prosinec 2010
Milí spoluobčané
Nastal čas vánoční. Všichni příbuzní a známí si
posílají přáníčka. Děti jsou nedočkavé, co jim Ježíšek
přinese a dospělí trochu zmatkují a snaží se, aby měli
všechno připravené, dárky zabalené.
Hledíme k nebi a doufáme, že alespoň ty letošní
Vánoce budou opravdu bílé. Domovy máme
provoněné vanilkou a skořicí, vše chystáme na ten
nejkrásnější den v roce. Všude je najednou spousta
lásky, radosti, citů a štědrosti. Kéž by se tak lidé
k sobě chovali celý rok a ne jen o vánocích. Při tom
předvánočním shonu si nikdo neuvědomuje, že ten
největší dar mají skoro všichni doma. Mají zdraví
a lásku.
Každý z nás, který má tyto dva dárky má nejvíc na
světě. A tak Vážení spoluobčané, i já Vám všem
jménem sociální komise chci popřát hlavně oceán
zdraví, protože je vzácné a moře lásky, protože té je
málo. A do roku 2011 hodně štěstí, pohody a úspěchu
v osobním i pracovním životě.
Zdeňka Juříková
Sociální komise
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ZÁPIS

ZÁPIS

DO 1. ROČNÍKU

NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY TEČOVICE

pro školní rok 2011/2012
dne 20.1. 2011
od 14,00 do 17,30 hodin
v prostorách Základní školy
v Tečovicích.
Zápis se týká dětí narozených
od 1.9. 2004 do 31.8.2005

K DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM
ROCE 2011 – 2012
PROBĚHNE od 21.2. – 4.3. 2011.
Rodiče obdrží tiskopisy a veškeré informace v MŠ.
tel. 774 106 119, 577 105 006

Den otevřených dveří v mateřské škole pro
všechny zájemce a to
po celý den - úterý
22.2. 2011.
Prohlídka školy,
konzultace, obrazová
dokumentace školy,
možnost návštěvy
jednotlivých tříd,
ukázky nadstandardních
aktivit a další zajímavé
činnosti.

Rady pro rodiče k zápisu:
•

přinést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte

•

nahlásit přesné a správné údaje

•

pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky pro své dítě:

•

vyplní formulář žádosti

•

případně dodají potvrzení lékaře či PPP.

Na všechny budoucí žáčky a jejich rodiče se těší pedagogický sbor ZŠ Tečovice.

Srdečně zveme všechny na tradiční

PLES ŠKOLY 25.2. 2011 od 20.00 hod.
v kulturním sále v Sazovicích. K tanci a zábavě hraje

Motýl&Erika.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Autobus bude do Sazovic odjíždět v 19.30 od Kříže
a zpět ve 03.00 do Tečovic.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TEČOVICE
Zaměstnanci základní školy a mateřské školy přejí všem krásné
Vánoce, mnoho štěstí a zdraví, optimismu a dobré nálady v
novém roce 2011.
Děkujeme zřizovateli- Obci Tečovice za celoroční spolupráci,
podporu a dotaci na zateplování objektu školy. Těšíme se na
další spolupráci, nové projekty a milá setkání s občany Tečovic
nejen při akcích školy.

Den otevřených dveří v základní škole pro všechny zájemce
a to po celý den - úterý 18. 1. 2011.
Prohlídka školy, konzultace, obrazová dokumentace školy, možnost návštěvy vyučování v jednotlivých
třídách, ukázky kroužků, činnosti školní družiny a další aktivity.
Pololetní prázdniny budou v pátek 4.2. 2011.
Jarní prázdniny trvají od 14.2.-20.2. 2011.

Dokážete zpřeházet písmena tak,
aby tvořila zimní měsíce?
DEN EL
SPON CERI
O NÚR
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Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil závěr roku a s ním
i nadcházející oslavy svátků vánočních. Dovolte mi
proto, abych Vás v tomto předvánočním čase oslovil
a informoval o tom, co se nám v letošním roce
podařilo, jaké problémy nás společně tíží a s našimi
plány do budoucího období.
Jak jistě všichni víte, v měsíci říjnu proběhly
i v naší obci komunální volby. V první řadě chci
poděkovat všem spoluobčanům, kteří se voleb
zúčastnili a
svým hlasem rozhodli o dalším
směřování naší obce, rozhodli o tom, kdo má důvěru
Vás občanů a kdo naopak ne. V souvislosti s těmito
volbami došlo k obměně zastupitelstva obce, které
i v tomto volebním období má 15 členů a je zřízena
Rada obce v počtu 5 členů. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva byly ze zákona ustaveny výbory ﬁnanční
a kontrolní a zvoleni jejich členové. Na 1. zasedání
Rady obce byly jako poradní orgány Rady vytvořeny
celkem 3 komise Rady obce a to komise sociální,
dále kulturní a komise pro ekologii a vzhled obce
a zvoleni její členové. Kompletní přehled o složení
zastupitelstva obce, rady obce, výborů zastupitelstva
a komisí Rady obce najdete na jiném místě v tomto
zpravodaji. Všem zastupitelům bych chtěl poblahopřát
ke zvolení do zastupitelstva a do jednotlivých funkcí
a popřát hodně úspěchů v práci pro naši obec v tomto
volebním období.
Ke stavebním akcím, které jsme letos realizovali
se vyjádřím jen krátce, poněvadž bych se
opakoval, všechny důležité informace jsem uvedl
v předcházejícím zpravodaji v říjnu 2010.
Jsem hlavně rád, že se podařilo dokončit zateplení
základní školy za 3 miliony Kč, zateplení mateřské
školy za 1,5 mil Kč a opravu mostku na Podhájčí za cca
1,5 mil Kč. Na všechny tyto akce nám byly poskytnuty
značné dotace a s jejich přispěním a s omezením
ostatních investičních akcí v obci v tomto roce můžu
s hrdostí říci, že byly realizovány bez nutnosti úvěrů
a zadlužování obce.
Z projektů, které jsou připravovány nebo jsou
rozpracovány a s kterými se chceme ucházet o dotační
peníze uvedu nový Územní plán obce Tečovice,
přístavba šaten k ZŠ, rekonstrukce činžovního domu
č.p.145 a č.p.185, revitalizace návsi v Tečovicích
vč.úpravy koryta potoka, pasporty kanalizace
a místních komunikací a další. V letošním roce měla
být také dokončena Komplexní pozemková úprava
v Tečovicích. Vzhledem k tomu, že se dva účastníci
této úpravy odvolali k Pozemkovému úřadu v Praze,
nenabyla tato úprava platnosti a v současné době
se čeká na vyřízení těchto odvolání a platnost se
prozatím odsouvá. O dalším osudu této záležitosti Vás
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budu včas informovat. Věřím, že pozemková úprava
vejde v platnost v příštím roce a obec tak bude moci
realizovat navržená společná zařízení, a to hlavně
suchý poldr na Hradišťku, další protipovodňová
a protierozní opatření a také navržené místní a účelové
komunikace.
Poněvadž nám nastalo zimní období a s tím
související zimní údržba komunikací a chodníků,
tak bych se nyní rád věnoval této záležitosti. Údržbu
silnic a provádíme mechanizačně a to traktorem
s radlicí a posypovým zařízením směsí posypové
soli a písku. Údržba chodníků se provádí také
mechanizačně a to dvěma malotraktory s radlicemi
a taktéž odmetacím zařízením-smetákem. V této
souvislosti se neustále potýkáme s parkováním
automobilů jednak na komunikacích a jednak na
chodnících, které znemožňují tuto údržbu provádět.
Chci vyzvat všechny, kterých se to týká, aby sledovali
povětrnostní situaci a v době sněhové kalamity tyto
vozy zde neparkovali a umožnili tak řádné provádění
zimní údržby. Zároveň chci předem poděkovat všem
občanům, kteří bez ohledu na námi zajišťovanou
údržbu provádějí udržování chodníků před svými
domy a to hlavně v době sněhové kalamity, kdy není
v lidských silách zajistit v jeden okamžik odmetení
chodníků v celé obci. K zabezpečení zimní údržby
bylo vydáno Nařízení obce o udržování sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací, kde jsou uvedeny
udržované komunikace a lhůty pro odstranění závad
ve schůdnosti a sjízdnosti.
Co se týká kulturních a společenských akcí v naší
obci, tak bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli
jakkoli na organizaci a přípravě těchto akcí, to
znamená hlavně kulturní komisi Rady obce, sociální
komisi Rady obce, dále všem organizacím a spolkům
v obci a v neposlední řadě jednotlivým občanům, kteří
přiložili ruku k společnému dílu. Samozřejmě děkuji
všem, kteří se těchto akcí zúčastnili a podpořili tak
společenské a kulturní dění v naší obci. Chtěl bych
všechny občany pozvat na akce, které nám zbývají do
konce letošního, což je Vánoční koncert v Tečovském
kostele dne 26. 12. 2010, v ten samý den bude Country
bál v sále hostince u Květy a v poslední den roku
tradiční Silvestrovský pochod. V únoru příštího roku
se uskuteční tradiční Tečovské končiny s voděním
medvěda, konkrétní datum se dozvíte z plakátů nebo
webových stránek obce.
Závěrem chci popřát všem spoluobčanům
krásné a příjemné prožití nadcházejících vánočních
svátků a do Nového roku přeji hodně zdraví, hodně
pracovních úspěchů, klidu a pohody v osobním životě.
Ing. Jaromír Doležal
starosta obce.
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Zastupitelstvo obce Tečovice:
Ing. Jaromír Doležal - starosta
Pavel Rapant - místostarosta
Stanislava Zívalíková
Ing. Vladimír Zelina
Jiří Družbík - radní
Jindřich Václavek
Vojtěch Řiháček
Ing. Josef Mozgva
Zdeňka Juříková
Přemysl Zouhar
Roman Hvězda
Ing. Jiří Mikeš
Pavel Horáček
Ing. Luděk Ondík
Aleš Ondík

Rada obce Tečovice:
Ing. Jaromír Doležal - starosta
Pavel Rapant - místostarosta
Stanislava Zívalíková - členka rady
Ing. Vladimír Zelina - člen rady
Jiří Družbík - člen rady

Finanční výbor:
Ing. Jiří Mikeš - předseda
Jindřich Václavek - člen
Přemysl Zouhar - člen

Kontrolní výbor:
Vojtěch Řiháček - předseda
Pavel Horáček - člen
Roman Hvězda - člen

Komise sociální:
Zdeňka Juříková - předsedkyně
Marie Baťková - členka
Marie Jurčíková - členka
Marcela Poulíčková - členka

Komise kulturní a mediální:
Tomáš Zindler - předseda
Mgr.Adriana Gajdošíková - členka
Ilona Zouharová DiS - členka
Sylvie Kopečková - členka
Josef Mozgva - člen

Komise pro ekologii a vzhled obce:
Aleš Ondík - předseda
Ing. Luděk Ondík - člen
Jindřich Václavek - člen
Pavel Rapant - člen
Prosinec 2010

Usnesení
Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 15.11.2010
---------------------------------------------------------------------------1.1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1.1 Převzetí osvědčení o zvolení zastupitelem obce Tečovice
1.1.2 Složení slibu členy zastupitelstva obce Tečovice
1.2 Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.2.1 ověřovatele dnešního zápisu ing. Jiřího Mikeše, Vojtěcha Řiháčka
1.2.2 zapisovatele dnešního zápisu Marii Chrastinovou
1.2.3 program dnešního jednání
1.2.4 zřízení funkce jednoho místostarosty obce
1.2.5 určení dlouhodobě uvolněného starosty
1.2.6 určení způsobu volby veřejným hlasováním
1.2.7 zřízení 3. členných výborů – ﬁnančního a kontrolního.
1.3 Zastupitelstvo obce volí:
1.3.1 Starostu obce ing. Jaromíra Doležala, nar. 1966, Tečovice 278
1.3.2 Místostarostu obce Pavla Rapanta, nar. 1956, Tečovice 342
1.3.3 1. člena rady obce Jiřího Družbíka, nar. 1958, Tečovice 332
1.3.4 2. člena rady obce Stanislavu Zívalíkovou, nar. 1970, Tečovice
396
1.3.5 3. člena rady obce ing. Vladimíra Zelinu, nar. 1945, Tečovice 314
1.3.6 Předsedu ﬁnančního výboru ing. Jiřího Mikeše, nar. 1963, Tečovice 35
1.3.7 Předsedu kontrolního výboru Vojtěcha Řiháčka, nar.1969, Tečovice 69
1.3.8 1. člena ﬁnančního výboru Jindřicha Václavka, nar. 1961, Tečovice 329
1.3.9 2. člena ﬁnančního výboru Přemysla Zouhara, nar. 1959, Tečovice 162
1.3.10 1. člena kontrolního výboru Pavla Horáčka, nar. 1971, Tečovice
327
1.3.11 2. člena kontrolního výboru Romana Hvězdu, nar. 1960, Tečovice 164
1.4
Zastupitelstvo obce neschvaluje volbu:
1.4.1 ing. Jiřího Mikeše jako 1. člena rady obce
1.4.2 ing. Jiřího Mikeše jako 2. člena rady obce
Usnesení
Z 2. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného
dne 30. 11. 2010
---------------------------------------------------------------------------2.1
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1.1 program 2. zasedání ZO dne 30.11.2010
2.1.2 návrhovou komisi
2.1.3 ověřovatele zápisu
2.1.4 V. úpravu rozpočtu obce na rok 2010 v předloženém znění
2.1.5 zmocnění k provádění hospodářských dispozičních oprávnění
Obce Tečovice s účinností od 1.12.2010
2.1.6 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Statutárním
městem Zlín a Obcí Tečovice týkající se projednávání přestupků
2.1.7 Obecně závaznou vyhlášku č. 16/2010 Dodatek o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2011
2.1.8 stanovení jednotné částky neinvestičních výdajů za jednoho žáka
pro obce, z nichž žáci dojíždějí do Základní školy v Tečovicích, ve výši
3 000,00 Kč/žák/rok a to od počátku školního roku 2009/2010
stanovení jednotné částky neinvestičních výdajů za jedno dítě pro
obce, z nichž děti dojíždějí do Mateřské školy v Tečovicích v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky ve výši 3 000,00 Kč/dítě/
rok a to od počátku školního roku 2009/2010
2.1.9 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Tečovice
v předloženém znění s účinností od 1.12.2010
2.2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.2.1 složení komisí při radě obce Tečovice
2.3 Zastupitelstvo obce pověřuje:
2.3.1 starostu obce ing. Jaromíra Doležala jednáním s fou Servis Pack
s.r.o. o podmínkách výstavby ﬁrmy v katastru obce Tečovice.
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TJ SOKOL Tečovice – oddíl kopané
Tělovýchovná jednota Sokol provozuje svou činnost v areálu „V Králi“, nabízí zde vyžití nejen sportovního
charakteru, ale ve spolupráci s obcí a ZŠ Tečovice i společensko kulturních aktivit.
Oddíl kopané drží v mistrovských soutěžích řízených Okresním fotbalovým svazem dva týmy mužů,
dorost, žáky a přípravku.
Po skončené podzimní sezóně je A tým mužů vedený trenérem Pavlem Horáčkem tzv. „Půlmistrem“ okresního
přeboru Zlínska – tj. že vede soutěž s 32 body a brankovým poměrem 43:23 před skupinou pronásledovatelů
Štípa (31), Jaroslavice (31), Tlumačov (30), Ludkovice (28). Pozice je aktuálně potěšitelná, zvláště vzhledem
k závěru minulé sezóny, kdy záchranářské úsilí týmu udržet soutěž trvalo až do předposledního kola. Umístění
týmu je zúročením letní přípravy, vhodného doplnění týmu posilami a psychické pohody v týmu. Mužstvo
prohrálo pouze 2x (ale to vždy se druhou Štípou – celkové vzájemné skóre 1 : 8 ) a dvakrát remizovalo. V jarní
sezóně bude ještě soutěž velmi zajímavá. Pro další období je cílem vedení zajistit prodloužení hostování
Ivana Bořuty, Roberta Sedláčka a Zdeňka Šnajdra, kterým končí dohoda o hostování 31.12.2010 , udržení
výkonnosti kádru důslednou zimní přípravou, kterou zahajuje už v lednu 2011. Součástí této přípravy je
i plánované soustředění ve sportovním areálu v Luhačovicích a premiérová účast na zimním turnaji v Hulíně
hraném od 5.2.2011 do 13.3.2011 ve dvou skupinách za účasti mužstev :
SKUPINA – A

SKUPINA – B

1 - SC STARÁ VES
2 - TJ TLUMAČOV
3 - TJ ROŠTĚNÍ
4 - FK ADMIRA HULÍN
5 - TJ ŽALKOVICE

1 - FC KVASICE
2 - TJ SOKOL NĚMČICE
3 - TJ SOKOL TEČOVICE
4 - TJ SOKOL LUBNÁ
5 - SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE

Rozlosování celého turnaje bude k dispozici na vývěsce a v Rest Bivoj, utkání našeho mužstva jsou nalosována dle rozpisu:
1-Kolo: So 5.2. -13.00 hod. TEČOVICE - LUBNÁ
2-Kolo: Ne 13.2. -13.00 hod. MOŠTĚNICE - TEČOVICE
3-Kolo: Ne 20.2. -15.00 hod. TEČOVICE - KVASICE
4-Kolo: So 26.2. -11.00 hod. NĚMČICE - TEČOVICE
5-Kolo: Tečovice mají volný los, protože proběhne weekendové soustředění ve sportovním areálu Radostova
v Luhačovicích
6-Kolo: O umístění
So- 12.3. 11.00 hod. o 9. - 10. místo
( 5A – 5B )
So- 12.3. 13.00 hod. o 7. - 8. místo
( 4A – 4B )
Ne- 13.3. 11.00 hod. o 5. - 6. místo
( 3A – 3B )
Ne- 13.3. 13.00 hod. o 3. - 4. místo
( 2A – 2B )
Ne- 13.3. 15.00 hod. Finále
( 1A – 1B )
Rezerva Bivoje po nevýrazných výkonech se
zlepšením v závěru podzimní části okupuje 9. místo
mistrovské tabulky III.třídy sk. A, příprava na jarní
část soutěže bude probíhat koordinovaně s A týmem
mužů.
Dorostenci po podzimu obsadili 8. místo
z dvanáctičlenné tabulky Okresního přeboru
dorostu s náskokem 10 bodů na sestupové pozice,
ovšem s nedostižitelnou ztrátou na popředí tabulky.
Tým bojuje po letním odchodu 7 hráčů do mužské
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kategorie s malým počtem vlastních odchovanců
i neustálými změnami v sestavě. I během soutěže
byla neustále doplňována hráčská základna i díky
tomu, že někteří kmenoví hráči Bivoje (Miklas,
Vacula, Kristek, Řiháček) se znají s hostujícími hráči
ze škol a při doplnění kádru pomohli informacemi.
Výrazně vypomáhají kmenoví hráči dorostu ze Lhoty
u Malenovic, která svůj tým nepřihlásila do letošního
ročníku v soutěži dorostu (Pešta, Šiška, Velikovský,
Pechtor), na hostování z Viktorie Otrokovice u nás
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hraje Piňos a Kaštovský, vypomáhá i Bartošík
(SK Louky) a Búbela (SK Paseky) – tedy celkem
8 hráčů z jiných oddílů než vlastní odchovanci.
K nevyrovnaným výkonům přispěla i dlouhodobá
absence ze zdravotních důvodů R. Kristka. Po
zdařilém začátku soutěže a vítězství na horké půdě
Tlumačova však nedokázali reprezentanti dorostu
navázat na tyto zisky doma a ztratili body se soupeři
ze středu tabulky a výsledkem je postavení až na
8. místě.
Velkou radost dělají příznivcům Tečovské
kopané žáci, kteří jako nováček soutěže vedou soutěž
Okresního přeboru. Pod vedením trenéra Petra
Kučerky a vedoucího týmu Slavického mají před
druhou Veselou 7 bodů náskok při skóre 32:11. To
ani jednou neprohráli a ztratili body pouze po dvou
remízách.
Žákovská přípravka pod vedením trenéra mládeže
Karla Bártka juniora získala 13 bodů, když problém
měla u hlavně soupeřů (Paseky a Napajedla)
připravujících se a hrajících na povrchu s umělou
trávou. Obsadila tak 4. příčku s devítičlenné soutěže
a do jarních kol jde s otevřeným hledím.
Dle rozhodnutí STK OFS bude zahájena jarní
část soutěží (15. kolo soutěží mužů) o weekendu
2. a 3.dubna 2011, dorost a žáci díky menšímu počtu
mužstev v tabulce zahájí jarní soutěže s týdenním
posunem.

TJ Sokol Tečovice si dovoluje pozvat ctěné zájemce
na pravidelně meziročně pořádaný „SPORTOVNÍ
PLES“, který se uskuteční dne 5.února 2011 v sále
Kulturního domu v Sazovicích. K tanci a poslechu
hraje hudební sestava „ORION“ z Holešova. Kontakt
a informace o předprodeji vstupenek podá pan Pavel
Horáček – tel. 604 254 339.
Na závěr je třeba uvést, že sportovní činnost
může Sokol a potažmo oddíl kopané vykonávat za
výrazné (a to nejen ﬁnanční) podpory obce Tečovice
a sponzorské účasti na činnosti oddílu ﬁrem od
Kovo Soják, L-Stav, MRB Sazovice, Ideal Trade
a hospody REST Bivoj. Výkonný výbor si cení
jakékoliv i sebemenší podpory nejen od sponzorů
pravidelných fotbalových weekendů, ale hlavně
každodenní práce související s chodem oddílu – tj.
činnosti trenérů a vedoucích mužstev, hospodáře,
výpomoci při praní dresů paní Menšíkovou, nezištné
výpomoci všech řidičů při dopravě hráčů na utkání
k soupeřům a v neposlední řadě i aktivnímu přístupu
skupiny pravidelných výkonů pořadatelské služby
včetně výběru vstupného za vedení Josefa Ondíka
a vzorného přístupu k výkonu asistence delegovaným
rozhodčím ing. Karlem Bártkem.
Výkonný výbor TJ Sokol Tečovice touto cestou
děkuje všem svým sponzorům i nejmenovaným
příznivcům oddílu za jejich podporu a účast při
činnosti, přeje spokojený a klidný závěr roku 2010
a do Nového roku 2011 vykročení tou správnou
nohou a mnoho zdaru.

Výkonný výbor TJ Sokol Tečovice sděluje i touto
formou, že se 15.ledna 2011 v 15.00 hod v sále REST Za Výkonný výbor TJ Sokol Tečovice
Bivoj na hřišti uskuteční výroční valná hromada TJ Předseda VV - Richard Horáček v.r.
Sokol Tečovice. Všichni členové jsou zváni k účasti.

Kalendář akcí pořádaný obcí a spolky
23. 12. 2010

Předávání Betlémského světla

26. 12. 2010

Vánoční koncert v Tečovském kostele

26. 12. 2010

Country bál v sále hostince u Květy

31. 12. 2010

tradiční Silvestrovský pochod

8.- 9.1.2011

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2011

Den otevřených dveří v ZŠ Tečovice

5. 2. 2011

Sportovní ples

22. 2. 2011

Den otevřených dveří v MŠ Tečovice

25. 2. 2011

Ples školy

Únor 2011

tradiční Tečovské končiny s voděním medvěda
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Termíny svozu SKO Tečovice
rok 2011
Svoz 1x14 dnů
po celý rok

11.1.

25.1.

8.2.

22.2.

8.3.

22.3.

5.4.

19.4.

3.5.

17.5.

31.5.

14.6.

28.6.

12.7.

26.7.

9.8.

23.8.

6.9.

20.9.

4.10.

18.10.

1.11.

15.11.

29.11.

13.12.

28.12.

3.5.

31.5.

5.7.

2.8.

Termíny svozu TO
Sáčkový svoz plastů
1 x měsíčně

4.1.

1.2.

1.3.

4.10.

1.11.

29.11.

29.3.

30.8.

Termíny svozu NO
20.4.

12.10.

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané
Sbor dobrovolných hasičů se po celý rok pravidelně
scházel jednou za měsíc na svých členských schůzích.
O tom, jakou jsme po celý rok vyvíjeli činnost,
jsem vás informovala již dříve. Jen dodám, že jsme
navázali na obnovení tradice „Hody“, Které se světí
třetí neděli říjnovou. Velký počet uniformovaných
hasičů se sešel u zbrojnice spolu se žáky ZŠ a MŠ
Tečovice, s mužským pěveckým sborem a za
doprovodu dechové hudby jsme procházeli obcí. Vůz
s koňským spřežením vezl krásného berana, kterého
přivedla paní Alena Palová. Všem, kteří se průvodu
zúčastnili, děkujeme. Večer na sále hrála krojovaná
hudba Ořechovjanka.

reprezentují naši obec v požárním sportu. Muži mají
ve velké konkurenci dobré výsledky a v mladých je
budoucí opora sboru.
Děkuji také starostovi obce Ing. Jaromíru Doležalovi
a celému minulému zastupitelstvu za velkou podporu
sboru. Věřím, že i s nově zvoleným zastupitelstvem
budeme dobře spolupracovat.
Vážení spoluobčané chci Vám jménem svým i za
celý sbor popřát krásné, klidné a spokojené vánoční
svátky. Do nového roku 2011 vám přeji hodně zdraví
a úspěchů v pracovním i osobním životě.
Zdeňka Juříková
Jednatelka sboru

13. listopadu jsme provedli námětové
cvičení – nácvik dlouhého vedení při
hašení požáru. Této akce se zúčastnily
sbory s Louk, Lhotky, Prštného, Mladcové
, Malenovic a Tečovic.
Do konce roku připravujeme vánoční
besídku pro mladé hasiče.
Chtěla bych poděkovat vedoucímu
mužů – Josefu Družbíkovi, vedoucímu
žen – Oldřichu Hradilovi, vedoucímu
mládeže – Drahoslavu Bartkovi za jejich
vytrvalou, příkladnou a obětavou práci.
Vždyť tečovské ženy už několik let
Prosinec 2010
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JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
Před vánočními svátky se oddíl světlušek a vlčat
z Tečovic zapojí do dlouhého řetězu těch, kdo se
snaží přinést lidem kolem nás společně s malým
plamínkem z Betléma i radost z toho, že nejsou sami,
že na ně někdo myslí. Připomínají sobě i jiným, že
Vánoce nejsou jen bohatě prostřený stůl, hromady
dárků pod stromečkem či pozlátko vánočních ozdob.
Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství,
které každoročně putuje z Betléma do celého světa.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
budeme rozdávat ve
čtvrtek 23. 12. 2010
•
•
•
•

od 16.00 – 16.30 hod.
u kostela
u obchodu
u Obecního úřadu
před bytovkami

Druhou tradiční akcí je spolupráce s Charitou
a zapojení se do Tříkrálové sbírky. Ta se koná 2. –
10. 1. 2011. V Tečovicích můžete čekat tříkrálové
koledníky v doprovodu dospělé osoby o víkendu
8. a 9. ledna 2011. Do sbírky pro chudé a jinak
potřebné osoby jsme zajistili šest vedoucích (Olga
Brázdová, Olga Šuranská, Dalibor Burk, Zdeněk
Večeřa, Kristýna Machů a Romana Sojáková), kteří
s koledníky obejdou celou vesnici. Již dopředu bych
chtěla poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojí – ať
aktivně nebo ﬁnančně.
Přejeme Vám příjemně prožité Vánoce plné radosti
a pokoje a dobrý vstup do nového roku 2011.
Za skauty
Mgr. Olga Šuranská
vedoucí střediska

Co znamenají písmena
K + M + B psaná na dveře?
K + M + B 2011
Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena
znamenají větu Christus mansionem benedicat –
Kristus žehnej tomuto domu.
Dříve na tento svátek obcházel všechny domy
kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz
vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice
svěcenou vodou, ostatní zpívali. Po koledě napsal
kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno
velká písmena K + M + B a příslušný letopočet.

Prosinec 2010

Symbolika tří králů:
Tři králové označují tři období lidského života – jeden
je mladý, jeden je zralý muž a jeden je starý. Mladý
král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen
v zeleném rouchu – zelená je barva naděje), stařec
je králem přítomnosti (proto, že jsoucí okamžik brzy
přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti.
Zralý muž je vyobrazován tmavou barvou proto, že
je pokryt stínem smrti, který
leží nad minulostí.
Jména králů mají také
svůj význam – Casparus
(Kašpar) znamená Strážce
pokladu,
Melchior
(Melichar) označuje Můj
král je světlo, Balthasar
(Baltazar) značí Ochraňuj
můj život.

Obecní zpravodaj
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Vánoce v Tečovicích
U nás se vánoce začaly připomínat hned několika
akcemi. Tou nejvýznamnější bezesporu byl
Tečovský vánoční jarmark. Druhý ročník jarmarku
obstál v nastavené laťce loňského prvního ročníku
a v mnohém jej i předehnal. Vánoční dílny v sále
zaujaly spousty návštěvníků. Také lidová řemesla,
kovář, vizovické pečivo a tak dále, to vše přispělo
k navození předvánoční atmosféry. Na podiu na návsi
zněly vánoční melodie v podání dětí, uvnitř atmosféru
dotvářela cimbálová muzika. Tečovský vánoční
jarmark je bezesporu akce, která oslovuje i hosty
mimo území obce Tečovice a je naší dobrou vizitkou.
Pátého prosince přišel také Mikuláš. Akce se
konala v sále hostince U Květy. Děti si odnesly krom
sladkostí od Mikuláše dobrou náladu a zatančily

Vánoce

(z něm. Weihnachten svaté noci)
jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše
Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří
k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví
se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již
ve 3. století někteří křesťanští teologové uvadějí
25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava
tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem
roku 336.[1] Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od
7. století.
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý
den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti,
do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která
Vánocům předchází.
Ke štědrému dni neodmyslitelně patří vánoční
stromeček. Děti k němu vzhlížejí s obdivem
a tajemstvím, v dospělých vzbouzí nevšední pocit.
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci.
Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých
krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl
ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů.

si na mikulášské diskotéce. Pozitivní je, že i letos
si čert neodnesl ani jedno dítě, což naznačuje, že
v Tečovicích máme samé hodné děti :-)
Poslední akcí, kterou vánoční období uzavřeme, je
koncert Tečovského X-tetu v kostele v Tečovicích.
X-tet letos bude hrát ve zmenšené sestavě, ale jeho
řady posílí Tečovský mužský pěvecký sbor. I letos
tato akce určitě přispěje ke kulturnímu životu naší
obce a zanechá ve vás hřejivý pocit a jedinečnou
vánoční atmosféru.
Všem přejeme šťastné vánoční svátky, ať klid
a štěstí prostoupí vaší myslí a naplní se vaše sny.
Tomáš Zindler, Adriana Gajdošíková
Kulturní komise

zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk.
V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak
kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana.
Podobně i Keltové ozdobenými stromky či větvemi
uctívali boha Slunce a jeho věčný život.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici.
Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na
svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století
v bohatých pražských měšťanských rodinách. Na
vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa
dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo
tenkých prkének, ale
kupující o ně nejevili
příliš veliký zájem.
Více se ujaly živé
stromečky,
smrčky,
jedličky nebo májky
ozdobené
sladkým
pečivem,
perníkem
a především ovocem –
jablky nebo hruškami,
mandlemi či rozinkami.
Zřejmě roku 1860 se na
stromečku v Čechách
poprvé rozsvítily lojové
svíčky.

Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes,
pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben
svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném
osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice
z roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v cechovních
a řemeslnických domech. Do soukromých prostor
začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené
opouští německé prostředí. Ujímá se nejprve ve vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první
městech, poté na venkově, většinou ho přijímají dříve světové války bývala v mnoha domácnostech pouze
protestanté než katolíci. Katolická církev považovala ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Prosinec 2010
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V expozici drůbeže nejvíce zaujaly voliéry s husami,
ale také kachny a perličky. Tečovští chovatelé
vystavili 7 voliér drůbeže. Mladý chovatel Gajdušek
Vážení spoluobčané,
Václav získal česnou cenu na zakrslé slepice rýnské
v tomto předvánočním čase bych vás chtěl černé. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil starosta
informovat o akcích, které pořádala ZO ČSCH obce. Výstava se konala pod záštitou OÚ Tečovice,
který věnoval čestné ceny a poháry, za což bych
Tečovice.
chtěl zastupitelstvu a zejména
Ve dnech 23.-24.10. uspořádali
starostovi ing. Doležalovi
Tečovští chovatelé hezkou výstavu
poděkovat. Tuto výstavu
drobných zvířat, tak jako každý
shlédlo asi 500 návštěvníků.
rok. 60 vystavovatelů předvedlo
Pro všechny bylo připraveno
190 králíků 36 plemen, 135 holubů
bohaté občerstvení a tombola
25-ti barev a 35 voliér drůbeže 27
s hodnotnými cenami.
plemen. Početně i výběrem plemen
Druhou akcí byla Speciální
byla výstava velmi slušně obsazena
výstava
klubu
českých
a návštěvníci měli co obdivovat.
staváků a Výstava výletků
V kategorii králíků nejvíce zaujali
polských rysů. Této akce se
Belgičtí obři, kteří jsou největším
zúčastnili chovatelé z celé
plemenem králíků, zakrslí králíci
republiky. Bylo předvedeno
mnoha barev a také početná kolekce
165 českých staváků a 140
krátkosrstých plemen. Nejlepší
polských rysů. Vítězem
kolekci králíků – hermelíny
expozice staváků se stal Jiří
červenooké vystavil L. Gajdušek.
Studený – český stavák modrý
Samec z této kolekce obdržel 96
kapratý, druhé místo obsadil
bodů a stal se vítězem výstavy.
Petr Surka – český stavák
Čestné ceny obdrželi také dva naši
modrý sedlatý a na 3. místě
mladí chovatelé: Kysučan Jakub
se umístil Jaroslav Chrastina
– zakrslý beran divoce zbarvený a
se svými staváky černými
Gajdušek Václav – zakrslý rhönský.
sedlatými. V expozici rysů
V holubech kraloval náš člen
předvedl nejlepší holuby
Leomír Chromek se svými kingy a získal pohár na Radim Kutra a získal titul šampion výstavy a čestnou
nejlepšího holuba výstavy. Čestné ceny na holuby cenu. Součástí této akce byl také košt slivovice, který
obdrželi tito naši členové: Polášek Antonín st. – se konal v sobotu večer. Bylo ochutnáváno 15 vzorků.
polský rys modrý bělopruhý, Kutra Radim – Polský Vítězem se stal Pospíšil Miroslav.
rys modrý šupkatý, Chrastina Jaroslav – Český stavák
Ve dnech 10. -12. prosince se zúčastnili naši členové
černý sedlatý, Gottwald Josef – Indián a Kariér, Holec
Jaroslav
Chrastina a Karel Tihelka celostátní výstavy
Jaroslav – Český voláč sivý a Machala Stanislav –
českých staváků v Kolíně. Bylo zde předvedeno 1300
Gigant homér.
holubů a přítel Chrastina obsadil v celkovém pořadí
pěkné 5. místo.

Chovatelé

V závěru bych chtěl
popřát všem spoluobčanům,
členům ZO ČSCH Tečovice
a jejich rodinám příjemné
prožití vánočních svátků
a do nového roku 2011
hodně zdraví a spokojenosti.
Jednatel ZO ČSCH Tečovice
Lubomír Gajdušek
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Z-dravé ženy, občanské sdružení
Ahoj čtenáři!
Blíží se konec roku a s ním i bilancování
a hodnocení toho, co už jsme všichni prožili
a plánování toho, co nás čeká.
K ročnímu výročí fungování našeho sdružení
jsme chtěly uspořádat něco neobvyklého, a tak se
z malé nevinné myšlenky
zrodil velkolepý nápad
a z toho vznikla velká
akce. Jednalo se o módní
přehlídku, která se konala
13.11.2010 v Sazovicích.
V příjemném prostředí
obecního sálu proběhla
exkluzivní
přehlídka
různých modelů z butiku
GEM
paní
Marcely
Štěpánkové z Fryštáku.
Prodejné oděvy české i
zahraniční výroby byly
určené pro ženy každého
věku a různých proporcí.
Nad předváděcím mole
se nás vystřídalo 16
modelek v 190 modelech.
Naše počáteční tréma a
nervozita odešla s prvním
povzbuzujícím potleskem
a úsměvem obecenstva.
Nechyběly slova chvály.
Třešničkou na dortu byl
článek na první straně
Zlínského deníku.
Tak a teď se můžeme po „velké“ dřině pustit do
„lehčích“ prací jako je předvánoční úklid, pečení
a nakupování. Inspiraci jsme načerpaly na vánočním
jarmarku nejen tady u nás v Tečovicích, ale
i v okolních městech.
Po svátečním lenošení, hodování a přejídání
se, pro vás Z-dravé ženy připravují silvestrovský
výšlap. Sejdeme se 31.12. v 10 hodin na návsi
u vánočního stromu. Absolvujeme nenáročnou
procházku tečovskou krajinou. Připraveny budou
různé otázky, soutěže, odměny, dárečky a táborák.
internetové stránky obce:
www.tecovice.cz
Prosinec 2010

Nezapomeňte tradiční VESELOU ČEPICI, doplňte ji
dlouhou šálou a do batůžku k dobré náladě přibalte
špekáčky a pohonné hmoty. Na ty nejzdatnější čeká
na konci výborná horká "česnekačka" v hostinci U
Květy.
Ženám a dívkám, kterým nestačí jednodenní výšlap
a potřebují své tělo častěji protahovat, nabízíme
pravidelné
pondělní
cvičení PORT DE BRAS.
Můžete přijít kdykoliv.
Hodina začíná v pondělí
v 17h v tělocvičně ZŠ
v Tečovicích a stojí
50Kč.
Pro velký zájem
a
dobré
výsledky
zúčastněných rozjíždíme
v únoru další kurz
zdravého hubnutí STOB.
Zveme všechny, které se
konečně rozhodli něco
se sebou dělat. Kurz je
otevřený i mužům.
O

dalších
akcí
na
příští
rok
už
přemýšlíme. Můžete se
s námi těšit na různé
výlety,
představení,
muzikál,
skupinové
bubnování,
taneční
skupinu BENKARI,...
Co všechno pro vás
připravujeme, a společně
podnikneme, se dozvíte průběžně na našich stránkách
www.z-dravezeny.sweb.cz .Vítáme nejen každý
dobrý nápad, jak trávit volný čas, ale i nové členky do
sdružení. Pište nám na email z-dravezeny@seznam.
cz .
Vánoční svátky si užijte ve zdraví, klidu a pohodě
a do nového roku vykročte pravou nohou s úsměvem,
neboť úsměv je světlo, které po pohledu do očí
naznačí, že srdce je doma...
Za Z-dravé ženy
Marie Procházková a Hana Foltýnová
email:
ou.podatelna@tecovice.cz
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