Kulturní komise

Přijďte na Rybovku
Kulturní komise a Tečovské folklorní sdružení
pro vás na letošní rok přichystali opět vyjímečný
počin. V tečovském kostele se totiž rozeznějí tóny
minulosti, tóny komorního orchestru a cimbálové
muziky. To, co k vánočním svátkům bezesporu
patří a to, co z Vánoc dělá Vánoce – to jsou
koledy v podání Tečovského folklorního sdružení
a Rybova Česká mše vánoční v podání (nejen)
členů opery Moravského divadla Olomouc. Do
tečovského kostela by se celý symfonický orchestr
se sborem nevešel, proto jsme se rozhodli pro
zmenšenou komorní verzi, kdy orchestr čítá 9
členů a zpěváci 4 členy, S dirigentkou pak tedy 14
členů. Pro Tečovice je to velký svátek. Součástí
komorního orchestru jsou i dva tečovští občané.
Sólové party zazpívají vynikající zpěváci Petra
Charlotte Savaskan (alt), Michaela Dvořáková
(soprán), Jindřich Suk (tenor) a Jan Vaculík (bas).
Tečovské folklorní sdružení povolalo do svého
programu posily v podobě cimbálové muziky
Josefa Černíka. Mužský a ženský pěvecký sbor
pro Vás připravilo komponované pásmo koled.
Členové souboru vytvoří pravou lidovou vánoční
atmosféru, při svitu svící a tónech cimbálové
muziky. Nenechte si ujít tradiční Vánoční koncert

Vánoční jarmark
Náš vánoční jarmark je jednou z tradic, která
výrazně zvedla kulturní dění v obci a její věhlas
již přesáhl hranice naší obce, což je moc dobře.
Každoročně se tato akce honosí velkou účastí a vždy
se podaří navodit příjemná vánoční atmosféra. Letos
tomu doufejme bude také tak. Novinkou pro letošní
rok je živý betlém. Pod vánočním stromem vyrostou
jesličky s živými zvířátky, což bude velká atrakce
především pro děti, ale i dospělé. Letos přislíbilo
účast také mnoho prodejců, takže bude z čeho vybírat
a možná zde pořídíte pěkný dárek pro své blízké.
Nebude chybět zdobení baněk, kdy máte možnost si
nechat vepsat na baňku například jméno. V bohatém
programu vystoupí cimbálová muzika Josefa Černíka,

v tečovském kostele na Štěpána 26.12. Začátek tentokrát
bude již v 16:00.

která bude celé odpoledne hrát v sále hostince. Na
venkovním podiu vystoupí mnoho účinkujících,
jak z řad pořádající Základní školy Tečovice, tak
například zpěvačka Petra Charlotte Savaskan, ZUŠ
Malenovice a v neposlední řadě také spolupořádající
Tečovské folklorní sdružení. Své chuťové vjemy letos
uspokojíte více než kdy dříve, protože jsme rozšířili
počet stánků s občerstvením. Krom tradičních
zabijačkových dobrot budou k dostání například
Langoše, samozřejmostí je vánoční punč, svařené
víno a další. Příjemným bodem programu bude
rozsvěcování vánočního stromu. Těšíme se na vás.
Zve vás ZŠ Tečovice, Kulturní komise obce Tečovice,
Tečovské folklorní sdružení.
Pozvánka na titulní stránce

Kulturní komise přeje šťastný rok 2015

Přejeme, ať je rok 2015 plný lásky, štěstí a porozumění. Všem našim spoluobčanům pevné zdraví a mnoho
příjemných chvil strávených na kulturních akcích naší obce. Přejeme i sobě, ať naše tečovské tradice, které
jsme společně s našim starostou založili, jsou stále v takové oblibě a ať vám přináší radost. Neb jak se říká
v jednom přísloví – kultura člověka je cennější, než jeho zlato. Za kulturní komisi Tomáš Zindler

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 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 se může těšit důvěře Vás občanů-voličů a kdo naopak
ne. V souvislosti s těmito volbami došlo k částečné
obměně zastupitelstva obce. Do patnáctičlenného
zastupitelstva bylo zvoleno 11 zastupitelů, kteří tuto
činnost vykonávali i v minulém volebním období
a také čtyři nové tváře. Stejně jako v minulosti byla
zřízena Rada obce v počtu 5 členů. Na ustavujícím
zasedání zastupitelstva byly ze zákona ustaveny výbory
finanční a kontrolní a zvoleni jejich členové. Kompletní
přehled o volbě funkcionářů zastupitelstva obce, rady
obce a výborů zastupitelstva najdete v usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva na jiném místě
v tomto zpravodaji. Na 1. zasedání Rady obce byly jako
poradní orgány Rady vytvořeny celkem 2 komise a to
komise sociální a komise kulturní a zvoleni její členové.
Sociální komise bude tříčlenná a bude pracovat v tomto
složení –předsedkyně p. Zdeňka Juříková a členky –
p. Marie Jurčíková a p. Marie Baťková. Kulturní komise
bude čtyřčlenná v tomto složení-předseda p. Tomáš
Zindler a členové-p. Silvie Kopečková, p. Adriana
Moravcová a p. Marcela Poulíčková. Všem zastupitelům
bych chtěl poblahopřát ke zvolení do zastupitelstva
a zvolení do jednotlivých funkcí. Přeji 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 září 2014.
Jsem rád, že se v současné době dokončuje dotační
projekt „Revitalizace centrální části obce Tečovice“.
Předání díla by mělo proběhnout do poloviny prosince
2014 a stavba zkolaudována nejpozději v lednu
2015. Myslím, že realizací této stavební akce dojde
k výraznému zlepšení vzhledu a funkčnosti centra
obce, což ostatně můžete posoudit sami.
Dokončuje se také stavba Spojovacího krčku mezi
budovou Základní a Mateřské školy. Termín dokončení
a předání stavby je téměř shodný s ředešlou stavbou.
Realizací této stavby dojde k zajištění bezpečného
komunikačního spojení mezi těmito budovami a ulehčí
se přístup školáků při cestě do školní jídelny.
S hrdostí můžu říci, že tyto akce byly i za přispění
získaných dotací realizovány bez nutnosti úvěrů
a zadlužování obce.

U všech dalších připravovaných dotačních
projektů, které jsem jmenoval v minulém zpravodaji,
byla provedena výběrová řízení na nejvýhodnějšího
dodavatele stavebních prací a služeb. Jedná se celkem
o 5 dotačních projektů z Operačního programu životního
prostředí. Jedním z projektů je Rozšíření svozu
bioodpadů, v rámci kterého bude pořízen stlačovací
kontejner, dále 400 ks biopopelnic a 60 domácích
kompostérů. Dodávka všech těchto zařízení proběhne
nejpozději do konce února 2015. Dalším projektem je
Lokální biokoridor Racková (Svodnice). Práce budou
započaty co nejdříve a to odstraněním topolů na pravém
břehu Svodnice (v období vegetačního klidu). Tato akce
bude dokončena do podzimu 2015 včetně nové výsadby
stromů a keřů. Vysoutěžen je také dodavatel stavební
akce Zvodnělý poldr a obnova mokřadu s revitalizací
v prostoru U Podražného kříže. Vlastní práce započnou
počátkem příštího roku a ukončeny budou do 09/2015.
Další dvě dotační akce na realizaci zatravněných
údolnic, odvodňovacích průlehů a výsadbu zeleně
v biokoridorech budou započaty na jaře 2015 a do konce
roku kompletně dokončeny.
Samozřejmě neusínáme na vavřínech a připravujeme
další projektové dokumentace na další stavební akce,
které bychom rádi v nejbližší době realizovali, nejlépe
za přispění dotačních peněz. Namátkově zmíním
projekt na rekonstrukci kulturního sálu na multifunkční
kulturní centrum, dále projekt na Revitalizaci centrální
části II-druhá polovina obecní návsi, výstavba chodníku
přes pole v Loučkách, dále místní komunikace ve
středu obce a ke hřišti, komunikace U dřevěného
kříže, parkoviště u bytovek a mnoho a mnoho dalších
potřebných projektů.
Poněvadž nám nastalo zimní období a s tím
související zimní údržba komunikací a chodníků, tak
bych se nyní rád věnoval této záležitosti. Neustále se naši
pracovníci potýkají 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.
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 kulturní akce, které nám

Slovo starosty

Slovo starosty

Slovo starosty

zbývají do konce letošního roku. Jednak je to tradiční
Vánoční Jarmark v pátek 12. prosince 2014. Také Vás
chci pozvat na Vánoční koncert v Tečovském kostele dne
26.12.2014, který bude letos zpestřen kromě tradičních
účinkujících také o Českou vánoční mši od Jana Jakuba
Ryby v podání profesionálních umělců.

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.
Váš starosta

Podzim v ČSCH Tečovice

Chovatelé Tečovice

V letošním roce se uskutečnila ve dnech 18.- 19.10.
v chovatelské hale ZO Tečovice výstava drobného
zvířectva. Vystavovali zde nejen chovatelé z okresu
Zlín, ale i z Kroměřížska a Uh. Hradišťska a také
z Hodonínska. Výstava se již tradičně konala pod
záštitou Obecního úřadu Tečovice.
Výstavu obeslalo celkem 59 vystavovatelů.
Potěšitelné je, že svá zvířata ukázalo i 8 mladých
chovatelů (MCH), kteří se dospělým zcela vyrovnali,
a odnesli si nejen Čestné ceny, ale i vítězné poháry.
Mimo to byli všichni MCH obdarováni upomínkovými
cenami, což je jistě motivuje k další činnosti. Mimo
králíků, holubů a drůbeže byla připravena i velmi hezká
expozice exotů ve 11ti voliérách a to v 10ti plemenech
či barvách.
Králíků bylo vystaveno celkem 193 ks ve 24
plemenech, či barvách. Byla to velmi hezká ukázka
různých barevných rázů, a rovněž
tak kvalita vystavených zvířat byla
na slušné úrovni. Bylo uděleno 20
čestných cen a tři poháry pro vítěze.
Nejlepší kolekci králíků - zakrslé rexy
bílé červenooké vystavil Kozubík Milan
z Vizovic. Titul Šampión výstavy získal
Jaroslav Kubík z Bílovic-stříbřitý malý
světlý. Pohár pro nejlepšího mladého
chovatele získal Gajdušek Václav na
zakrslého rexe činčilového. Dále zaujali
např. burgundští Z. Lamačky, durynští J. Pohanky
a kastorexi M. Zavadila. Čestné ceny obdrželi tito
tečovští chovatelé: Vojáček Ladislav –novozélandský
červený, Gajdušek Lubomír - český albín a hermelín
červenooký, ml. chovatel Kysučan Jakub – zakrslý
beran div. zbarvený a Juříková Stanislava – slovenský
sivomodrý rex.
Holubů bylo vystaveno 160 kusů 28 plemen
a barevných rázů. Titul Šampión výstavy a pohár na
českého voláče sivého obdržel Holec Jaroslav. Dále
byli v této kategorii úspěšní tito naši členové: Machala
Stanislav – gigant, Kutra Radim – rys modrý šupkatý,
Gottwald Josef-kariér, Vojáček Ladislav – king,
Hutěčka Zdeněk – moravský pštros modrý černopruhý
a Chrastina Jaroslav český stavák černý bělokosý.
Ve 45 voliérách bylo 120 ks drůbeže ve 36 plemenech
či barvách. Byla k vidění husa landeská, německá,
pomořanská, kde se líbily husy MCH P.Šmotkové,
a husa l.abutí šedá. Kachny byly americké pekingské,
ruánské, indičtí běžci a kampbelky. Dále návštěvníky

zaujaly krůty bronzové a perličky. Pohár pro nejlepší
drůbež získal Gottwald Josef na kohouta zdrobnělé
vyandotky oranž. vlnité. Dále bylo v kategorii drůbeže
uděleno 9 čestných cen. Z našich řad održeli čestné
ceny tito chovatelé: Benda Miroslav – plymutka žlutá,
Gajdušek Václav ml. chovatel - česká slepice zlatá
kropenka a Chrastina Jaroslav zdr. vyandotka stř. vlnitá.
Zpestřením výstavy byla velmi pěkná expozice
exotického ptactva. Zde bylo vystaveno v 11 voliérách
mnoho vzácných a nádherných druhů papoušků. Poháry
na nejkrásnější exponáty obdrželi tito chovatelé:
Gajdošík Josef - papoušek červenokřídlý, ml. chovatel
Kužela Petr – papoušek horský a Hutěčka Zdeněk –
rozela penant červená.
Čestné ceny a poháry věnoval Obecní úřad Tečovice.
Potěšitelné je, že se vyhodnocení výstavy v neděli
zúčastnil, a poháry předával sám starosta OÚ Tečovice
pan ing. Jaromír Doležel.
Výstava byla velmi dobře
připravena v příjemně
prohřáté hale. Pro pracující
personál a návštěvníky
bylo připraveno kvalitní
občerstvení.
Děti
se
radovaly
z
tomboly,
m.j. i živých zvířat.
Na celé výstavě byla
znát aktivita místních
chovatelů. Nemalé poděkování patří OÚ Tečovice,
manželkám a rod. příslušníkům chovatelů za pomoc.
Rovněž tak sponzorům, bez jejichž pomoci se dnes již
neobejdeme na žádné výstavě. Totéž samozřejmě všem
vystavovatelům za propůjčení zvířat.
Nyní, bych Vás chtěl pozvat na naši další akci. Ve
dnech 6.- 7. prosince se koná v naší výstavní hale
Celostátní Výstava zakrslých králíků a zakrslých Teddy
králíků. Zde bude vystaveno asi 400 králíků. Zakrslí
králíci jsou velkým lákadlem zejména pro děti. Protože,
zde bude mnoho králíků prodejných, je možnost na této
výstavě pořídit netradiční vánoční dárek. Těšíme se na
setkání s Vámi na té to akci.
Poslední naší akcí je Speciální výstava holubů rysů,
která se koná 13. – 14. prosince.
V závěru svého příspěvku bych chtěl popřát všem
spoluobčanům, členům ZO ČSCH Tečovice a jejich
rodinám příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2015 hodně zdraví a spokojenosti.
Gajdušek Lubomír, jednatel

Vážení čtenáři, předpokládám, že v době, kdy budete
číst tento zpravodaj, připadne již mnohým z vás, že se
blíží čas vánoční. Zpěvačky ženského sboru a chlapi ze
Štabarcu se připravují na Vánoce už od října, kdy se začal
nacvičovat nový vánoční program. S tímto programem
budeme vystupovat již 30.11.2014 v Malenovicích,
také v Loukách a v Tečovicích na Vánočním jarmarku.
To nejlepší však přijde na samý závěr roku, kdy za
doprovodu cimbálové muziky vystoupíme v kostele sv.
Jakuba Většího. Akce se koná 26. 12. 2014 na Štepána.
Dojděte se podívat, společně si zazpívat a vychutnat
si atmosféru Vánoc.

Tečovské folklórní sdružení

Tečovské folklorní sdružení

Ještě se musím vrátit k vyhodnocení letošních
HODŮ. Když vyjde počasí a letos opět vyšlo, je pro
nás tou nejkrásnější částí Hodů průvod po dědině. Vidět
děti v kroji, důstojně kráčejícího berana, vyzdobený
povoz s koňmi nebo si poslechnout pěknou písničku
musí potěšit nejednoho z vás. Naše srdce potěšila
pohostinnost, s kterou průvod přivítali tradiční příznivci
této akce. Všem, kteří nás takto srdečně pohostili
a přispěli, děkujeme. Naše poděkování patří i členům
hasičského sboru, kteří se s námi průvodu účastnili
a také dětem, jejich rodičům a doprovodu.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2015
pevné zdraví a štěstí.
Otto Doležal 			
Předseda Tečovského folklorního sdružení

Milí spoluobčané, sociální komise, která pracuje
při obecním úřadu, během roku navštívila občany,
kteří se letos dožili významného životního jubilea
s malým dárkem.
V měsíci říjnu, který je od roku 1998 vyhlášen
„měsícem seniorů“ jsme pro naše důchodce
připravili v obecním kulturním sále, setkání. Máme
tři naše občany v domově důchodců. V Napajedlech
nás mile přivítala stále usměvavá již 92letá paní
Povalačová, v Otrokovicích paní Chudárková 89let
a v Malenovicích paní Jelínková 93letá.

Chci Vám připomenout, kdo má zájem ze seniorů,
může každý čtvrtek přijít do klubovny pro důchodce,
a strávit spolu příjemné chvíle povídáním.
Blíží se nádherný vánoční čas. Budeme péct
cukroví a každému chceme udělat nějakým malým
dárkem radost. Ale, tím nejkrásnějším dárkem
k vánocům, není co se zlatem třpytí, ale je to úsměv,
láska, pohlazení.
Přeji Vám krásné vánoce, mnoho štěstí, pevné
zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů
v Novém roce.
Zdeňka Juříková

Sociální komise

Sociální komise

Zastupitelstvo obce - zasedání

Usnesení
z 27. zasedání obecního zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 19. 9. 2014
---------------------------------------------------------------------------27.1 Zastupitelstvo obce schvaluje:
27.1.1 program dnešního jednání
27.1.2 návrhovou komisi
27.1.3 ověřovatele zápisu
27.1.4 finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu obce
Tečovice pro Římskokatolickou farnost Zlín-Malenovice
na obnovu šindelové krytiny na střeše kostela sv.Jakuba
Většího v Tečovicích.
27.1.5. jednorázový finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč
z rozpočtu obce Tečovice ve prospěch Domova pro
seniory Napajedla, p.o. na její provoz.
27.1.6 II změnu rozpočtu obce na rok 2014 v doplněném znění.
27.1.7 bezúplatný převod stavby „Lokální biokoridor LBK 2
v k.ú.Tečovice“,jehož účetní hodnota ke dni předání činí
664.093,-Kč a bezúplatný převod stavby „Polní cesty
P25,Pv26 v k.ú.Tečovice“,jehož účetní hodnota ke dni
předání činí 6.579.244,- Kč od Státního pozemkového
úřadu do majetku obce Tečovice a zavedení tohoto
majetku do účetní a majetkové evidence obce Tečovice.
27.1.8 navýšení solidárního příspěvku obcí Zlínského kraje
na dopravní obslužnost s platností od 1.1.2015 na
úroveň 100,- Kč na jednoho obyvatele obce za rok.
U s n e s e n í zápisu z 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 10.11.2014
---------------------------------------------------------------------------Usnesení Z/01/01/2014
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha
Řiháčka, Pavla Horáčka.
Usnesení Z/02/01/2014
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem dnešního jednání paní
Marii Chrastinovou.
Usnesení Z/03/01/2014
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém znění,
beze změn.
Usnesení Z/04/01/2014
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení Z/05/01/2014
ZO v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/06/01/2014
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/07/01/2014
ZO volí starostou obce ing. Jaromíra Doležala,nar.28.8.1966,bytem
Tečovice 278.
Usnesení Z/08/01/2014
ZO volí místostarostou obce p. Pavla Rapanta,nar.13.7.1956,bytem
Tečovice 342
Usnesení Z/09/01/2014
ZO nezvolilo jako 1. člena rady obce p. Pavla Horáčka.
Usnesení Z/10/01/2014
ZO volí jako 1. člena rady obce p. Zdeňku Juříkovou.
Usnesení Z/11/01/2014
ZO nezvolilo jako 2. člena rady obce p. Jindřicha Václavka.

Usnesení Z/12/01/2014
ZO nezvolilo jako 2. člena rady obce ing. Jiřího Mikeše.
Usnesení Z/13/01/2014
ZO volí jako 2. člena rady obce pana Františka Zívalíka.
Usnesení Z/14/01/2014
ZO nezvolilo jako 3. člena rady obce ing. Luďka Ondíka.
Usnesení Z/15/01/2014
ZO volí jako 3. člena rady obce p. Marcelu Poulíčkovou.
Usnesení Z/16/01/2014
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Usnesení Z/17/01/2014
ZO volí předsedou finančního výboru ing. Luďka Ondíka.
Usnesení Z/18/01/2014
ZO volí předsedou kontrolního výboru ing. Václava Družbíka.
Usnesení Z/19/01/2014
ZO volí 1. členem finančního výboru p. Romana Hvězdu.
Usnesení Z/20/01/2014
ZO volí 2. členem finančního výboru p. Marcelu Poulíčkovou.
Usnesení Z/21/01/2014
ZO volí l. členem kontrolního výboru p. Františka Zívalíka.
Usnesení Z/22/01/2014
ZO volí 2. členem kontrolního výboru p. Přemysla Zouhara.
Usnesení Z/23/01/2014
ZO Tečovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona
o obcích stanoví, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540,00 Kč/měsíc
Člen rady obce
1 480,00 Kč/měsíc
Předseda výboru nebo komise
1 300,00 Kč/měsíc
Člen výboru nebo komise
1 060,00 Kč/měsíc.
Usnesení Z/24/01/2014
ZO Tečovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst.2
písmeno n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou
či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro
jednotlivé funkce.
Usnesení Z/25/01/2014
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b)
a § 84 odst. 2. písmeno n) zákona o obcích stanoví, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení (tj.
od 11.11.2014).V případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj.
v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty,
člena rady obce, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
budou skauti rozdávat
v úterý 23. 12. 2014
od 16.30 – 17.00 hod.
• u kostela
• u obchodu
• u Obecního úřadu
• před bytovkami

Kompletní přehled o volbě zastupitelstva obce,
rady obce a výborů zastupitelstva
Starosta obce:

Výbory a komise

Místostarosta obce:

Finanční výbor:
ing. Luďka Ondík - předseda
Romana Hvězd - člen
Marcelu Poulíčkovou - člen
________________________________________

ing. Jaromír Doležal
____________________________________
Pavel Rapant
____________________________________

Rada obce:

Zdeňka Juříková
Františka Zívalíka
Marcelu Poulíčkovou
____________________________________

Zastupitelé obce:

Ing. Doležal Jaromír
Rapant Pavel
Juříková Zdeňka
Zouhar Přemysl
Zívalík František
Poulíčková Marcela
Hvězda Roman
Družbík Václav
Horáček Pavel
Ing. Ondík Luděk
Ing. Mikeš Jiří
MVDr. Vrlová Kristina
Václavek Jindřich
Řiháček Vojtěch
Ing. Mozgva Josef

Kontrolní výbor:
ing. Václav Družbík - předseda
František Zívalík - člen
Přemysl Zouhar - člen
________________________________________
Komise kulturní:
Tomáš Zindler - předseda
Silvie Kopečková - člen
Adriana Moravcová - člen
Marcela Poulíčková - člen
________________________________________
Komise sociální:
Zdeňka Juříková - předsedkyně
Marie Baťková - členka
Marie Jurčíková - členka

Základní a mateřská škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA TEČOVICE, příspěvková organizace
Mezinárodní den nevidomých
Možná ne všichni z vás vědí, že ve škole integrujeme
jednu nevidomou žákyni. Jmenuje se Sára Hyánková
a chodí do 3. třídy.
Sáře se daří zvládat školní povinnosti
vlastní pílí a pracovitostí, ale i díky práci
asistenta, učitelů a neméně důležité
podpoře spolužáků ve třídě i všech
ostatních dětí ve škole.
Aby měli spolužáci představu, s jakými
problémy se Sára potýká, absolvovali
třídní projektový den nazvaný Život ve
tmě, jehož záměrem bylo otevřít žákům
pohled do světa nevidomých přes vlastní
zážitkové aktivity. Spolužáci ve třídě se
stali „nevidomými“, byli zaklapkováni
či zašátkováni a pracovali s pomůckami
pro nevidomé. Celý den si zkoušeli prožít
výuku a pohyb ve škole, vyzkoušeli si
chůzi s průvodcem i s bílou holí. Všichni
poznali, že to není žádná legrace.
I žáci z ostatních tříd se během
přestávek mohli učit Braillovu abecedu,
psát na Pichtově stroji, zahrát si hmatové
pexeso pro nevidomé, osahat si reliéfní
obrázky a zhlédnout výstavu pomůcek
zapůjčených ze Speciálně pedagogického
centra Zlín pro výuku v jednotlivých
předmětech.
Velkým přínosem byla návštěva
tatínka Sáry, který sdělil několik
důležitých informací a zkušeností ze
života rodiny, ve které je nevidomé dítě.
Co o prožitém dni napsaly děti?
Překvapilo mě, jak nám paní učitelka
nasadila klapky, opravdu to bylo úplně
jiné. Je to unavující a velmi těžké.
Dozvěděl jsem se, že Sára musí psát a číst jinak.
Úplně nejtěžší je číst, protože je těžké si zapamatovat
písmena.
Nemohl jsem se zorientovat, nemohl jsem najít věci.
Nejvíc se mi líbila hmatová matematika.
Když potkáme nějakého nevidomého, pomůžeme mu.

Nejvíc se mi líbili pomůcky. Musíme Sáře víc
pomáhat.
Bylo to prostě fajn. Už vím, jak to má Sára těžké.
Mám Sáru moc rád.
Jsem rád, že vůbec vidím.
Mgr. Marta Miklová, třídní učitelka
Mgr. Jiří Velčovský, asistent Sáry

Když jsme se v loňském roce rozhodovali, jak
v dětech podnítit zájem o životní prostředí, zaujal nás
projekt ,,Ekoškola“. Začínali jsme spontánně. Nabízelo
se využití nově vybudované přírodní učebny, k dispozici
jsme měli několik záhonů a pařníků. Tradičně sbíráme
papír a třídíme odpad. V projektu ,,Recyklohraníukliďme si svět“ pracujeme už několik let. Zamýšleli
jsme se nad dalšími aktivitami, chtěli jsme vytvořit
pro ekologickou výchovu na naší škole řád a pravidla.
Společnost Tereza, která se ekologickou výchovou pro
školy zabývá, nám poskytla mnoho námětů a nápadů,
ze kterých čerpáme. V letošním roce jsme se tedy do
ekologie zakousli. Prvním krokem bylo vyhlášení
konkurzu do ekotýmu, tedy týmu dětí, kteří budou
ekologické aktivity organizovat, plánovat, sbírat podněty
a připomínky. Členství v ekotýmu je dobrovolné, ale
závazné a zodpovědné. Přihlásili se a byli zvoleni tito
žáci: Kateřina Kučerová, Filip Zívalík, Antonín Trčala,
Roman Froka, Klára Horáčková, Jáchym Koutný
a Jan Vyoral. Radou bude nápomocná paní učitelka
Martincová. Scházet se budeme pravidelně jednou za
čtrnáct dní. Jedním z prvních úkolů bude analýza školy
v oblastech: Voda, energie, odpady. S pomocí všech
(učitelů a správních zaměstnanců nevyjímaje) najdeme
silné a slabé stránky v provozu školy, určíme nejslabší
stránky a těm se budeme věnovat. Čeká nás hledání
dostupných řešení.
I v letošním roce chceme pokračovat v úklidu v obci
a krmení zvěře v zimě. V listopadu děti třetí, čtvrté
a páté třídy zasadily přes třicet ovocných stromků
v oblasti Lhotka. Jak se nám práce podařila, můžete
vidět na našich www stránkách.
V oblasti ekologické výchovy máme i další plány
a nápady. Věříme, že se podaří v dětech vzbudit zájem
o aktivní přístup k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Budeme rádi za každou pomoc, radu a námět z řad
rodičů a veřejnosti.
Ekologický koordinátor: Mgr. Alena Martincová

Naše škola je zapojena do projektu „Rodilí mluvčí
do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků
základních škol pomocí rodilých mluvčích
a zapojením škol do mezinárodních projektů“
financovaného z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002
Realizátor projektu: Gymnázium, základní škola a mateřská
škola Hello s.r.o.
Doba realizace projektu: 3. 10. 2014 - 31. 7. 2015
Partneři projektu: Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Jazyková škola Lingua Zlín,
Mezinárodní jazykový institut Most

V projektu Rodilí mluvčí do škol se naší škole
naskytla možnost využít rodilého mluvčího
anglického jazyka ve výuce předmětu Anglický
jazyk. Pro žáky je skvělá příležitost slyšet
pravou angličtinu, rozvíjet mluvní stránku,
upevňovat své znalosti a především zajímavou
formou zdokonalovat angličtinu. I prvňáčci se
s rodilým mluvčím seznámili, snaží se opakovat
nová slovíčka a díky celoročnímu projektu se
v této oblasti velmi zlepší. A naši páťáci budou
mít velkou výhodu v mluvené stránce jazyka do
dalšího studia.
Rodilý mluvčí nás bude pravidelně navštěvovat
v běžné výuce, ve spolupráci s Lingua Zlín budeme
pořádat anglické projektové dny a dokonce
budeme mít zdarma rozšiřující kroužek anglické
konverzace s naším rodilým mluvčím.

Základní a mateřská škola

Ekologie v základní škole

Vážení občané,
rok 2014 je rokem významným pro MS Tečovice
tím, že od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský
zákoník a zároveň letošní rok je pro MS i rokem
volebním. Dle nového občanského zákoníku je nutno
do dvou let, od počátku jeho platnosti, změnit název
ze sdružení na spolek a do tří let upravit stanovy dle
nové legislativy. Z důvodu končícího volebního
období byly uspořádány dne 4. 6. 2014 nové volby, na
kterých byli zvoleni noví členové výboru mysliveckého
sdružení. Předsedou se stal p. Večeřa Antonín ml.,
místopředsedou Ing. Koutný Marek a mysliveckým
hospodářem p. Běhunčík Martin. Do výboru byli dále
zvoleni p. Krpelán Martin a p. Karas Stanislav. Členům
odstupujícího výboru děkujeme za práci, kterou odvedli
pro myslivecké sdružení a doufáme, že budou novému
vedení nápomocni nejen svými letitými zkušenostmi.
Členská základna našeho spolku nyní čítá 24 členů.
Po úspěšném složení zkoušky z myslivosti byli přijati za
členy tři noví adepti, a to: p. Karas Stanislav, p. Karas
Ivo a p. Kubík Pavel.
Z činností, které jsme organizovali v průběhu roku,
bych uvedl zejména Zkoušky vloh loveckých plemen,
které se konaly 10. 5. 2014 a zúčastnila se jich jedna
skupina velkých plemen a dvě skupiny malých plemen
po osmi psích kamarádech. Dále byly uspořádány

Zlatohorský treking

Skautsko-indiánská výprava
21.listopadu jsme se vypravili vlakem z Otrokovic na
netradiční výpravu do Dětřichova nad Bystřicí. V této
podhorské vesnici, která se nachází 628 m.n.m. jsme
vystoupili na místním nádraží a vydali se na několik
kilometrů dlouhou cestu lesem. Našim cílem byla
osamocená lesní chata, daleko od obydlí.
Výprava nebyla zvláštní jen tím, že byla v lokalitě,
kam jsme jeli poprvé, ale také obsazením. Tvořilo ji pět
skautů z Tečovic a pět indiánů z kmene Oyate Woape Otrokovice, kteří fungují pod organizací TOM. Společně
jsme mohli porovnat fungování obou organizací, rozdíly
i společné prvky v programu. Počasí k nám nebylo moc
přívětivé, od pátku až do neděle bylo sychravo, teploty
klesaly k nule a mohli jsme vidět první letošní vločky.
O to víc jsme byli nadšení, když jsme se sešli
ve vyhřáté kuchyni k obědu nebo deskovým hrám.
Venkovní hry i příprava dřeva na otop prověřili naši
odolnost, a i když jsme se snažili, domů jsme se vraceli
tak trochu jako čuníci. Do Otrokovic jsme dorazili
v neděli před druhou hodinou odpolední a vydali se
domů.
Všem účastníkům bych rád poděkoval, že se podařilo
uskutečnit tuto spojenou akci, přestože v menším počtu
než jsme očekávali. Přes pár rozdílů které jsme našli, je
příjemné vědět, že je víc podobně zapálených lidí.
Jirka Robenek

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR

První víkend v říjnu patří akci Zlatohorský treking,
která se koná ve Zlatých horách a nabízí účastníkům
několik tratí po okolních kopcích. Pro nás to byla čtvrtá
zkušenost.
V pátek 3.října jsme vyrazili vlakem z Otrokovic.
Celkem nás byli dvě desítky. Skauti z Tečovic,
Malenovic a bratři z Lukovského skautského střediska.
Ubytovaní jsme byli ve skautské chatě Zlatohorských
skautů, která tento rok doslova praskala ve švech.
Někteří spali i v kuchyni, takový byl zájem.
Samotný Zlatohorský treking probíhal v sobotu.
Sychravé počasí nebylo optimální, ráno jsme měli pocit,
že z okolních měst nedorazí mnoho turistů a závodníků,
ale nakonec se počasí zlepšilo padl rekord v účasti.
Celkové číslo startujících se zastavilo na cifře 556!
Někteří z nás se vydali na trať 15 km, to platilo
zejména pro ty nejmladší, kteří potřebovali doprovod.
Ostatní vyzkoušeli tratě 25 a 50 km. Někteří k tomu
dokonce přistoupili soutěživě. V pozdních odpoledních
hodinách jsme se setkali na místním vlakovém nádraží
a vydali jsme se zpátky domů. Nikdo se nezranil,
odjížděli jsme unavení a spokojení. Takže příští rok
jedeme zase!

Myslivecké sdružení Tečovice

Myslivecké sdružení

brokové střelby MS Tečovice O putovní pohár starosty
obce Tečovice, kde se celkovým vítězem stal p. Večeřa
Antonín ml. a závod Pull vyhrál p. Vyoral Jaroslav. Již
tradičně se na jaře a na podzim provádí montáž a zpětná
demontáž laveček a stolů za hasičskou zbrojnicí, za
což je nám umožněno bezplatné využití společenské
místnosti na myslivecké akce.
Hlavním úkolem myslivosti a myslivce je trvale
udržitelné obhospodařování zvěře jako obnovitelného
přírodního zdroje a zachování všech druhů zvěře.
Naše honitba oplývá převážně zvěří srnčí, bažantí
a zaječí. Při postupně vzrůstající kukuřici se zde stěhuje
z lesů taky zvěř černá, která dokáže páchat nemalé
škody na plodinách, ale i na zvěři. Pro velmi dobrou
spolupráci s obecním úřadem se zlepšují podmínky jak
pro zvěř spárkatou, tak pro zvěř drobnou. Ne malou
měrou přispívají ke zvyšování početních stavů zvěře
také zemědělci, kteří osévají pole střídavou plodinou
a část polí úhorují, což je hlavně pro drobnou zvěř velmi
důležité a zvláště pak pro koroptve, které ve velkých
monokulturních lánech ztrácejí orientaci a následně
hynou.
Na závěr bych chtěl všem občanům Tečovic popřát
šťastné a veselé Vánoce a do nového roku 2015 mnoho
štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Za celý myslivecký kolektiv s pozdravem
„MYSLIVOSTI ZDAR “
Martin Běhunčík

TJ Sokol Tečovice

TJ SOKOL

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 TJ Sokol Tečovice reprezentují
v mistrovských soutěžích řízených KFS a OFS Zlín
dva týmy mužů , tým žáků a přípravka v kategorii
mladší a starší. Naše TJ má v registraci FAČR více jak
170 členů. Někteří z hráčů reprezentujících náš oddíl
v mistrovských soutěžích ale mají také registrace za
své osoby nebo ve svých mateřských oddílech. Seznam
registrovaných je k dispozici na www.fotbal.cz, odrážka
„členství.
Muži: Po skončené podzimní sezóně je A tým mužů
vedený trenérem Romanem Polákem (na začátku
sezóny v době jeho pracovního vytížení i za významné
výpomoci Pavla Horáčka) na 4. místě mistrovské
tabulky I.B. třídy se skóre 24:19 se ziskem 25 bodů
a ztrácí na „Půlmistra“ ze Slavičína 4 body. Tohoto
postavení dokázal tým dosáhnout vyrovnanými výkony
po celou dobu podzimní části soutěže. Velmi dobře si
vedla ve své mistrovské soutěži i rezerva týmu mužů ve
III. Třídě sk. A OFS Zlín. I přes momentální nezdary
v začátku soutěže, kdy hrozil i odchod trenéra, dokázala
reprezentace „Benfiky“ navázat na dobrou přípravu
a odpovědnými výkony ve druhé části soutěže si
vydobyla postavení na 5. Místě mistrovské tabulky se
skóre 22:15 a ziskem 27 bodů – tzn. se čtyřbodovou
ztrátou na leadra z Louk. Týmy mužů se podařilo vhodně
posílit, nepříjemným ukazatelem však je, že přerušil (?)
na základě vlastního rozhodnutí aktivní činnost brankář
B týmu Stanislav Kristek, jeho bratr Lada Balcárek
po nadějném znovuzahájení činnosti znovu nedochází
a nadějní mladí hráči David Dorazín, Martin Prokop
řečený „Oko“ a Adam Řiháček nastupují v dresech jiných
oddílů. Do soupisky na podzimní sezónu 2014 určil
trenér a vedení A týmu tyto hráče: Bořuta Ivan (*1981),
Frkal Martin (*1985), Horsák Petr (*1982), Chudárek
Roman (*1974), Křížek Michal (*1984) - brankář, Pala
Rostislav (*1988), Plachý Jaroslav (*1990), Sedláček
Pavel (*1968), Šnajdr Vladimír (*1980), Šnajdr Zdeněk
(*1981), Škarek Daniel (*1993) – trenér Polák Roman
(B licence) – avšak díky jeho pracovnímu vytížení
v začátku soutěže a přípravném období velmi úspěšně
suploval jeho činnost Pavel Horáček, který funkci
zastupujícího trenéra zvládal na výbornou, asistent:
Soják Roman, ved. mužstva – „Stálice“ Halgaš
Ladislav. B tým vede jako trenér odchovanec Bivoje
Radek Středulinský, který si zažádal o absolvování
školení na trenérskou licenci „C“. Na postu vedoucího
se zatím vystřídalo více osob.
Dorost:
Z důvodu nedostatku hráčů v kategorii
dorostu byl (doufáme, že pouze dočasně) tým zrušen.
Naši hráči vypomáhají v okolíBylo alespoň domluveno
účinkování našich hráčů v oddílech v okolí. Naši

kmenoví hráči v kategorii dorost tak nastupují hlavně
v dresu sousedních Malenovic v krajském přeboru
dorostu. Náš žákovský odchovanec Martin Bartek je
jedním z nejlepších střelců týmu Malenovic a dokonce
byl povolán i na utkání mužů.
Žáci: Reprezentaci Bivoje v nejmladší kategorii se
po několika rošádách ve vedení týmu odhodlal převzít
Daniel Mahdal s asistentem Patrikem Doleželem
a vedoucím týmu Richardem Horáčkem. Po hektickém
jaru, kdy vedení týmu měnilo tváře na postech generality
jak na běžícím pásu doufáme, že tento krok přispěje
k uklidnění situace i v hráčské základně, kdy hrozilo,
že nespokojení hráči týmu si budou hledat jiné angažmá
– např. v sousedních Malenovicích, kde skončil Matyáš
Trčala a nechybělo mnoho, aby tam byli i Šenkeřík
s Jankem. Nakonec však oba zůstali a pro rozjezd
týmu to bylo velice dobré rozhodnutí. Naše žákovské
mužstvo však svým věkovým průměrem patří mezi tři
nejmladší týmy v soutěži. V podzimní části mužstvo
odehrálo 11 mistrovských zápasů v okresním přeboru
s bilancí 3 výhry, 3 remízy a 5 x prohrálo. Všechny
prohry utrpěli naši "Young Boys" s mužstvy z první
pětky tabulky. V těchto zápasech se projevil věkový
a yzický rozdíl hráčů. Do mistrovských zápasů zasáhlo
celkem 20 hráčů, kteří od konce července do začátku
listopadu absolvovali 29 tréninkových jednotek. Během
zimní přípravy bude mužstvo využívat hřiště s umělým
povrchem v Sazovicích a tělocvičnu tečovské základní
školy. Realizační děkuje všem fanouškům za podporu
a rodičům hráčů za spolupráci, především při dopravě
na venkovní zápasy. Tým vedou trenéři Daniel Mahdal
a Patrik Doležel, vedoucí mužstva Richard Horáček.
V žákovském okresním přeboru zatím doplácí naše
mužstvo na fyzickou vyspělost soupeřů. Přesto však
dokázalo zahájit vítězstvím na půdě Kašavy 1:2, pak
však podlehlo favoritovi soutěže Fryštáku 3:7, ale
v další fázi soutěže dokázalo udržet přijatelné postavení.
TJ Sokol Tečovice apeluje na mládež v obci,
jejich rodiče i učitele s nabídkou využití volného času
sportovním směrem. Nabízí potencionálním zájemcům
o fotbal možnost pravidelného pohybového zatížení
v přátelském kolektivu pod vedením zkušených
trenérů. Přijďte, rádi Vás uvidíme ve sportovním areálu
„V Králi“. Vaše případné dotazy zodpoví buď zástupci
vedení VV nebo přímo trenéři mládežnických kategorií
v areálu sportoviště v Tečovicích.
Přípravka: Nejmladší reprezentace oddílu zahájila
sezónu pod vedením asistenta trenéra Pavla Gregůrka –
kouč Karel Bártek ml. byl v začátku soutěže nepřítomen,
plnil si společenské povinnosti na dovolence
v subtropech. O této kategorii se nevede mistrovská
tabulka, naše týmy dosahují střídavých výkonů, což ale
v této kategorii není tak důležité. Na soutěživosti týmu
se to však neprojevilo a zájem reprezentovat oddíl v této
nejmladší kategorii neochabl.

Újezd – Tečovice 1:2

Pro zimní přípravné období je v plánu přijetí nabídky
účasti v zimním turnaji na umělém trávníku Admiry
Hulín. Vše je zatím v jednání, účast našeho týmu je
vysoce pravděpodobná s tím, že rozlosování zatím
není v tento okamžik k dispozici a zahájení turnaje je
plánováno na některou z lednových neděl v roce 2015.
Podle rozpisu v minulých ročnících by naše mužstvo za
účasti reperezntantů „A“ i „B“ týmu mělo sehrát asi 7
turnajových zápasů. V rámci zimní přípravy se plánuje
na 19. – 22.3 2015 soustředění „A“ mužstva v Roštíně
(možná i za účasti žákovské reprezentace) a „B“ tým
má rozejdnáno soustředění v areálu ve Štítné nad Vláří.
Pro zajímavost: U všech týmů figurujících
v mistrovských tabulkách se podařilo v podzimní části
soutěže dosáhnout tzv. „Hattricku“ tj. tedy u střelců
dosažení 3 vstřelených branek v zápase a jednoho tzv.
„Brankářského“ hattricku. Střelecky se hattrickem zapsal
Pala v zápase v Lukově, kdy náš tým zvítězil 1 : 5 a Pala
se trefil 3x. Další hattrick reprezentantů tečovského
Bivoje v mistrovské sezóně 2014/2015 vystřílel Tomáš
Kristek – takto člen žákovské reprezentace Young Boys
Bivoj. Bylo to v rámci 4. kola okresního přeboru žáků
13.9., kdy naše mladá reprezentace dovezla plný počet
bodů z horké půdy Mladcové. První gól dal ve 12.min
a vyrovnával na 1:1,druhý gól ve 40.min na 4:2, a třetí
ve 42.min na konečných 5:2 pro naše Young Boys.
Všechny tři góly vsítil chladnokrevně umístněnou
střelou poté, kdy byl sám před gólmanem soupeře, ať
už po přihrávce za obranu ve dvou případech nebo po
samostatném úniku od půle hřiště. Je nutno podotknout,
že před utkáním absolvoval 90. min trénink mladšího
hokejového dorostu PSG Zlín a na utkání dorazil pár
minut před jeho zahájením. Pro plnou informaci je třeba
dodat, že na 2:1 zvyšoval vedení hostí na Mladcové
Kowalczyk (taktéž hokejista) a na 3:1 Martin Janek.
Posledním hattrikářem je Květoslav Hořčica, který jej
docílil v rozmezí čtvrthodiny v utkání s Halenkovicemi
Ve 48´ střílel těsně vedle tyče Vykoukalovy klece,
ve 49´ po akci Kristka Vykoukala přehodil a otevřel
skóre, v 50´po uvolnění od Poulíčka postupoval sám na
golmana hostí a zvýšil na 2:0 a v 62´po ideální české
uličce od Ševčíka umístil míč po zemi k tyči branky hostí
a zakončil čistým hattrickem už na 3:0“ tak trochu krutě

Na poli parkohospodářském spolupracuje TJ
brigádní výpomocí na úpravě vzhledu obce sestřihem
dřevité zeleně – živých plotů podél chodníků v obci,
pokosem travnatých ploch a úpravou náletového
porostu podél obecních komunikací. Na úpravě hrací
plochy zatravněním prostorů brankovišť si dali brigádu
členové brankářského týmu Mahdal, Křížek a Miklas
– takto technický ředitel VV (VV = výkonný výbor,
pozor nezaměňovat s „Ve výslužbě“!), skupina Old
Boys před zahájením soutěže. Dále je třeba pochválit
i skupinu pracovníků za materiální podpory fy KOVO
Soják (Miklas, Soják starší a Soják mladší) za instalaci
podpůrné konstrukce pro světelný ukazatel upevněné na
objektu buňky VIP. Avšak dle sdělení profesionálního
statika (takto bratra sokola Družbíka juniora) má ale
konstrukce jistý malý problém s prostorovou tuhostí
a při stavebně konstrukčním zásahu operační skupinou
KOVO bylo navíc zjištěno, že dřevěná střešní konstrukce
objektu VIP bude potřebovat alespoň brigádnický
sanační zásah skupinou „Old Boys Rowdies“, která
objekt často využívá.

TJ Sokol Tečovice

Utkání OPŽ

pro do té doby lepší hosty. Smolně však pro ostrostřelce
Hořčicu skončil závěr sezóny a to, když 15 minut před
koncem posledního zápasu sezóny po nekoordinovaném
pádu utrpět zlomeninu klíční kosti a situaci musel řešit
odvoz záchrankou přímo ze hřiště na traumatologii
zlínské nemocnice. „Brankářského“ hattricku dosáhl
Křížek, kdy v zápase A-týmu s Veselou zneškodnil tři
střelecké pokusy soupeře z pokutových kopů. To když
vyrazil 5 minut před koncem za stavu 0:0 penaltu hostí
a v následném rozstřelu po nerozhodném zápase ještě
vychytal další dva pokusy Veselských.

TJ Sokol Tečovice

Ze společenské kroniky: VV TJ Sokol Tečovice
prostřednictvím tohoto občasníku přeje mnoho
životního elánu a spokojenosti na společné cestě
životem novomanželům Křenovým a Chudárkovým.
U příležitosti významného životního jubilea si TJ
Sokol dovoluje popřát mnoho zdraví a spokojenosti do
dalších let předním představitelům tečovské kopané
a to bývalým hráčům a vzorným reprezentantům oddílu
Františku Vlčkovi, který vynikl nejen na poli sportovním
(kdysi ve fotbale dokonce zahrál míč i hlavou), ale i jako
„Kuchař senior“ při několika brigádních akcích jednoty,
kdy se proslavil nevídanou tloušťkou pomazánky
na svačinových krajících podávaných mužstvu
v brigádnickém úsilí při čištění obslužné komunikace
k ČOV od náletových dřevin a i kulatým jubilantům
Ludvíku Horáčkovi i Josefovi Řiháčkovi. Smutek do
řad členů oddílu přinesly zprávy o úmrtí bývalých členů
a to ing. Jaroslava Čeřovského – bývalého hráče, Josefa
Rapanta – dlouholetého vedoucího
týmu v
sedmdesátých letech
minulého století a Františka Kozla
- taktéž bývalého hráče oddílu ze
šedesátých let a v neposlední řadě
úmrtí skalního fanouška oddílu
pana Evžena Vykoukala.
TJ Sokol Tečovice si dovoluje
pozvat
ctěné
zájemce
na
pravidelně meziročně pořádaný
„SPORTOVNÍ PLES“, který se
uskuteční dne 21.února 2015 v sále
Kulturního domu v Sazovicích.
K tanci a poslechu hraje hudební
sestava „MOTÝL a ERIKA“.
Tombola a společensky přijatelný
zážitek
zaručen.
Kontakt
a informace případným zájemcům
o předprodeji vstupenek podá pan
Pavel Horáček – tel. 604 254 339.
Dle rozhodnutí STK KFS
a OFS bude zahájena jarní
část soutěží (15. kolo soutěží
mužů) o weekendu 21.-22. 2015
dohrávkami 14.kola, které se
neuskutečnily na podzim, 15. Kolo
začne o weekendu 28.-29.3.2015,
žáci díky menšímu počtu mužstev
v tabulce zahájí jarní soutěže
s dvoutýdenním posunem.
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, MRB
Sazovice, Ideal Trade a hospody

REST Bivoj a jiných. 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, 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 skupiny tzv. „Old Boys Rowdies“, kteří se
vzorným přístupem k této záležitosti starají minimálně
o finanční úhradu za výkon činnosti rozhodčích.
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 2014 a do Nového roku
2015 vykročení tou správnou nohou a mnoho zdaru.

