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Tečovský kostel bude zpřístupněn veřejnosti
Návrat k tradicím - Hody 2009

listopad 2009

Představte si vůni zabijačkové polévky, klobá-
sek, punče... do toho zní vánoční koledy v podá-
ní dětí z různých souborů....okouzleni výstavou 
betlémů sledujete mistrnou práci lidových řeme-
slníků. Takový bude první ročník Tečovského  
vánočního jarmarku. Akce, na které prostě nesmí-
te chybět. Vše proběhne na návsi v Tečovicích 
a ve zrekonstruovaném sále hostince U Květy.
Na dvou podiích budou probíhat různá vystou-
pení, po setmění se rozsvítí velký vánoční strom. 
Ve stáncích si můžete nakoupit různý sortiment, 

Dále čtěte zprávy z dění v naší obci:
Slovo starosty obce ..... str. 2
Kulturní komise informuje .....str. 8
Sociální komise ............ str. 10
Co je nového v ZŠ a MŠ Tečovice ...... str. 5-6
Zprávy z činnosti spolků 
Junák ..... 7, Tečovský x-tet.....9, Z-dravé 
ženy...... 9, Myslivci .....11,  Hasiči ..... 13,  
TJ Sokol..... 16 

PŘIPRAVUJEME  - dočtete se zde:Mikulášská nadílka
Vánoční jarmark
Vánoční soutěž
Vánoční koncert
Silvestrovský výšlap
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Tečovský vánoční jarmark
11.12. 2009 od 14 do 20 hodin

• výstava betlémů
• lidová řemesla
• vystoupení dětských souborů
• zabijačka
• rozsvěcování vánočního stromu



Vážení spoluobčané,
opět se nezadržitelně přiblížil závěr roku a s ním  
i nadcházející oslavy nejkrásnějších svátků v roce, 
svátků vánočních. Dovolte mi, abych Vás na chvíli 
oslovil v tomto předvánočním čase  a informoval  
o tom, co se nám v letošním roce v rámci obce podařilo, 
co nového se vybudovalo, na čem se momentálně 
pracuje i s našimi plány do budoucna.

Pro tentokrát bych začal veřejnou zelení. I nadále 
byla a je prováděna údržba a péče o stávající výsadby 
zeleně uvnitř obce a také ošetřování výsadby stromů 
a keřů v lokalitách Kozinec, Argentina, U Lipek,  
U Svodnice provedené v minulých letech. Začátkem 
roku bylo taktéž provedeno odstranění starých  
a suchých stromů a keřů podél panelové cesty na 
Kozové hrázi, čímž se zvýšila bezpečnost při pohybu 
automobilů, chodců a cyklistů po této komunikaci. 
Tuto práci provedli členové fotbalového oddílu TJ 
Sokol, kteří zorganizovali brigádu, za což jim patří 
dík. Jako náhrada za pokácenou zeleň bylo nově 
vysázeno podél této komunikace celkem 35 ks 
ovocných stromů.

Další důležitou akcí, hlavně z hlediska hrozících 
přívalových dešťů, bylo vyčištění zaklenutého potoka 
v prostoru před obecním úřadem v délce cca 120 
metrů. Nánosy bahna a kamení z minulých povodní 
tvořily vrstvu v tloušťce až 50 centimetrů a tím 
snižovaly průtočné množství vody. Ruční vyčištění 
„benešů“ provedli tečovští hasiči, odvoz materiálu 
na skládku zajistila obec. Nezbývá než poděkovat 
všem členům hasičského sboru, kteří se na této akci 
podíleli, za kus poctivé, tvrdě odvedené práce.

Z dalších činností byla letos provedena oprava 
havarijního stavu kanalizačních přípojek před 
základní školou. Dále byla vybudována kanalizační 
a vodovodní přípojka k činžovnímu domu č.p.145 
a taktéž vnitřní rozvody vody a kanalizace do dvou 
stávajících bytů v tomto domě. Tím se zajistil těmto 
nájemníkům po dlouhých letech přístup k tekoucí 
vodě, splachovacím záchodům a sociálnímu zařízení, 
které doposud neměli.

Co se týká veřejného osvětlení v obci, bylo opraveno 
osvětlení v okolí hřiště a osazeny 4 nové lampy 
veřejného osvětlení podél neosvětleného chodníku 
před obecním úřadem.

Z dalších akcí byla provedena oprava dešťové 
kanalizace a komunikací ve středu obce a oprava 
asfaltového povrchu místních komunikací v místě 
překopů tryskovou metodou.

Vzhledem k probíhající ekonomické situaci a menšímu 
přísunu finančních prostředků do obecního rozpočtu 
jsme se letos více soustředili na rozvojové projekty 
obce a na získání co nejvíce finančních prostředků 
z dotací státního rozpočtu a Evropské unie. Za dobu 
mého působení ve funkci starosty se obci podařilo 
získat přímé dotace od různých poskytovatelů ve výši 
bezmála 17 milionů Kč. V tomto trendu hodláme  
i nadále pokračovat. Také proto jsme  vypracovali 
projekt na celkové zateplení objektů základní školy, 
mateřské školy a budovy rehabilitace v objemu prací 
za cca 9 mil.Kč. Byla podána a akceptována žádost 
o dotaci, nyní je žádost ve fázi posuzování a výběru 
podporovaných projektů. Uvidíme. Dále se pracuje na 
dotačním projektu revitalizace obce, součástí kterého 
by měla být nová cesta ke hřišti, namísto současné 
kostkové, včetně přilehlého chodníku, komunikace 
ve středu obce, ulička nad hospodou, komunikace 
Za humny II, parkoviště v okolí hřbitova, přechod 
pro chodce mezi ZŠ a hřbitovem, revitalizace středu 
obce, včetně zeleně a úpravy koryta potoka  atd. 
Hodláme zažádat o dotaci na nákup hasičského 
vozidla, které by nahradilo stávající, z hlediska 
bezpečnosti absolutně nevyhovující plachtovanou 
Avii, a také o dotaci na instalaci výstražného  
a varovného systému-bezdrátového obecního 
rozhlasu. Poněvadž zastupitelstvo obce schválilo 
pořízení nového územního plánu, na tento se 
pokusíme získat dotaci z fondů EU, kontinuální výzva 
byla právě nyní vyhlášena. Dále hodláme zažádat  
o získání grantů na kulturní a sportovní akce pořádané 
za spoluúčasti obce.

Další projekty, na kterých se intenzivně pracuje, 
je přístavba šaten a sociálních zařízení v ZŠ, 
rekonstrukce činžovního domu č.p.145, rekonstrukce 
bytů nad obecním úřadem a projekt nové komunikace 
od nového mostu v Malenovicích po křižovatku  
U kříže.

Nyní bych se rád pozastavil u otázky kulturních akcí 
a tradic v obci. Naší snahou je v co nejširší míře 
obnovit kulturní tradice a kulturní dění v obci, a to 
hlavně ve spolupráci se všemi spolky a organizacemi 
zde působícími. Letos se podařilo obnovit tradiční 
pouťovou zábavu, dále byly uspořádány obnovené 
Tečovské hody s voděním (vozením) berana, v areálu 
za hřištěm byl uspořádán parkurový den o putovní 
pohár atd. V následujícím období hodláme uspořádat 
Vánoční jarmark, Vánoční koncert v kostele, obnovit 
tradici ostatků neboli končin s voděním medvěda  
a spoustu dalších akcí, na které všechny občany již 
nyní srdečně zvu. K tomuto tématu patří i otázka 
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tečovského kroje, který se snažím ve spolupráci  
s odborníky rekonstruovat a obnovit. Proto bych chtěl 
i touto formou požádat všechny občany, kteří mají 
staré fotografie s našimi kroji nebo jiné informace  
o tečovském kroji, zda by mi je pro tento účel poskytli 
nebo zapůjčili. Předem děkuji. Jsem přesvědčen  
o tom, že udržování a rozvíjení tradic a kulturního 
života v naší obci napomůže k větší sounáležitosti 
občanů a vybudování zdravého patriotismu.

Závěrem přeji všem občanům příjemné prožití svátků 
vánočních a zbytku letošního roku a do nového roku 
2010 hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Jaromír Doležal
starosta obce 

Tento  rok je  v  Tečovicích  zlomový, alespoň co 
se  kultury v obci týče. Po mnoha letech se podařilo 
v Tečovicích oživit tradici hodů. Díky starostovi  
a dobrovolníkům se zrekonstruoval tečovský sál, 
čímž se otevřely dveře ke konání hodů v plném 
rozsahu, tzn. včetně večerní zábavy. Ve spolupráci  
s  místním  Sborem 
d o b r o v o l n ý c h 
hasičů tak ožila 
myšlenka obnovy 
tradice.
Hody se konaly 
17.10. Počasí 
účastníkům příliš 
nepřálo, ale ne 
natolik, aby tím 
nějak utrpěla 
celková nálada. 
K r o j o v a n ý 
průvod vyšel 
ve 13.00 hodin 
od hasičské 
z b r o j n i c e . 
N e c h y b ě l o 
koňské spřežení, nazdobený vůz a na něm kupa 
dětí ze Základní školy v Tečovicích. Mezi nimi se 
také vezl beran, tedy mládě berana, protože dospělý 
beran by podle majitelky zabral polovinu vozu a děti 
by neměly kde sedět. Za vozem pak kráčeli členové 
dobrovolných hasičů v uniformách, tečovský mužský 
pěvecký sbor, jezdecký doprovod na koních a také 
samozřejmě dechovka. 

Průvod prošel celou obcí. V domech nechyběly 
chlebíčky, čerstvě napečené koláčky, slivovice, víno… 
prostě vše, co k takovým hodům patří. Čím blíže  
k večeru, tím více byl průvod veselejší. Ale všichni 

účastníci zvládli 
projít celou obec  
a zvát tečovjáky na 
večerní zábavu.
Večer se sál hostince 
U Květy zaplnil až  
k prasknutí. K tanci 
hrála dechová hudba 
Kněžpolanka.
Veselá nálada trvala 
až do brzkých 
ranních hodin. 
Nutno podotknout, 
že hody vzbudily 
zájem i u mladších 
generací, čímž je 
překonán mýtus,  
že hody 

jsou záležitostí pouze starší generace. 
Organizátoři děkují všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci  
a průběhu Tečovských hodů 2009. Věříme, že se tato 
akce stane opět v Tečovicích tradicí. Video a fotky  
z hodů naleznete na obecních stránkách www.
tecovice.cz

Adriana Gajdošíková, Tomáš Zindler

Tečovské hody 2009 
návrat k tradicím
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od jitrnic až po různé dárky, které určitě uděla-
jí radost pod stromečkem vám i vašim blízkým.
Na výstavě betlémů uvidíte kolem dvaceti expo-
nátů. Některé jsou opravdu velmi cenné. Řeme-
slníci budou předvádět zdobení preníčků, vyřezá-
vání figurek ze dřeva, vizovické pečivo, figurky  
z kukuřičného šustí – vše si budete moci i zakoupit. 
K zakoupení budou i výrobky dětí Základní ško-
ly Tečovice. Akce je spolupořádána právě s tečov-
skou základní školou, za pomocí Sdružení rodičů  
a přátel školy a obce Tečovice a její kulturní komise.

Co jsou to vlastně 
hody?
Původně, v hodně dávném 
praslovanském čase, slovo 
god označovalo nějaký časo-
vý úsek. Z toho se pak vyvi-
nulo ruské pojmenování roku 
slovem god a české pojmeno-
vání dne, tedy celých dneš-
ních 24 hodin, slovem hod. 
Den byl nejprve jen světlá 
část dne, tedy hodu. A čás-
ti čtyřiadvacetihodinového 
úseku se začalo říkat hodina.  
V dalším vývoji se význam 
slova hod zúžil jen na dny 
významné, jako je Boží hod 
vánoční, ale také velikonoční  
a svatodušní. Rovněž posví-
cení se říkalo hody. A proto-
že v těchto svátcích se hodně 
jedlo a pilo, význam slova 
hodovat (původně slavit) se 
zúžil jen na význam bohatě 
jíst.

Tomáš Zindler

Nově zrekonstruovaný sál  nabízí spoustu možností 
jeho využití, proto se kulturní komise rozhodla 
zrealizovat další z nápadů. Tentokrát ho věnovala 
dětem a  6.12. pro ně připravuje nedělní odpoledne 
s Mikulášem. Přijďte se svými dětmi společně strávit 
pěkné odpoledne, poslechnout si pár dětským písniček, 
podívat se na vystoupení hip-hop a orientálních 
tanečnic, nebo ochutnat dobrý svařák. 
Začátek programu bude v 15.00 hod v sále hostince 
U Květy.

Touhle cestou bych Vás také chtěla požádat  
o spolupráci se zasíláním mikulášských dárečků pro 
Vaše děti. Na balíček prosím napište jméno dítěte  
pro které bude určený. Můžete mi ho přinést v průběhu čtvrku nebo pátku  
(3., 4. 12.) do školy a Mikuláš mu ho v neděli za hezkou písničku nebo 
básničku předá.  

Adriana Gajdošíková

Odpoledne s Mikulášem

Tečovský vánoční jarmark
pokračování ze str. 1

Na pódiích se vystřídají děti z hudebně-dramatického 
kroužku ZŠ Tečovice, děti z mateřské školy Tečovi-
ce, sbor 11.ZŠ, soubor Laštověnka, ZUŠ Malenovice- 
zpěvy s akordeonem, cimbálová muzika, flétny, kyta-
risti, recitace, zpěváci z pěvecké soutěže O zlatý tragač. 
Nebude chybět ochutnávka cukroví, občerstvení  
a hlavně vánoční atmosféra, která vás pohladí na duši.

Tomáš Zindler

Vánoční soutěž
Kulturní komise obce Tečo-
vice vyhlašuje první ročník 
soutěže o nejkrásnější vánoč-
ní výzdobu. Hodnotit se bude 
celkový dojem výzdoby va-
šeho domu či balkonu, spolu 
s nápaditostí provedení. Ko-
mise bude obcházet všech-

ny ulice v obci ve dnech od 14. do 20. 
prosince a vybere tři vítěze, kteří bu-
dou slavnostně vyhlášeni na vánočním 
koncertě v kostele dne 26.12. 2009  
v 18.30 hod. Výherci dostanou vánoč-
ní CD hudebního sdružení Valašica. 

Tomáš Zindler

Zapojte se do soutěže o nej-krásnější vánoční výzdobu!
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Prázdniny byly v naší škole velmi pracovní. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
• Instalace informační tabule u příjezdové cesty, 

úřední deska ZŠ, instalace košů a laviček na 
hřišti školy  

• Zprovoznění keramické pece, zkušební výpaly 
keramiky 

• Pravidelná údržba zeleně 
• Drobné opravy, malování špinavých částí zdí 
• Kanalizační opravy před školou (oprava kanali-

zace, septiku a odvod dešťové vody) 
• Úklid v okolí školy, odvážka odpadu a nepotřeb-

ného materiálu kontejnerem  
• Nové didaktické pomůcky do vyučování -  

nástěnné obrazy, geometrické pomůcky  

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
• Instalace herních prvků na zahradě školy (poří-

zení domečku, houpadel, počítadla a tabule pro 
děti)

• Nový nájezd před hlavní brankou školky (bezba-
riérový přístup) 

• Bourání, malování nové místnosti v herně 
školky - vytvoření nového prostoru pro hru, 
relaxaci a učení

• Instalace nového herního koutku v herně školky 
• Nové didaktické hry a pomůcky – loutky, čepič-

ky pro dramatiku
• Pravidelná údržba zeleně 
• Drobné opravy, malování špinavých částí zdí 

ŠKOLNÍ JÍDELNA
• Pořízení nových regálů, pracovních stolů  

z nerezi
• Oprava krouhacího stroje
• Nákup nového kuchyňského vybavení (hrnce, 

podnosy, tácky, vozík) 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
• Malování a opravy špinavých zdí 

Základní škola a Mateřská  škola Tečovice, 
příspěvková organizace 

Co se stalo v naší škole? 

V mateřské škole máme přijato 55 dětí, do pěti tříd 
základní školy chodí 73 žáků, z toho 16 prvňáčků. 
A nový školní rok 2009/2010 už je v plném proudu. 
Učíme se, tvoříme, hrajeme a povídáme si. Mateřská 
škola nabízí dětem kromě každodenního výchovně 
vzdělávacího procesu také řadu akcí a aktivit rozvíje-
jících jejich osobnost, jako například Plavání a sano-
vání, Divadlo pro děti, Zdravý úsměv, nadstandardní 
aktivity Korálky a Zpívánky a také pro předškolní 
děti i Anglický jazyk.  
I tento školní rok bude ve znamení poctivé práce plné 
nových poznatků, dovedností a zkušeností. 
V letošním školním roce si v základní škole klademe 
za cíl podpořit rozvoj čtenářství. Díky Nadaci Děti-
kultura-sport, která podpořila naši školu (za vypraco-
vaný projekt Čtení je brána k vědění) částkou 20 000 
Kč, jsme mohli rozšířit knižní fond o spoustu nových 
krásných a hodnotných knih.  
Škola velmi podporuje také kooperativní učení, vzá-
jemnou spolupráci a projektové vyučování. Prostřed-
nictvím metod tvořivého učení si žáci osvojují učivo 
v souvislosti s praktickou zkušeností, vlastním prožit-
kem i společnou prací.  

Co je nového v naší škole? 
V anglickém jazyce, který vyučujeme již od 1. roč-
níku, klademe důraz na vytvoření zájmu o předmět, 
snažíme se žáky motivovat k učení se cizího jazyka 
(gramatika, překlad, slovíčka), na druhé straně se žáci 
naučí spoustu nových anglických písniček, básniček  
a zajímavostí z anglicky mluvících zemí.    

Kromě vzdělávání podle Školních vzdělávacích pro-
gramů nabízíme širokou nabídku zájmových činností 
v naší školce a škole a to nejen pro žáky, ale nově  
i pro dospělé.   

KALANETIKA ŽENY                 
   PONDĚLÍ      17,00 hod.
KALANETIKA ŽENY A DĚTI  
 STŘEDA       17,00 hod.
POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY         

ÚTERÝ          16,00 hod. 
KERAMIKA DOSPĚLÍ, DĚTI   

                                 ČTVRTEK     17,00 hod. 
ANGLICKÝ JAZYK ZAČÁTEČNÍCI  

PONDĚLÍ      16,00 hod. 
V případě zájmu neváhejte, ještě se můžete přihlásit. 
Organizuje DDM Astra ve spolupráci s naší školou.  

Zapojte se do soutěže o nej-krásnější vánoční výzdobu!
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Co nás čeká ve škole? 
Pro děti, rodiče i veřejnost připravujeme:

Mikulášská nadílka       6.  12. 2009

Tečovský jarmark     11.12. 2009

Zápis do prvního ročníku ZŠ                21. 1. 2010 

Zápis do mateřské školy    8.-19.2. 2010 

Ples rodičů a přátel školy     19. 2. 2010

Dětský karneval      21. 3. 2010 

Slet čarodějnic      30. 4. 2010

Oslavy 125 výročí školy a 30 výročí mateřské školy     červen 2010 
Za školu a děti              Mgr. Barbora Petrů Puhrová 

Kontakt:  ZŠ      777 106 119
               MŠ     777 106 139
 www.zstecovice.cz

skola@zstecovice.cz

Stránka pro děti

Blíží se Mikuláš…, blíží se vánoční čas….
Mikuláši, Mikuláši, 
sníh se na tvé vousy snáší, 
bílé vousy, bílý plášť, 
copak pro nás máš?

Dajte nám, dajte, co máte dáti, 
už je nám zima pod okny státi. 
jeden je nahý, druhý je bosý
a ten třetí sa v kabeli nosí.   

Naše škola
Marie Kubáčková, Kristýna Nejezová, 
5. třída 

My jsme žáci páťáci, 
máme rádi legraci. 
Už jsme v páté třídě, 
běžíme do cíle. 
Druhý stupeň čeká nás, 
my však máme ještě čas…

V Angličtině zpíváme, 
sem tam něco píšeme, 
sem tam malá prověrka, 
bojíme se, že je velká písemka. 

Vlastivěda, to nic není, 
poznáváme svoji zemi. 

Na mapě hledáme daleká pohoří, 
soutoky řek či jiná území. 

Po naší škole bude se nám stýskat, 
však na dobré časy budeme vzpomínat. 
Konec roku se pomalu blíží, 
však my musíme jít za svým štěstím … 
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JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR
S blížícím se koncem roku bych ráda přiblížila letošní 
činnost našeho skautského střediska a hlavně družin, 
které se schází v naší obci.
Každý týden se jednotlivé družiny 
schází k pravidelným schůzkám.  
V programu nechybí pobyt v přírodě, 
různé pohybové hry, rukodělné 
aktivity, ale také hravé činnosti 
zaměřené na získání vědomostí nejen 
o přírodě.  Celé oddíly nebo středisko 
se schází také na víkendových akcích 
- víkendové výpravy za poznáním či 
do přírody, sportovní dny, závody, 
společná setkání při významných 
událostech a další.  
Již první lednovou sobotu jsme 
se zapojili do charitativní akce –  
4 skupinky Tříkrálových koledníků 
obcházely celou obec se zpěvem a 
přáním štěstí a zdraví do nového roku 
a vybíraly od občanů příspěvek do zapečetěných 
pokladniček. Pracovníci Charity na Obecním úřadě 
pokladničky rozpečetili a zjistili jsme, že v naší obci 
se podařilo vybrat pro potřeby chudých a nemocných 
18.059,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
Každý rok v dubnu čistíme břehy řeky Dřevnice a na-
sbíráme velké množství odpadu. V letošním roce jsme 
odpadem naplnili 20 pytlů. Z toho 3 pytle byly nasbí-
rány na cyklostezce z Tečovic do Malenovic! Velmi 
smutné však bylo, že již po několika málo dnech, byly 
na chodníku nebo krajích pole vidět nově odhozené 
papírky a PET lahve. 
Světlušky a vlčata z Tečovic a Malenovic se v le-
tošním roce dále zúčastnili zábavného programu  
u příležitosti Dne sesterství, víkendové výpravy  
do Kroměříže, sportovního dne s lanovými aktivitami  
a den na horolezecké stěně. Skauti byli na lyžařském 
víkendu ve Velkých Karlovicích, jeli na výpravu do 
Prahy, uspořádali několik sportovních dnů a jedno-
denních výletů na kole. Velkým úspěchem byla účast 
na okresním kole Svojsíkova závodu, kde získali  
4. místo s tím, že 3. místo (postupové do krajského 
kola) jim uteklo o 1,5 bodu. 
Největší akcí byl skautský tábor na Držkové. Skauti 
první den prázdnin odjeli, aby postavili stany, latríny, 
připravili umývárnu a jiné nezbytnosti ke správnému 
chodu tábora. O dva dny později bylo vše připraveno 
a s příjezdem světlušek a vlčat táborový program za-

čal naplno. V průběhu deseti dnů jsme zažili mnoho 
zajímavých a zábavných situací, hráli velké množství 
her, překonávali jsme různé lanové dráhy a překážky, 

vyzkoušeli si slaňování ze skal, získávali jsme klíče, 
které nám nakonec otevřely cestu k pokladu, také 
jsme měli službu v kuchyni a pomáhali jsme s pří-
pravou dřeva nebo chystání potravin k vaření, večery 
jsme trávili u ohně při zpěvu u kytary... Tábor rychle 
uběhl a nám zůstalo hodně krásných vzpomínek.  
V září jsme zahájili činnost velkou okresní akcí 
pro děti u hradu v Malenovicích, kde bylo několik  
stanovišť s úkoly pro příchozí děti, nechyběl ani  
doprovodný program s břišními tanečnicemi, kou-
zelníkem nebo šermíři.  Po této akci se přihlásily do 
skautu v Malenovicích nové děti, které by rády za-
jímavě trávily svůj volný čas. V Tečovicích naopak 
dětí ubylo. 
Před Vánoci nás čeká ještě společné střediskové  
setkání na Vánoční besídce a také připravujeme  
tradiční skautskou akci a to roznášení Betlémského 
světla. V letošním roce budeme připraveni poskytnout 
k zapálení plamínek Betlémského světla ve středu  
23. 12. v 16 hodin před OÚ Tečovice, u obchodu, u 
kostela a na křižovatce u nových bytovek. Skauti se 
zde zdrží asi 30 minut. Prosím, vezměte si s sebou 
svíčku.
Nedávno jsme si zřídili internetové stránky středis-
ka www.skautmalenovice.cz, na kterých Vás budeme 
informovat o aktuálních akcích. Zveme Vás k jejich 
návštěvě.

Mgr. Olga Šuranská 
vedoucí střediska
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ním shonem. Určitě však platí  
pravidlo – jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít. Mnozí z nás nazdobí své domy, někteří před 
nimi rozsvítí stromky, vyzdobí okna… Na návsi 
se pak rozsvítí velký vánoční strom plný světýlek.  
I tento čas přináší své jedinečné kouzlo a prostor  
k tiché večerní procházce, kdy nejen děti obdivují 
svítící výzdobu. Při této příležitosti kulturní komise 
vyhlašuje soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu. 
Výherce oznámíme 26.12. na vánočním koncertě  
v kostele, kde také předáme výhry. 

Chystáme také změny v organizaci obecních stránek 
www.tecovice.cz. Najdete zde aktuality z dění obce, 
zvažujeme zřízení „videookénka“, jakousi miniaturní 
tečovskou televizi. Také zde budeme průběžně vyvě-
šovat fotky z akcí a pozvánky na připravované akce. 
Cílem je, aby naše tečovské stránky „ožily“ a měly 
pro nás všechny větší přínos.

Věříme, že nás v našich snahách podpoříte a že se 
nám společně v Tečovicích podaří vytvořit skvělé 
místo k životu, které nám bude leckdo závidět.

I my se připojujeme k přání prožití šťastných vánoc, 
ať se dokážete zastavit a nasát tu jedinečnou atmosfé-
ru, která přichází jednou za rok. V novém roce pak 
mnoho úspěchů. Na viděnou na některé z připravo-
vaných akcí.

Za kulturní komisi:

Tomáš Zinder, Adriana Gajdošíková

Kulturní komise NAŠE MOTORalph Waldo Emerson: Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem 
předstihuje. Tak se od něho učím. 

Nejprve bych rád napsal pár slov ke slovu, které pro-
vází lidstvo od stvoření. Tím je slovo „kultura“. Co 
že ta kultura vlastně je? Dle slovníku je kultura sou-
hrnem hmotných a duchovních hodnot vytvořených 
lidstvem. Kulturou tedy rozumějme vše, co tvoříme 
za účelem jakéhosi zušlechtění naší duše a našeho 
života. Kulturu tvoří lidé, tedy my všichni, každý  
z nás. A protože jednotlivec zmůže méně než skupina, 
organizujeme se do skupin, spolků, sdružení, klubů, 
které mají jasně vytýčený cíl. Díky těmto spolkům 
pak vznikají tradice, různé akce, ať už sportovní nebo 
společenské a vše vede k obohacení našeho života. 

Naše obec není výjimkou a snaha o kulturní rozvoj 
naší obce připadá také na členy kulturní komise. Ta se 
v letošním roce pustila se vší vervou do práce a vza-
la si do hlavy, že v Tečovicích posílí kulturní život. 
Našim cílem je probudit v tečovjácích pocit určité 
sounáležitosti, zapojit vás do kulturního života u nás 
v naší obci. Bez vás by rozvoj kultury nebyl možný. 

Letos kulturní komise doznala určitých změn. Byli 
přijati dva noví členové, Adriana Gajdošíková – 
učitelka ze ZŠ Tečovice a Tomáš Zindler – režisér.  
Komise tak dostala nový dech a pustila se do práce, 
která už přinesla výsledky. Příkladem byl třeba prv-
ní ročník pěvecké soutěže pro děti  O zlatý tragač. 
Svůj podíl měla i na obnovení tradice Tečovských 
hodů, na podpoře vedoucí k rekonstrukci sálu v hos-
tinci U Květy a chystá mnoho dalších akcí. Kulturní 
komise také podporuje akce různých organizací jako 
je SRPŠ, SDH atd.

Nejbližší akcí podporovanou kulturní komisí je  
Mikuláš pro děti, který proběhne v sále hostince 
U Květy v neděli 6.12. Další velmi významnou akcí 
je první ročník Tečovského vánočního jarmarku 
s výstavou betlémů, který bude probíhat v součin-
nosti se ZŠ Tečovice a SRPŠ. Stojí také u zrodu  
Tečovského x-tetu, sdružení tečovských muzikan-
tů, kteří pro vás nacvičují vánoční písně. Uslyšíte 
je  26.12. v místním kostele. V nastávajícím roce se 
můžete těšit na nové akce, které bychom rádi pro vás 
připravili, i na akce již tradiční. Rádi bychom také  
v co nejširší míře využili opraveného sálu U Květy. 
Sál nyní poskytuje prostor pro obnovu kulturních  
tradic v naší obci a je bezesporu zásadním mezníkem 
v dalších plánech rozvoje kultury v Tečovicích.

Nastává nám čas adventu, který také symbolizu-
je brzký příchod vánoc. Pro mnohé je toto ob-
dobí spojeno s hektičností a určitým předvánoč-
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Ahoj čtenáři,
právě jsem vzniklo a stejně jako moje členky jsem ve 
vývoji.
Založily si mě ženy, které mají již za sebou výchovu 
svých dětí, domácnost mají v malíku a tak, co s nača-
tým středním věkem?

Jejich motto: Jsem pozitivní, jsem energická, jsem 
nadšená, mluví za vše. 
„Tak holky, co děláte a co dělat chcete?“
„První kroky - registraci občanského sdružení a vy-
tvoření stanov máme za sebou.
Každé pondělí cvičíme kalanetiku v místní tělocvičně 
od 17-18 hod. (Tato hodina je veřejná. Zájemkyně ne-
váhejte a připojte se k nám!)
Po té se dle potřeby scházíme k informativním schůz-
kám a kujeme další plány.

Občanské sdružení  Z-dravé ženy
Našim cílem je organizovat činnosti, které nás za-
jímají a zpřístupnit je i široké veřejnosti. Jedná se  
o aktivity v oblasti zdraví, krásy, kultury a sportu.
První akci, diskotéku pro husákovy děti a jejich starší 
kamarády, připravujeme na 27.11.2009 a mimo jiné 
Vám namícháme i nápoj Srdce Z-dravých žen.
Více se dočtete na plakátech a pozvánce na stánkách 
tohoto zpravodaje.   
Vytvořily  jsme internetové stránky www.z-dravezeny.
sweb.cz. Najdete tu i  přihlášku. Dveře jsou otevřené 
všem ženám, které jsou stejně jako my - pozitivní, 
energické a nadšené, mají chuť se k nám připojit  
a nabídnout své nápady,  které společně 
uskutečníme…“

Těší se na Vás Z-dravé ženy.  

Silvestr 2009
Co o silvestru v Tečovicích? Můžete zvolit třeba Tečovský silvestrovský výšlap, který si vzaly za své  
tečovské Z-dravé ženy. Připravují pro vás kontrolní místa, zábava zaručena. Start bude z návsi v 10.00 
hod., trasa bude ještě upřesněna. Zvládne ji určitě každý. 

Večer pak můžete strávit na neformální zábavě v sále hostince u Květy. Vstupné bude symbolické, pod-
mínkou vstupu jsou vlastnoručně vyrobené a s sebou přinesené pochutiny. Fantazii se meze nekladou. 
Bude hrát reprodukovaná hudba a v současnosti jednáme i o živé kapele. Svá místa si prosím dopředu 
rezervujte na www.silvestrtecovice.webnode.cz, kde také najdete aktuální informace. 

Jak více pozvednout sounáležitost tečovjáků, než 
založit hudební seskupení ze samotných tečovských 
obyvatel. Od nápadu k realizaci často nevede příliš 

dlouhá ces-
ta. A tak se 
jednoho ve-
čera sešli ti 
správní lidé 
a založili 
volné sesku-
pení, které 
tvoří tečov-
ští muzikan-
ti.  

První hudební počin Tečovského x-tetu můžete na 
vlastní uši prožít 26.12.09 v 18:30 v kostele v Tečo-
vicích. O vytvoření komorní vánoční atmosféry se 
postará také významný host, kterého již mnozí z vás 
znají z minulého roku. Tím je profesionální varhaník, 
koncertní mistr, pan Martin Kubát. Letos přislíbila 
účast i jeho žena, sopranistka Petra Kubátová Šis-
ková. V jejich podání uslyšíte mimo jiné například 
úryvek z Vánoční mše Jana Jakuba Ryby. Tečovský 
x-tet zase zpracoval české a moravské vánoční písně 
s nádechem baroka. Určitě si nenechte utéct tento vy-
jímečný vánoční podvečer.

  Tomáš Zindler

Tečovský x-tet na Vánoce v kostele
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Sociální komise, která pracuje při Obecním úřadě, 
každý měsíc poblahopřála některému z našich ob-
čanů, kteří se dožívají krásných 70, 75, 80, 85, 90  
a dokonce i více let hodně zdraví a pohody. Jako po-
zornost oslavence dostal dárkový balíček.
I letos jsme pro naše důchodce připravili přátelské 
posezení ve Lhotce. Žáci ZŠ pod vedením svých paní 
učitelek připravili na úvod pěkné vystoupení a předali 
každému malý dárek, který ve škole sami vyrobili. 
Děkujeme.
Po výborné večeři si mohl kdo chtěl zatancovat nebo 
jen si zazpívat velmi pěkné písničky, nejen s kape-
lou, která hrála, ale taky s „Mužským pěveckým sbo-
rem“ z Tečovic, jehož členy mimo jiné jsou i starosta 
obce Ing. Jaromír Doležal a občan Zdeněk Horáček.  
Vystoupení se všem líbilo. 
Na tomto večírku jsme přivítali i naši nejstarší  
občanku pani Františku Menšíkovou, která si i sólo  

zatancovala. 
Manželé Gazdošovi společně zazpívali krásnou  
písničku, při které se tajil dech a i slza ukápla.
Dalším starším nebo nemocným občanům jsme  
zanesli dárkový balíček, jako pozornost, když se této 
akce nemohli zúčastnit. 
V domově důchodců v Napajedlích jsme navštívi-
li pani Povalačovou  a v Lukově pani Pavlů. Dvě  
občanky, pani Talašová a pani Ševečková, zemřely.
Naši důchodci se mají možnost scházet každý čtvrtek 
v kavárničce vedle Obecního úřadu a trochu si popo-
vídat nebo zahrát nějakou společenskou hru.
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2009.  
Přeji všem příjemné prožití nadcházejících svátků vá-
nočních a do nového roku 2010 hodně štěstí, zdraví  
a spokojenosti. 

Za sociální komisi Zdeňka Juříková

Sociální komise

Myslivecké sdružení Tečovice
V letošním roce udělali tečovští myslivci zase o krů-
ček dál, co se týká brigádnické činnosti. Na jaře jsme 
vysázeli remízek v části honitby zvané „Kozinec“ 
o velikosti 300 smrkových sazenic, který navazuje 
na již dříve založené a částečně vzrostlé dvě paseky.  
V této lokalitě se také nachází dvě oplocenky, je-
jichž realizaci zorganizovala obec Tečovice. Na těch-
to oplocených pozemcích jsou vysázeny lípy, plané 
jabloně, plané hrušně, jeřáb břek a různé druhy keřů. 
Plody z těchto dřevin budou do budoucna plnit funkci 
zvyšování úživnosti honitby pro všechny druhy zde 
žijící zvěře. Dále naše činnost spočívá v neustálém 
ošetřování smrkových kultur, ať již se jedná o vyží-
nání nebo natírání terminálů sazenic speciálním nátě-
rem proti okusu zvěří. V letním období jsme rozebrali 
oplocenku v části „Kopánka“, která splnila svůj úkol 
ochrany a vzrostlý porost může poskytnout zvěři pat-
řičný kryt. Zhotovení nového loveckého zařízení, a to 
kazatelny „Pod lipkami“, jsme považovali za samo-
zřejmost, protože stávající posed dosloužil a stal se 
nebezpečným. V neposlední řadě po dohodě s SDH 
Tečovice provádíme tradiční jarní a podzimní montáž 
a demontáž laviček za hasičskou zbrojnicí.
Myslivecké sdružení, čítající 23 členů, hospodaří na 
rozloze 621 ha. Z hlavních druhů užitkové zvěře zde 
chováme a lovíme zvěř srnčí, bažantí a zaječí. Srn-
čí zvěř se zde nachází stále v přiměřeném množství,  
i když rozsáhlé lány řepky olejné nám způsobují zá-
važné problémy. Nadměrná konzumace řepky má 

za následek ztrátu plachosti, průjmové onemocnění, 
rozklad krve, jater a ledvin a v poslední fázi i smrt 
zvěře. Úhyny z řepky spolu s nadměrným provozem 
motorových vozidel činí 1/3 plánovaného odlovu srn-
čí zvěře.
Počty bažantů, které zde máme, se snažíme udržet  
v maximálním množství osmiměsíčním přikrmová-
ním jadrnými krmivy.
Chov zajíců je velmi složitý, neboť zajíc je znám svou 
teritorialitou a přes veškerou snahu myslivců je velký 
tlak ze strany predátorů např. lišek, divokých prasat, 
toulavých psů a koček a v neposlední řadě nese odpo-
vědnost za úbytek zajíců taky silniční doprava.
Přesto jsme rádi za výřady, kterých dosáhneme v pod-
zimních měsících na honech, protože jsou sdružení, 
kde se zajíc polní pomalu stává vzácným hlodavcem!
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat za obětavou 
práci našim stálým honcům, bez kterých by se nikdy 
na honech nedosáhlo kladných výsledků, a doufáme, 
že nám zůstanou věrni i nadále. Naše díky patří všem, 
kteří se ať už aktivně nebo pasivně podílejí na zvyšo-
vání úživnosti naší honitby, protože krajina bez zvěře 
se stává strohou a pustou.
Závěrem přejeme všem občanům plno vysněných 
dárků pod stromečkem a do nového roku 2010 štěstí 
a zdraví.
 Za MS Tečovice „MYSLIVOSTI ZDAR“

 Martin Běhunčík  
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Medové perníčky,
ihned měkké (nemusí se péct měsíc 
před vánocemi)

4 lžíce medu
4 celá vejce
10dkg Hery
50 dkg cukru krupice
40 dkg hladké mouky
1 prášek do perníků

Tyto suroviny vložíme do hrnce a nad párou uvaříme 
tak, až je vše rozpuštěné. Promícháváme metličkou 
nebo elektrickým šlehačem. Vznikne nám řidší kon-
zistence. Necháme vychladnout.

Po vychladnutí přidáme dalších 40 dkg hladké mouky 
a vypracujeme těsto. Na chvíli dáme do lednice. 
Vyválíme plát o šířce cca 0,5 cm a vykrajujeme per-
níčky. Před pečením potřeme rozšlehaným vejcem, ať 
jsou perníčky do zlatova. Pečeme na pečícím papíru 
při teplotě do 180 C° (horkovzdušná trouba). Nepečte 
perníčky příliš dlouho, ať nejsou vysušené. Ihned po 
získání barvy je vytáhněte z trouby.

Vánoční recepty
Pracky, po kterých se jen zapráší

30dkg hladké mouky
20dkg másla
10 dkg mletého cukru
10 dkg mletých ořechů
2dkg kakaa (podle chuti)
1 celé vejce
2 lžičky koření na perník
kůra z citrónu na špičku nože

Promícháme, vypracujeme těsto, necháme uležet  
v lednici. Těsto vytvarujeme do formiček a upeče-
me. Po vyjmutí z trouby upečené pracky opatrně vy-
klepneme z formičky, obalujeme ve směsi mletého  
a vanilkového cukru.

27.11.  Husákovy děti – diskotéka pořádaná spolkem Z-dravých žen – sál hostince U Květy - 20.00 hod

6.12. Mikulášská nadílka – sál hostince U Květy – 15.00 hod. 

11.12. Tečovský vánoční jarmark – 14.00 až 20.00 hod. – náves + sál hostince U Květy

23.12.  Betlémské světlo – skauti  - 16 - 16.30 hod. před OÚ Tečovice, u obchodu, u kostela 
 a na křižovatce u nových bytovek

26.12. Vánoční koncert – p. Kubát -úryvky ze mše Jana Jakuba Ryby, varhanní koncert, Tečovský  
 x-tet –  vánoční písně - Kostel sv. Jakuba Většího v Tečovicích - 18.30 hod.

31.12.  Silvestrovský výšlap – start v 10.00 hod. z návsi. 

31.12. Silvestr Tečovice – volná zábava v sále hostince u Květy - 19.00 hod.

Termíny akcí 
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Jisté všichni vědí, že tečovský kostel sv. Jakuba Vět-
šího je velmi významnou kulturní památkou Zlínské-
ho kraje. Tato stavba je jedna z vůbec nejstarších pa-
mátek na území našeho kraje. 

Kostel vznikl ve dvou stavebních fázích. Půdorys od-
povídá poslední třetině 13. století, zatímco vstupní 
portál náleží k období po roce 1350. V interiéru se 
dochovaly gotické nástěnné malby. Stavba se může 
pochlubit třemi oltáři. Na stranách jsou oltáře sv. Anny 
z 19. století a novější oltář P. Marie. Hlavní oltář je 
pak datován do 17. století. V kostele nalezneme také 
hodnotný obraz P. Marie Milostné z období baroka. 
Zajímavostí interiéru je, že celý strop drží uprostřed 
jediný sloup. Původní stavba byla románská, kostelík 
byl ovšem později přestavěn v barokním stylu.Sou-
časná podoba kostela pochází z roku 1774. Z hlediska 
historického se jedná o skutečný klenot.

Za období vzniku obce Tečovice se považuje rok 
1141v souvislosti s nejstarší dochovanou písemnou 

Chlouba Tečovic se otevře veřejnosti
zprávou o tom, že Tečovice patří do přerovského 
arcihájenství. Obec byla ale osídlena již v paleoli-
tu, neolitu a období kultur doby bronzové a železné. 
Historické prameny pak mlčí více než 150 let, až do 
roku 1307. V tomto roce držel samostatné panství 
Tečovice Buň z Tečovic, člen mocného vladyckého 
rodu. V Tečovicích tehdy byla tvrz, vedle které byl 
zbudován kostelík (pravděpodobně předchůdce kos-
tela sv. Jakuba Většího). Roku 1350 došlo ke spojení 
tečovického a malenovického panství. Střediskem se 
staly Malenovice a zatlačily tak do pozadí význam 
Tečovic. To mělo za následek ztrátu tvrze, jejíž zánik 
je datován do konce 14. století. Zajímavou postavou 
je zejména kněz Milíč z Tečovic, který údajně odešel 
do Kroměříže a je možné, že je totožný se známým 
kazatelem Janem Milíčem z Kroměříže. Poté Tečovi-
ce několikrát změnily majitele, několikrát byly pro-
dány a zděděny. V roce 1470 zde měl ležení král Jiří 
z Poděbrad, když se účastnil uherské války. Rozhod-
nutím Heraldické komise Českého parlamentu dne 
11.12.1992 získala obec vlastní znak - na zeleném 
podkladě štítu dominují dvě stříbrné jezdecké ostru-
hy, pod nimi je stříbrná mušle. Trojité ostny ostruh 
symbolizují erb dávného rodu vladyků z Tečovic, 
kteří na zdejší tvrzi vládli před rokem 1350. Mušle 
je symbolem sv. Jakuba Většího, patrona místního 
kostela. Znak výstižně podtrhuje hluboké středověké 
kořeny obce i výjimečnost zdejšího kostela.

Díky dotačnímu programu Zlínského kraje „Otevře-
né brány“ ve spolupráci s obcí Tečovice a s farním 
úřadem, bude tečovský kostel v roce 2010 zpřístup-
něn široké veřejnosti. Bude tak v letních měsících 
(květen až září), vždy o víkendech. Turistům bude  
k dispozici průvodce. Bližší informace Vám přinese-
me v dalším vydání.

Vítání občánků v roce 2009
Tak jako každý rok i letos jsem měl tu čest přivítat 
do řad Tečovských občanů nově narozené děti. Obec 
se tímto slavnostním aktem snaží poděkovat rodičům 
těchto dětí a popřát jim a jejich dětem hodně štěstí  
a zdraví do dalšího života.

Rok 2008 byl v tomto směru výjimečný tím, že jsme 
přivítali rekordních 16 občánků Tečovic.

V letošním roce 2009 jsme přivítali celkem 5 dětí. 
Samotný obřad proběhl dne 2.10.2009.

K slavnostní atmosféře přispěli svým pásmem básní 
a písniček i žáci z naší základní školy, kteří vystoupili 
v krojích pod vedením p. učitelky A. Gajdošíkové.

Závěrem bych chtěl ještě jednou popřát všem novým 
občánkům a jejich rodičům, aby se jim krásně žilo  
v naší a odteď i jejich obci.

Ing. Jaromír Doležal - starosta obce
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Vážení spoluobčané, 

závěrem roku bychom Vás chtěli informovat o čin-
nosti hasičského sboru.

V měsíci lednu se konala Výroční členská schůze, na 
které jsme si vytýčili plán na celý rok. 

Na jaře jako první jsme uskutečnili sběr starého že-
leza, na podzim jsme tuto akci zopakovali. Není to 
pro nás velký finanční přínos, děláme to proto, aby se 
netvořily černé skládky.

Náš sbor má sto členů. Z toho máme tři družstva sou-
těžní. Mezi první patří naši nejmladší. Zúčastňovali 
se soutěží „O středomoravský pohár mládeže.“

Soutěž se skládala ze třinácti závodů. Na tyto soutěže 
s něma jezdil trenér Drahoslav Bartek. 

Soutěžní družstvo mužů pod vedením trenéra Josefa 
Družbíka, se zúčastnilo soutěží zařazených do Zlín-
ské ligy. 

Už několik let, pod vedením Oldřicha Hradila, druž-
stvo žen se účastní těchto soutěží zařazených do této 
ligy a opět v této disciplíně vyhrály a obhájily titul po 
šesté. 

Od starosty obce Ing. Doležala, jsme dostali neleh-
ký úkol. Vyčistit před obecním úřadem beneše. Ten-
to úkol jsme zvládli myslíme velmi dobře. Několik  
sobot členové v hojném počtu se zúčastňovali brigád 
a dokončenou prací 11.7.2009 předali starostovi obce.

Na kulturním poli jsme začali stavěním a potom i ká-
cením máje, s kulturní vložkou.

V měsíci červenci jsme po několika letech začali při-
pravovat tradiční Tečovskou pouť. Abychom uspoko-
jili mladší i starší tečovské občany, uspořádali jsme 
u této příležitosti v pátek taneční zábavu se skupinou 
„Premiér“ a v neděli se slováckou dechovou hudbou 
„Topolanka“. 

Mezi nejstarší členy patří starosta sboru a ten nás učí, 
že tradice o pouti má být se mší a hasiči v krojích. 

Tato tradice se nám podařila letos 
obnovit a věříme, že na dlouho. 

Spolu s obecním úřadem se nám 
podařilo obnovit další tradici, 
která je třetí neděle říjnová tzv. 
Tečovské hody, s voděním berana 
a taneční zábavou, na které hrála 
dechová hudba „Kněžpolanka“. 
Za tuto zdařilou akci chceme po-
děkovat i Tečovské ZŠ a MŠ. 

V tomto duchu chceme pokra-
čovat a obnovit vodění medvěda 
„Končiny“. 

Pro děti jsme uskutečnili rozlou-
čení s prázdninami. Pro nepřízeň 
počasí se akce přesunula do sálu 
„U Květy“. 

Momentálně největší náš pro-
blém je hasičské vozidlo. Od le-

tošního roku je zákaz přepravy osob na nákladním 
autě s plachtou. Doufáme, že tento problém ve spolu-
práci se starostou obce, se nám pro příští rok podaří 
vyřešit, jinak nevíme, jak bychom se všech soutěží  
v příštím roce zúčastňovali.

Na závěr této krátké zprávy chceme poděkovat jak 
starostovi obce Ing. Jaromíru Doležalovi, tak celému  
zastupitelstvu za podporu hasičského sboru. 

Vážení občané, nepřejeme si požáry, ale Vám přeje-
me hodně zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2010. 

Za hasičský sbor 
Stanislav Batěk – starosta sboru

Zdeňka Juříková – jadnatelka sboru

Sdružení dobrovolných hasičů 
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U s n e s e n í
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice  

konaného dne 6. 2. 2009
---------------------------------------------------------------
17.1 ZO schvaluje:
17.1.1 Program dnešního jednání
17.1.2 Návrhovou komisi
17.1.3 Ověřovatele zápisu
17.1.4 Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu   
 obce na spolufinancování projektu
            „Rekonstrukce veřejného rozhlasu Tečovice“   
 ve výši 120 tis. Kč
17.1.5 Nákup nových lehátek a lůžkovin za ceno do   
 55 000,00 Kč
17.1.6 Převod finančních prostředků z roku 2008   
 do roku 2009 na zřízení radaru na měření   
 rychlosti v obci
17.1.7 odměny neuvolněným členů ZO v max. výši   
 s účinností od 1.2.2009
17.1.8 Finanční příspěvek TJ Sokol Tečovice ve   
 výši 50 000 Kč na provoz
17.1.9 Ing. Mojmíra Nováka jako zástupce obce ve   
 školské radě při ZŠ a MŠ Tečovice

17.2 ZO bere na vědomí:
17.2.1  zpracování 2 variant na rekonstrukci a rozší  
 ření ZŠ a MŠ a vypracování rozpočtu na tuto   
 akci 

U s n e s e n í 
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 30.3. 2009 
---------------------------------------------------------------
18.1    Zastupitelstvo obce  schvaluje:
18.1.1 Program jednání 18. zasedání ZO dne 30.3.2009
18.1.2 Návrhovou komisi ve složení Mgr.M.Frdlík, J.   
 Václavek a ověřovatele zápisu V. Řiháčka a B.   
 Stokláska
18.1.3.   Závěrečný účet obce za rok 2008
18.1.4    Rozpočet obce na rok 2009 v předloženém znění
18.1.5    „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a   
 zároveň schvaluje uvolnění prostředků z rozpoč  
 tu obce Tečovice pro dotační titul na rozšíření   
 místa CZECH POINT na Obecním úřadě v max.  
 výši 10 281,00 Kč, tj.15% celkové částky
18.1.6  Pro firmu MDP GEO, s.r.o., IČO 25588303   
 souhlas se zřízením věcného břemene                     
 za úplatu na pozemku 1814/1 ve vlastnictví obce,  
 zapsán v KÚ Tečovice na LV č.  10001.
        Na uvedeném pozemku bude realizováno energe  
 tické zařízení pod názvem, Tečovice, příp. DO   
 50m, Tomeček (kabelová přípojka).
        Pro firmu MDP GEO, s.r.o. IČO 25588303 sou  
 hlas se zřízením věcného břemene
        za úplatu na pozemcích st. 224, 1032/2, 1034,   
 1067/1, 1244/1, 1803/1, 1837    

        zapsané v kú Tečovice na LV č. 10001. 
        Na uvedeném pozemku bude realizováno   
 energetické zařízení pod názvem „Tečovice 185   
 OU – úprava VV NN“.
18.1.7  Odprodej obecního pozemku v KÚ Tečovice   
 zapsaného na LV 10001 č.710/28 o výměře 72   
 m2 za cenu 100 Kč/m2 a pozemek 980/40 o   
 výměře 13 m2 za cenu 100 Kč/m2 paní    
 Danuši Kudrové bytem Nevanova 1032/24,16300  
 Praha 6-Řepy.  na základě předložené žádosti ze   
 dne 18.11.2008.
       Veškeré vzniklé náklady s prodejem hradí nabyvatel.
18.1.8    Odprodej obecního pozemku v KÚ Tečovice   
 zapsaného na LV 10001 č.710/25 o výměře 49 m2  
 za cenu 100 Kč/m2 paní Iloně Pospíšilové bytem   
 Tečovice 350, 763 02 Zlín na základě žádosti   
 ze dne 18.11.2008. 
 Veškeré vzniklé náklady s prodejem hradí   
 nabyvatel. 

18.2. Zastupitelstvo  obce pověřuje:
18.2.1   Radu obce možností přesunu finančních částek  
 v rozpočtu obce v rámci jednotlivých  položek  
 v jednom oddílu a paragrafu do částky 50 000Kč.

18.3.    Zastupitelstvo bere na vědomí:
18.3.1  Výrok auditora,  při přezkoumání účetnictví za   
 rok 2008 nebyly zjištěny nedostatky.

U s n e s e n í
Z 19. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 27. 4. 2009 
---------------------------------------------------------------
19.1    ZO schvaluje:
19.1.1  Program 19. zasedání ZO dne 27.4.209
19.1.2  Členy návrhové komise
19.1.3  ověřovatele zápisu
19.1.4  Návrh pozemkové úpravy – plán společných   
 zařízení, v rámci Komplexní pozemkové úpravy   
 v kú Tečovice
19.1.5  ZŠ a MŠ Tečovice finanční příspěvek na konání   
 Školy v přírodě ve výši 20 000,00 Kč
19.1.6  ZŠ a MŠ Tečovice  finanční příspěvek na   
 pořádání „Sletu čarodějnic“ 30.4.2009 ve výši  
 10 000,- Kč
19.1.7  ZŠ a MŠ Tečovice finanční příspěvek na pořádání  
 pěvecké soutěže „O zlatý tragač“  ve výši  
 15 000,00 Kč
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U s n e s e n í 
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 9. 7. 2009 
---------------------------------------------------------------
20.1    ZO schvaluje: 
20.1.1  program dnešního jednání
20.1.2  členy návrhové komise
20.1.3  ověřovatele dnešního zápisu
20.1.4  změnu funkčního využití ploch ve změně č. 6 ÚP  
 obce Tečovice – lokalita Střed a to změnu z ploch  
 s centrální smíšenou funkcí na plochu veřejného
            Prostranství v části lokality Střed od domu č.p. 20  
 směrem na sever
20.1.5 v souladu s ust. § 6 odst. 5 a v souladu s ust.§44   
 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. Ve znění   
 pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)   
 pořízení nového územního plánu obce Tečovice
20.1.6  v souladu s ust. § 45 odst. 1 stavebního zákona, že  
 plnou úhradu nákladů spojených s pořízením   
 nového územního plánu obce Tečovice bude   
 hradit obec
20.1.7  v souladu s ust. § 47 odst. 4 a § 53 odst. 1   
 stavebního zákona pana ing. Jaromíra 
             Doležala starostu obce jako určeného zastupitele  
 za účelem spolupráci s pořizovatelem v procesu   
 zpracování zadání a vyhodnocování projednání   
 návrhu nového územního plánu obce Tečovice
20.1.8  Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování  
 místních záležitostí veřejného Pořádku mezi Obcí  
 Tečovice a Policií České republiky. 
20.1.9  finanční příspěvek pro SDH Tečovice ve výši  
 20 000,00 Kč  na tradiční pouťovou zábavu v   
 Tečovicích
20.1.10 finanční příspěvek pro TJ Sokol Tečovice ve výši  
 20 000,00 Kč na ozvučení Tečovského hudebního  
 léta 2009 v areálu TJ Sokol Tečovice

20.2    ZO ukládá:
20.2.1 ing. Jaromíru Doležalovi požádat Magistrát   
 města Zlína, útvar hlavního architekta    
 Středisko územního plánování o pořízení nového   
 územního plánu obce Tečovice

20.3    ZO pověřuje:
20.3.1  ing. Jaromíra Doležala, starostu obce,    
 předložením cenové nabídky Obce Tečovice na
           odkup domu č.p. 65 v  Tečovicích jeho majiteli   
 p. Lubomíru Liebnerovi za cenu 250 000,00 Kč,   
 platnost této nabídky do konce roku 2009.

U s n e s e n í
z  21. zasedání   Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 29.9.2009
---------------------------------------------------------------
21.1.1. ZO schvaluje program  21. zasedání ZO
21.2.1. ZO schvaluje návrhovou komisi
21.2.2. ZO schvaluje ověřovatele zápisu
21.3.1. ZO schvaluje  I.úpravu  rozpočtu obce Tečovice   
 na rok 2009 v  předloženém  znění
21.4.1. ZO schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ   
 Tečovice ve výši 1 600,- Kč na nákup školních   
 pomůcek pro žáky prvního ročníku ZŠ
21.4.2. ZO schvaluje v rámci obnovení kulturních tradic   
 obce finanční příspěvek pro SDH Tečovice   
 ve výši 25 000,-Kč na uspořádání „Hodů v   
 Tečovicích“ dne 17.10.2009. Akce je pořádána   
 pod záštitou obce.
21.4.3. ZO schvaluje vyhlášení záměru na odkup   
 zemědělských pozemků  od vlastníků pozemků   
 v obvodu Komplexní pozemkové úpravy Tečovice

U s n e s e n í
Z 22. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 30. 10. 2009 
---------------------------------------------------------------
22.1      ZO schvaluje:
22.1.1   program dnešního jednání
22.1.2   návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
22.1.3   Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy   
 a Mateřské školy Tečovice  doplněný o    
 pozměňovací návrhy viz text zápisu  (příloha č.1)
 22.1.4  odkoupení části pozemků zapsaných na LV č. 43  
 pro k.ú. Tečovice  Vlastníků: ¼ Jaroslava   
 Doleželová, Sazovice 62, Sazovice, 763 01,
              ¼  Helena Helimanová, Vysoká 40, Lešná,   
 Vysoká 756 41,
              ¼  František Rapant, Tečovice 132, 763 02,
              ¼  Vojtěch Rapant, Lhotka 54, Lhotka 763 02   
 v celkovém množství  6,2036 ha Obcí Tečovice   
 za cenu 105 000,00 Kč/ha.
              Veškeré náklady s převodem uhradí Obec   
 Tečovice s výjimkou daně z převodu nemovitosti.  
 Soupis pozemků je 2. a ) přílohou usnesení. 
             Odkoupení části pozemků zapsaných na LV   
 276 pro k.ú. Tečovice vlastník Zdeňka   
 Juříková, Tečovice 28 763 02, v celkovém   
 množství 2,532 ha za cenu 105 000,00 Kč/ha.
            Veškeré náklady s převodem uhradí Obec   
 Tečovice s výjimkou daně z převodu    
 nemovitosti. Soupis pozemků je přílohou  
 2 b) usnesení. 
22.1.5  II. Úpravu rozpočtu obce Tečovice na rok   
 2009  v předloženém znění
            (viz příloha č. 3)      
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TJ SOKOL Tečovice – oddíl kopané
Tělovýchovná jednota Sokol, která má v současné 
přes 200 členů, nabízí ve sportovním areálu vyžití ne-
jen sportovního charakteru, ale ve spolupráci s obcí 
Tečovice i společensko kulturních aktivit.

Oddíl kopané, který má v  soutěžích registrováno  
5 mužstev – tedy 2 týmy mužů , dorost, žáky a pří-
pravku, se účastní v rámci okresu mistrovských sou-
těží řízených OFS Zlín.  V závěru jarní části soutě-
ží 2008-2009 reprezentace A týmu mužů zachránila 
soutěž okresního přeboru „v hodině dvanácté“ a do-
rostenci udrželi okresní přebor díky předposlednímu 
místu z jara a tomu, že se do nového ročníku nepři-
hlásily Zádveřice. Potěšilo umístění B týmu mužů  
a žáků, přípravka se umístila dle fyzických předpo-
kladů, herní způsobilosti a věkové skladby mužstva 
ve druhé polovině mistrovské tabulky. 

Po skončení jarní sezóny oplácel náš oddíl návštěvu 
družebnímu oddílu kopané ŠK Šimonovany (Okr. 
Partizánske – Slovensko), kde se reprezentace z Te-
čovic účastnila oslav 70. výročí založení klubu ŠK Ši-
monovany a sehrál přátelská utkání v kategorii mužů 
a bývalých hráčů.  

V letním přípravném období došlo ke změnám na 
trenérských postech i  k obměně hráčských kádrů – 
hlavně v kategorii mužů.  Mužstva mužů byla pro 
podzimní část sezóny doplněna hráči se zkušenostmi 
z krajských soutěží (Horsák, Blaha, Sedláček, Prokeš, 
Mrázek, Kadlec) a dorostenci, kteří naplnili dospělý 
věk.   Letní příprava probíhala v měsících červenci a 
začátku srpna, A tým mužů v rámci přípravy zvítězil 
na turnaji v Záhlinicích (za účasti Záhlinice, Tluma-
čov, Míškovice), dorost sehrál dvě přátelská utkání  
a v červnu proběhl na místním hřišti turnaj přípravek 
za účasti týmů Tečovice A, Tlumačov, Tečovice B

V rámci sportovně-společenských aktivit sehrála 
Garda bývalých hráčů utkání mezi Old Boys BIVOJ 
a Sportovními osobnostmi Zlína (pod vedením Pavla 
Kovaříka) s výsledkem 4 : 4 a dne 1.srpna proběhl 
2.ročník memoriálu Stanislava Sojáka za účasti druž-
stev bývalých hráčů TJ Sokol Borský Mikuláš (Slo-
venská republika) , TJ Sokol Mladcová (obhájce ví-
tězství z 1.ročníku) , FC Viktoria Otrokovice  a Old 
Boys BIVOJ Tečovice. Ve finále memoriálu porazil 
tým Tečovic kolegy z Borského Mikuláše 2 : 1.

V průběhu prázdninových měsíců července a srpna 
uspořádala TJ Sokol Tečovice a Hospoda Bivoj ve 
spolupráci s kulturní komisí Obce Tečovice v areá-
lu Sokola TEČOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2009, za 
účasti a vystoupení hudebních skupin s tímto pořa-
dím:  3.7. Aleš Brichta+AB Band, 17.7. Reflexy, 24.7. 
Premier, 31.7. Fleret + Jarmila Šuláková, 7.8. Alke-
hol, 14.8. Focus Rock, 21.8. Argema, 28.8. Láďa Kří-
žek+Krejson

Podzimní sezónu zahájily týmy v mistrovských sou-
těžích nadějně, snad kromě přípravky, kde došlo  
k výraznému omlazení, se všechny týmy držely v po-
předí svých tabulek. Zlom nastal po utkání mužů se 
Sehradicemi, kdy po jasném vítězství A týmu doma 
v poměru 10 : 0 sídlil A tým na 3 místě tabulky.  
V dalších sedmi následujících  utkáních však nedo-
kázal bodovat vůbec a výsledkem je postavení na  
3. místě od konce tabulky. B tým mužů po herním  
propadu ve střední třetině podzimní částí napravil re-
putaci dvěmi vítězstvími na hřištích soupeřů v závěru 
a okupuje tak střed tabulky. Dorostenci splnili úkol, 
když v tabulce pravdy mají 0 a zatím zaujímají pozici 
ve středu mistrovské tabulky. Radost tedy fanouškům 
dělají žáci, kteří jsou po podzimu na 2. místě mistrov-
ské tabulky.

Zpravodaj připravili:

Ing. Jaromír Doležal
Tomáš Zindler
Mgr. Adriana Gajdošíková
Marcel Šuranský
Mgr. Olga Šuranská

internetové stránky obce:
www.tecovice.cz

email:
ou.podatelna@tecovice.cz
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