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Obecního úřadu  
Tečovice 

 
Říjen 2008 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
větší část letošního roku je za námi, a tudíž 
možná nadešel čas na krátké zhodnocení  
a informaci o činnosti Obecního úřadu  
a Zastupitelstva obce v uplynulém období  
a naše plány do budoucnosti. Doufám, že 
letošní rok byl pro Vás osobně úspěšný, 
nebo alespoň pozitivní věci a zkušenosti 
převažovaly nad těmi negativními. 
Nejprve bych se věnoval otázce veřejné 
zeleně a životního prostředí v obci. 
Začátkem roku jsme zorganizovali vyčištění 
příkopů a prostorů podél polních  
a zemědělských komunikací v okolí obce od 
odpadků a černých skládek. Za nezištnou 
pomoc a účast na této akci bych chtěl 
poděkovat členům TJ Sokol a členům 
Sdružení dobrovolných hasičů, kteří se do 
této nepopulární, ale nutné práce zapojili. 
Byly vyčištěny příkopy podél panelové cesty 
od ČOV až po sodovkárnu, od sodovkárny 
až k Remízku Kozinec, dále od Kozince až 
po lesík, od Podražného kříže až po 
Sazovice a cesta za hřištěm směr 
Otrokovice. Obec zajistila dva 
velkoobjemové kontejnery, které byly 
naplněny odpadem až po okraj. Sám jsem 
se této brigády zúčastnil a můžu říct, že je 
až s podivem co lidi dokážou do přírody 
odhodit. Od komunálního odpadu v pytlích, 
přes sklenice, pneumatiky až po nábytek, 
stavební materiál nebo ledničku. Myslím si, 
že velkou měrou se na tomto znečištění 
podílejí občané jiných obcí, kteří tudy 
zkratkou projíždějí a nepotřebný odpad 
odhodí. Proto bych chtěl apelovat na naše 
občany, aby nebyli k tomuto lhostejní  
a všímali si, kdo nám znečišťuje okolí obce.  

Říkám to z toho důvodu, že už za dva týdny 
po úklidu byly příkopy znečištěny 
katastrofálním způsobem. Je vidět, že tuto 
akci bude nutno každým rokem opakovat, 
než se zlepší vztah lidí k životnímu prostředí. 
Začátkem roku byly také ve velkém rozsahu 
provedeny zdravotní ořezy přerostlých 
stromů uvnitř obce, hlavně z důvodu 
bezpečnosti, případně skácení stromů, které 
měly naprasklý kmen. 
Během celého roku byla prováděna  
i výsadba a údržba veřejné zeleně uvnitř 
obce. Byla provedena nová výsadba křovin a 
stromů vedle pomníku T.G.Masaryka v místě 
zdemolovaného domu č.p.96, v ulici 
Vývozek v místě poškozeném výstavbou 
kanalizace, v ulici k Loukám výsadba 
zeleného pásu podél komunikace a úprava  
a výsadba prostoru před OÚ. 
Obec se stará i o zeleň v okolí obce, byly 
nadále udržovány výsadby stromů 
z minulých let v lokalitě Argentina, podél 
Svodnice, lokalita Pod Lipkami. Bylo 
provedeno vysečení trávy okolo stromků  
a na podzim bude provedeno ošetření 
stromků proti okusu zvěří. Také se nám 
podařilo získat z Ministerstva životního 
prostředí dotaci na dosadbu lesního porostu 
v lokalitě Kozinec ve výši 71.000,- Kč. 
Výsadba celkem 2100 ks stromů a křovin 
bude provedena dodavatelským způsobem 
koncem října 2008. 
Akcí, která souvisí s životním prostředím  
a vzhledem krajiny je Komplexní pozemková 
úprava v katastru obce Tečovice, která byla 
zahájena v únoru 2008 a měla by být 
ukončena počátkem roku 2011. Pro 
osvětlení uvádím, že tato úprava se netýká 
pozemků v zastavěné části obce, ale pouze  
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zemědělských pozemků v extravilánu obce. 
Hlavním účelem pozemkové úpravy je 
zajištění přístupu ke všem zemědělským 
pozemkům a vyřešení protierozní  
a protipovodňové 
ochrany celého katastru obce. Z hlediska 
naší obce vidím největší přínos úpravy 
v tom, že by měla být vyřešena 
protipovodňová ochrana na Hostišovce a to 
dle prvních studií formou výstavby suchého 
poldru-záchytné nádrže mezi Tečovicemi a 
Lhotkou, která by měla zachytávat vodu při 
přívalových deštích a tím zabránit 
rozvodnění potoka uvnitř obce.  
Nejdůležitější akcí letošního roku bylo 
dokončení výstavby splaškové kanalizace 
v obci. Po získání stavebního povolení na 
nové, v původní dokumentaci neuvažované 
úseky kanalizace se výstavba rozjela naplno 
v jarních měsících. Byla provedena  nová 
větev splaškové kanalizace směrem ke 
hřišti, dodělání kanalizace ve středu obce, 
výstavba oddělovací komory v horní částí 
uličky nad hospodou. Tím pádem byly 
dokončeny všechny práce na kanalizaci, 
provedeny tlakové zkoušky a v současné 
době je akce dokončena a kompletně 
zkolaudována. 
Další důležitou akcí v letošním roce bylo 
dokončení Stezky pro pěší a cyklisty do 
Malenovic. Na dostavbu cyklostezky  
a montáž betonových zábran podél silnice 
se nám podařilo získat dotaci z Krajského 
úřadu Zlín v celkové výši 536 tisíc korun a 
návratnou bezúročnou výpomoc ve výši 321 
tisíc korun. Obec se podílí částkou 216 tisíc 
korun. Po výstavbě splaškové kanalizace 
pod cyklostezkou v loňském roce byl 
chodník kryt pouze drceným kamenivem, za 
což jsme si vysloužili kritiku ze strany 
občanů. Na naši obranu uvádím, že 
cyklostezku bylo možno dokončit až po 
poskytnutí dotace, abychom o tuto nepřišli a 
poté co byly vyřešeny problémy s napojením 
na přilehlou silnici 3. třídy. Omlouvám se 
chodcům za vzniklé nepříjemnosti při cestě 
do Malenovic, ale prodloužení výstavby 
stezky nebylo z velké části zapříčiněno naší 
vinou. V současné době je cyklostezka 
kompletně dokončena včetně betonových 
zábran. Chtěl bych apelovat hlavně na 
cyklisty, aby stezku opravdu využívali a 
neriskovali zbytečně své zdraví jízdou po 
značně frekventované silnici z Tečovic do 
Malenovic. 
Z dalších akcí byl opraven chodník u nových 
bytovek ve Vývozku, kde budou taktéž 

instalováno nových 6 sloupů veřejného 
osvětlení. Nové osvětlení bylo taktéž 
instalováno na novém hřbitově v počtu 2 ks. 
Závěrem bych rád řekl, že samozřejmě 
neusínáme na vavřínech, ale snažíme se 
všemožně získat dotace na různé akce, 
důležité pro další rozvoj obce. Máme pro 
příští rok rozpracováno více investičních 
akcí, na které chceme získat finanční 
prostředky z EU. Mimo jiné bych uvedl 
dostavbu šaten, sociálního zařízení, školní 
družiny a školního hřiště u ZŠ, zateplení 
budovy mateřské školy, jídelny a kuchyně 
včetně výměny oken, rekonstrukce obecního 
rozhlasu na bezdrátový včetně napojení na 
Integrovaný záchranný systém Zlínského 
kraje, rekonstrukce obecních domů č.p.145 
a 185., řešení parkování u kostela  
i v ostatních částech obce, oprava kostkové 
silnice ke hřišti atd. Takže nezbývá, než nám 
držet palce, aby se nám podařilo získat co 
nejvíce peněz na tyto akce a obec se  
i nadále co nejvíce rozvíjela. 
Chtěl bych Vám všem popřát klidné  
a spokojené prožití zbytku roku, hodně 
zdraví a příště nashledanou.    
 
Ing. Jaromír Doležal 
starosta 
 

 
 
 

Vítání ob čánků v roce 2008  
 
Tak jako každoročně jsem měl tu čest 
přivítat jako starosta obce do řad 
Tečovských občanů nově narozené děti. 
Obec tímto poděkovala rodičům těchto dětí, 
popřála všem hodně štěstí, zdraví, rodičům 
hodně úspěchů při jejich výchově. Zároveň 
tímto vyjadřujeme, jak si vážíme každého 
našeho nového spoluobčana.  
Vítání občánků proběhlo v letošním roce dne 
16. května, kdy jsme přivítali 8 dětí a dne 10. 
října bylo přivítáno 11 dětí - nových občánků 
Tečovice. 
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Slavnostní obřad proběhl v důstojné 
atmosféře, k čemuž přispěly svým kulturním 
vystoupením v krojích i děti z naší základní 
školy. Tímto bych jim rád poděkovat za velmi 
pěkné pásmo básniček a písní, kterým 
přivítali své budoucí kamarády. 
Závěrem bych rád popřál všem novým 
občánkům hodně zdraví a štěstí a ať se jim 
líbí život v naší obci. 
 
Ing. Jaromír Doležal 
starosta obce 
 
Vítání ob čánků 16.5.2008 
 
Nikola Hovadíková 
Linda Zaoralová 
Nikol Hynčicová 
David Dvořák 
Jakub Cigánek 
Ella Pohunková 
Daniela Mučková 
Adam Říha 
 
Vítání ob čánků 10.10.2008 
 
Anežka Koutná 
David Vaculík 
Michal Štika 
Michaela Horková 
Lukáš Matuška 
Robin Juřík 
Adam Frolka 
Jan Blažek 
Lucie Kováčiková 
Eva Konečná 
Tobiáš Brázdil 
 
 
 
 

 
 

DOTACE ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Podprogram PF 02-08-161 

Akce“Stezka pro p ěší a cyklisty“ 
 

 
 
Obec Tečovice získala na základě Smlouvy 
o poskytnutí podpory č.D/0636/2008/ŘDP ze 
dne 23.5.2008  dotaci a návratnou finanční 
výpomoc  ze Zlínského kraje na výstavbu 
„Stezky pro pěší a cyklisty“. Jedná se o 
výstavbu 261m2 cyklostezky a 200 mb 
dopravní zábrany. 
Celkové způsobilé výdaje projektu                  

1.073.244,- Kč 
        z toho Dotace ze Zlínského kraje                  

536.000,-Kč 
        z toho Návratná finanční výpomoc ZK       

321.000,- Kč 
        z toho Finanční podíl obce                         

216.244,-Kč 
      
 
 
 

DOTACE ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Podprogram PF 01-07/15 

Akce „Odkanalizování regionu 
Podřevnicko-Žídelná,SO 010-
Kanalizace obce Te čovice“ 

  

 
 
Obec Tečovice  získala na základě Smlouvy 
o poskytnutí podpory č.D/0295/2007/STR ze 
dne 13.4.2007dotaci ze Zlínského kraje na 
realizaci projektu „Odkanalizování regionu 
Podřevnicko-Žídelná,SO 010-Kanalizace 
obce Tečovice“ 
Jedná se o výstavbu 2401 mb nové 
splaškové kanalizace s napojením 313 
obyvatel  
 
Celkové způsobilé výdaje projektu činí                      

19.799.000,- Kč 
     z toho dotace z Ministerstva zemědělství 

12.869.000,- Kč 
        z toho dotace ze Zlínského kraje                          

1.979.900,- Kč 
        z toho finanční podíl obce                                     

4.950.100,- Kč 
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TJ Sokol Te čovice – informace o 
činnosti v roce 2008 
 
     V současné době reprezentuje naši obec 
v rámci TJ Sokol Tečovice pět družstev 
v oficiálních soutěžích okresního fotbalového 
svazu Zlín a jedno družstvo „starých“ pánů 
v neoficiální regionální soutěži. I přes slabší 
populační ročníky se podařilo 
v mládežnických družstvech udržet činnost 
dorostu, žáků a přípravky, což je pro 
budoucnost tečovského fotbalu jistě dobře. 
Nyní se do oddílu aktivně hlásí noví zájemci 
především do řad přípravky, kde není cílem 
pouze naučit zájemce hrát fotbal, ale 
především vytvářet předpoklady pro 
kolektivní soužití a rozvoj vlastní 
zodpovědnosti mladých členů. 
     V sezóně 2007/2008 dosáhla jednotlivá 
družstva TJ Sokol Tečovice následujících 
výsledků: 
Muži „A“ se pod vedením Pavla Horáčka 
umístili na třetím místě okresního přeboru  
a nebýt několika zbytečných výpadků, mohli 
pomýšlet i na postup do krajské soutěže. 
V této sezóně se družstvo mužů drží taktéž 
v horní polovině tabulky s jen velmi malou 
ztrátou na vedoucí tým.  

Muži „B“ pod vedením Zdeňka Vopatřila 
se umístili v okresní soutěži třetí třídy v horní 
polovině tabulky a tím pádem celkem 
v poklidu uhájili pozice pro tuto soutěž i do 
stávající sezóny (po skončení minulé sezóny 
došlo k výrazné restrukturalizaci v okresních 
soutěžích). Toto udržení pozic, se značně 
omlazeným kádrem z řad dorostenců, je 
možné hodnotit jako úspěch. 

 

Dorostenci pod vedením Roberta 
Šlosárka uhájili své pozice v okresním 
přeboru i při výrazné obměně kádru, kdy 
řada zkušených borců se přesunula mezi 
dospělé. 

Žáci pod vedením Josefa Ševečka již 
tradičně dělají radost. V uplynulé sezóně se 
především svým kolektivním pojetím opět 
umístili na špici okresní soutěže. 

Přípravka pod vedením Petra Kučerky 
dosáhla těsně pod medailové pozice a 
prokázala, že je schopna vychovávat talenty, 
o které je zájem přímo v ligové Tescomě 
Zlín. 
 
     V roce 2008 se TJ Sokol Tečovice 
nepodílí pouze na sportovní reprezentaci 
naší obce, ale uspořádal i několik kulturně 
společenských akcí. V lednu to byl již 6-tý 
ples TJ Sokol Tečovice, který se konal 
v prostorách společenského sálu 
v Sazovicích. Kapacita plesu byla 
vyprodána, a to nejen proto, že součástí byla 
jako již tradičně velmi kvalitní tombola, ale 
taktéž i z důvodu kvalitní hudby a několika 
doprovodných programů.  
     V létě se uskutečnil turnaj „starých pánů“ 
jako sportovně společenská akce pod 
názvem „Memoriál Stanislava Sojáka“ za 
mezinárodní účasti, kdy mimo domácí, 
Mladcovou a Viktorku Otrokovice se 
zúčastnili taktéž hosté z Borského Mikuláše 
na Slovensku. Turnaj byl vzpomínkou na 
nedávno zesnulého dlouholetého člena a 
předsedu Stanislava Sojáka. Domácí 
nakonec obsadili druhou příčku, když ve 
finále podlehli na pokutové kopy Mladcové. 
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Do kategorie sportovně-společenských akcí 
je možné zařadit i návštěvu spřáteleného 
oddílu ze Šimonovan, která se uskutečnila 
v červnu.  
     Počátkem prázdnin se uskutečnilo, za 
výrazného přispění obecního úřadu 
Tečovice, sportovní soustředění žáků a 
přípravky v rekreačním areálu Jestřabí na 
Rusavě. Akce se zúčastnilo 19 dětí, kterým 
v daném týdnu náramně vyšlo počasí a tím 
byl program přizpůsoben především pro ty 
nejmenší s častými kolektivními hrami a 
návštěvami koupaliště s vyhřívanou vodou 
na Rusavě. V průběhu soustředění bylo 
vítězně sehráno několik přátelských 
fotbalových zápasů s jinými družstvy 
působícími v regionu. 
     V průběhu prázdnin TJ Sokol Tečovice a 
Hospoda Bivoj uspořádali 7 letních 
tanečních zábav. Za jedno z nejkvalitnějších 
vystoupení celé historie v areálu TJ Sokol 
Tečovice lze považovat koncert skupiny Aleš 
Brichta band v čele s Alešem Brichtou. Další 
kvalitní muziku do Tečovic přivezli jako již 
tradičně kapely Argema, Reflexy a další. 
     V letošním roce oslavil významné životní 
jubileum bývalý dlouholetý předseda oddílu 
pan Antonín Válek. Tímto bychom mu chtěli 
ještě jednou popřát k jeho sedmdesátým 
narozeninám hodně zdraví a do dalších let 
mnoho vitality. 
     
     Nejen sportem a zábavou je člověk živ, 
což si členové TJ Sokol Tečovice uvědomují 
a proto se i v tomto roce v hojném počtu 
zúčastnili několika brigád, kterými dopomohli 
k úpravám nejen ve svém areálu, ale i na 
obecních prostranstvích, jako například při 
výkopových pracích, čištění a úklidu příkop, 
úklidu obce po jarním ozdravném prořezu 
stromů v obci, úklidy z obecních prostor po 
střihání živého plotu a dalších akcích. 
     V areálu bylo přemístěno a rozšířeno 
nové dětské hřiště, čímž došlo nejen ke 
zvýšení kapacity areálu, ale především ke 
zvýšení bezpečnosti dětí a všech, kteří již 
zastaralé atrakce využívali. 
 
     Závěrem bychom rádi poděkovali všem 
sponzorům, členům a fanouškům za 
projevovanou přízeň a těšíme se na další 
vzájemnou spolupráci. Případným zájemcům 
o vstup do našich řad jsme vždy otevřeni a 
rádi uvítáme nejen nováčky, ale i například 
jakékoli nové nápady. 
 
Petr Kučerka 
 

SDH Tečovice 
 
Naše družstvo mužů pod vedením 
p.Družbíka se v letošním roce zúčastnilo 
soutěží zařazených „O pohár Zlínské ligy“. V 
konečném hodnocení skončili na 11. místě. 
O něco lépe na tom bylo družstvo žen, které 
se této soutěže také zúčastnilo. Z dvanácti 
soutěží naše ženy jenom jednou 
nebodovaly. V konečném hodnocení této 
soutěže ji už popáté vyhrály. 
Za toto a za příkladnou reprezentaci obce a 
hasičů jim patří velké poděkování. 
Z kulturních akcí jsme uskutečnili 
předpouťovou zábavu a dvě taneční zábavy, 
které se kvůli špatnému počasí moc 
nevyvedly. 
V areálu za zbrojnicí byl proveden jarní úklid, 
odvodnění a zaizolování společenské 
místnosti, dále byl postaven nový komín a 
zabetonována podlaha pro muzikanty. 
Dále jsme dva sběry starého železa a 
vyčistili kanalizační jímky přes celou obec. 
Neměli bychom zapomenout ani na naše 
mladé nástupce, dvě družstva mladých 
hasičů. Pod vedením p.Bártka a p. Adamíka 
se zúčastnili dvou pohárových klání.V tej 
první „O pohár Zlínské ligy“skončili na 6. a 8. 
místě. Ve druhé „O pohár Moravsko-Slezské 
ligy“ se umístili na 8. a 11. místě. Vedoucí 
pro ně v průběhu roku připravili ještě tři 
společné akce za zbrojnicí a zájezd na 
pohádkový parník do Hodonína. Po návratu 
byl připravený táborák. 
Závěrem bychom chtěli všem občanům 
popřát do Nového roku hodně štěstí a 
zdraví. 
 
Bližnímu ku pomoci - Vlasti ku prospěchu! 
 
Oldřich Hradil 
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Základní škola a Mate řská škola 
Tečovice, p říspěvková organizace 
 
Na začátku nového školního roku 2008/2009 
dovolte věnovat poděkování všem 
zaměstnancům školy, rodičům, partnerům a 
především zřizovateli školy za podporu a 
pomoc při zajištění bezproblémového 
provozu a průběhu vzdělávání v minulém 
školním roce, který byl plný kvalitního 
vzdělávání našich dětí a žáků v Základní 
škole a Mateřské škole Tečovice. Bez 
vzájemné spolupráce bychom nemohli 
pokračovat v pořádání velkého počtu 
zajímavých aktivit, kroužků, společných akcí 
a vystoupení. Je potřeba pochválit 
pedagogický personál základní školy i 
mateřské školy, který se denně stará o 
mladé a nadějné „človíčky“- děti a žáky naší 
školy. Také správní zaměstnanci zajišťují 
bezpečné, čisté prostředí ve všech 
součástech organizace. Především ve školní 
kuchyni vaříme zdravá a chutná jídla, 
kuchařky plně využívají zařízení 
konvektomat, pořízený z financí obce.  
 
V základní škole v tomto školním roce 
pokračujeme v ověřování vlastního Školního 
vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s motivačním názvem Jsme 
spolu, jenž zcela jednoznačně vystihuje 
filozofii školy. Cílem školy je především 
vzdělávání. Základní škola i mateřská škola 
si kladou za prioritu  učení se pro život, 
vedení k hledání smyslu života a lidských 
hodnot. Sociální učení, zodpovědnost, 
pravidla ale i vnímání a prožitek  mají vést 
naše děti k připravenosti na život a co 
hlavně- ke snaze vychovat dobrého člověka.  
 
V mateřské škole proběhlo během prázdnin 
malování, opravy a revize všech prostor. 
Pedagogové vytvořili inovaci Školního 
vzdělávacího programu s motivačním 
názvem Objevujeme svět pro své děti 
navštěvující dvě třídy mateřské školy. 
V mateřské škole vzděláváme 51 dětí, do 
lavic první třídy usedlo 1. září za přítomnosti 
starosty obce pana Ing. J. Doležala, který 
žáky a pracovníky školy přivítal a slavnostně 
přijal,  14 nových prvňáčků. Celkový počet 
žáků v základní škole je 77, tento počet 
zajišťuje samostatné ročníky ve všech 
třídách. 
    
Pro velký zájem rodičů jsme od září otevřeli 
druhé oddělení školní družiny s odpoledním  

provozem, zřizovatel poskytl účelovou dotaci 
na vybavení skřínkami, herními prvky pro 
toto oddělení. Školní družina jako zájmové 
vzdělávání poskytuje dětem ranní i 
odpolední doplňkové vzdělávání, je místem 
pro odpočinek i hru, vychovatelky připravují 
zajímavé činnosti, projekty a aktivity pro děti 
zapsané do školní družiny, mohou se však 
zapojit i žáci, kteří družinu pravidelně 
nenavštěvují. 
 
Spolupracujeme se Základní uměleckou 
školou ve Zlíně-Malenovicích, ta umožňuje 
žákům hudební a výtvarné vzdělání 
v prostorách základní školy, žáci tudíž 
nemusí dojíždět do Malenovic.  
 
V nabídce školy se i letos objevily zájmové 
kroužky: Anglický jazyk, Modelářský 
kroužek, Tečovjánek, Hudební kroužek, 
Sportovní kroužek, Aerobik, Šikulové, 
Dyslektické konzultace. Nepovinným 
předmětem je tradičně Náboženství.  
 
Škola nabízí v rámci doplňkové činnosti 
výtvarné a rukodělné kurzy pro veřejnost, 
realitní činnost (pronájem tělocvičny), 
hostinskou činnost (pečení koláčů), ale i 
další činnosti dle poptávky.   
 
Zapojujeme se do různých akcí a projektů 
k získání financí mimo roční rozpočet, 
abychom mohli žákům pořídit vybavení, 
pomůcky a didaktický materiál.  
Z mnoha například: Sběr papíru, Sběr 
použitých baterií, Projekt podpory čtenářské 
gramotnosti, Sběrné nádoby na tříděný 
odpad, Dotace poskytované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Děkujeme především dobrovolnému 
sdružení SRPŠ při ZŠ a MŠ Tečovice, všem 
sponzorům za podporu materiální i finanční, 
zejména při pořádání již osvědčených akcí:  
Vánoční dílny, Ples, Karneval, Slet 
čarodějnic, Dětský den, Škola v přírodě a 
další.  
 
Nová e-mailová adresa školy je 
skola@zstecovice.cz,  
nahlédněte na naše webové stránky 
www.zstecovice.cz ,  
v případě zájmu a dotazů volejte mob.tel. 
777 106 119.  
 
Za školu a děti Mgr. Barbora Petrů Puhrová 
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Junák, svaz skaut ů a skautek ČR 
 
V naší obci se schází každý týden dvě 
družiny světlušek a vlčat, družina 
předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ. Mimo 
tyto pravidelné schůzky pro děti 
organizujeme za pomoci skautek – 
středoškolaček různé akce. Dovolte mi 
poohlédnutí za společnými akcemi v tomto 
roce. 
 
V prvním lednovém týdnu jsme se zapojili do 
charitativní akce Tříkrálová sbírka. Malí 
koledníci v letošním roce v naší obci vybrali 
na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí 14.477,50 Kč. Všem kdo 
přispěli na dobrou věc, děkujeme.  
 
V únoru u příležitosti „Dne zamyšlení“ (den 
společných narozenin zakladatele skautingu 
R.B. Powela a jeho manželky Olav) se sešli 
skauti z Tečovic i Malenovic ke společné 
schůzce, na které je čekala Cesta za 
pokladem. Děti dostaly mapku obce se 
zakreslenými stanovišti, na kterých plnily 
různé úkoly. Společnými silami se jim 
podařilo zajímavé úkoly splnit a pak už 
nebylo těžké poklad najít. 
 
První dubnovou sobotu jsme se zapojili do 
již 10. ročníku „Čištění Dřevnice“. Do této 
akce se zapojují všechna Zlínská skautská 
střediska. Naše středisko dostalo za úkol 
vyčistit břehy od prodejny OBI po Tečovský 
most. My jsme si k tomu ještě přidali úsek od 
Obecního úřadu v Tečovicích přes 
cyklostezku k mostu. Do úklidu se zapojili i 
naši nejmladší členové – družina 
předškoláků. Ti sbírali odpad před Obecním 
úřadem, kolem kříže a na autobusové 
zastávce. Na tak krátkém úseku jsme 
nasbírali 3/4 velkého pytle odpadu. Dál jsme 
pokračovali po cyklostezce k mostu. Zde 
nám už pomáhaly družiny starších skautů, 
kteří už měli za sebou úklid břehů Dřevnice. 
Celkem se nasbíralo 18 pytlů odpadu, z toho 
4 pytle jen v úseku od mostu do Tečovic.  
 
O prázdninách jsme pro naše světlušky a 
vlčata uspořádali týdenní tábor ve Fryštáku. 
V rámci celotáborové hry se děti přenesly do 
světa pohádek a pomáhaly královně Fantazii 
zachránit pomocí zajímavých her a úkolů 
ztracené pohádky. Pro děti byl připravený 
pestrý program se spoustou her a 
zábavných soutěží, nechyběla táboriáda ani 
karneval. 
 

V září jsme na střediskové schůzce všech 
družin z Tečovic a Malenovic zahájili nový 
skautský rok. Zde přišly světlušky a vlčata 
v nových krojích, které jsme spolu 
s materiálem na každotýdenní schůzky 
zakoupili z dotace od obce.  
 
Poslední akcí byla podzimní víkendová 
výprava na Provodově. Zde jsme se sešli u 
opékání „hadů“, vyzkoušeli si svou odvahu 
při noční hře, prozkoumávali jsme okolí. 
Sobotní odpoledne jsme strávili v lese, kde 
bylo přichystáno několik lanových aktivit, 
které se nám podařilo zdolat. A krásnou 
tečkou nakonec byla přednáška p.uč. 
Černého o hudebních nástrojích – už víme, 
jak vypadá a jak hraje např. ukulele, loutna, 
fujara a mnoho dalších méně známých 
nástrojů. 
 
Do konce roku nás čeká ještě několik akcí – 
pletení adventních věnců se skautkami, 
vánoční besídka a také předávání 
Betlémského světla. 
 
Mám radost, že děti chodí rády do schůzek a 
na různé akce, protože se zde něco nového 
naučí a zároveň se vytváří velká přátelství a 
schopnost spolupracovat a vzájemně si 
pomáhat.  
 
Mgr. Olga Šuranská 
vedoucí střediska 
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Myslivecké sdružení Te čovice 
 
Členové MS Tečovice se aktivně podílejí na 
výstavbě nových a ošetřování stávajících 
remízků. Co se týká nového remízku, je to 
lokalita zvaná „Kozinec“, kde jsme vytyčený 
úsek vykáceli a popálili klestí. Na vzniklé 
pláni byly vysázeny sazenice smrku pro 
získání vhodné krytiny jak pro zvěř 
spárkatou (srnčí), tak i drobnou (zajíc, 
bažant). Na zřízení remízku se význačně 
podílelo i Honební společenstvo Tečovice, 
které nám vypomohlo s nákupem sazenic. 
Stávající remízky se ošetřují vyžínáním trávy 
a přitloukáním kůlů ke stromkům z důvodů 
ochrany proti poškozování zvěří 
vytloukáním. Dále se nanáší na terminály 
sazenic speciální nátěr, který působí jako 
ochrana před poškozováním zvěří okusem. 
Další nezbytnou povinností myslivců je 
přikrmování zvěře v podzimním a zimním 
období z důvodu nedostatečného množství 
přirozené stravy. 
Rozsáhlé lány monokultur kukuřice a řepky, 
které jsou v současné době trendem 
zemědělského hospodaření, nám způsobují 
velké problémy nejen v plnění plánu lovu 
zejména 
Srnčí zvěře, ale také v naplnění 
normovaných stavů zvěře drobné. Jeden 
z důvodů je početní zvýšení divočáků a 
lišek, kteří v lánech působí nadměrné škody 
hlavně na drobné zvěři. 
Další z problémů, který výrazně přispěl 
k úbytku drobné zvěře, zejména zajíců, je 
ukončení pěstování řepy cukrovky, která 
plnila funkci zásoby dužnatého krmiva a 
vody. 
Přes všechny tyto negativní jevy se snažíme 
udržet rovnováhu osetím mysliveckých 
políček a zřizováním biopásů, o které se 
výrazně zasloužil pan Jaroslav Chrastina. 
 
Všem příznivcům přírody a myslivosti přeji 
„MYSLIVOSTI ZDAR“ 
                                              
Člen výboru MS Tečovice - Martin Běhunčík 
 
 
CO DOKÁŽE LIŠKA 
 
Dne  19.4.2008 se uskutečnilo v naší 
honitbě norování lišky obecné. Po obeznání 
nory, která byla pozitivně obsazena liškou, 
jsme pozvali našeho kamaráda se zkušeným 
norníkem pana Leopolda Šenkeříka, který 
ochotně přijal naše pozvání. V 15.00 hodin 

byl pes vpuštěn do nory, asi po půlhodině 
vyhnal z nory starou lišku, kterou se nám 
nepodařilo ulovit. Po další půlhodině jsme 
zjistili, že pes nemůže z nory ven. Nezbylo 
nám nic jiného, než vzít krumpáče a lopaty a 
pejska vykopat. V průběhu tříhodinového 
kopání v dešti se v noře objevovali různí 
živočichové, které liška ulovila a nosila je 
mláďatům. Jednalo se o jednoho kohouta 
bažanta obecného, bažantí slepici, rybu, 
ondatru a pět zajíců. Dvě liščata, která byla 
velikosti ondatry, jsme vytáhli již mrtvé, 
protože je pes v noře zardousil. 
Zde je vidět, jak může být liška nebezpečná 
pro drobnou zvěř v období péče o svá 
mláďata! 
 
Martin Běhunčík 
 

 
 

 
Český svaz chovatel ů Tečovice 
 
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás informoval o činnosti 
Českého svazu chovatelů Tečovice. ZO 
Tečovice byla založena v roce 1941, dnes 
má 19 členů. V loňském roce naše řady 
rozšířil Antonín Polášek ml., který se aktivně 
zapojil do naší činnosti. 
Naši členové se realizují v těchto 
chovatelských odbornostech. Nejvíce členů 
a to 11 se věnuje chovu holubů v počtu 370 
kusů. Chovem králíků se zabývá 7 chovatelů 
v počtu 120 chovných zvířat. Odbornosti 
drůbeže se věnují 3 chovatelé, počtem 40 ks 
velkých a zdrobnělých slepic. 
Naše základní organizace patří v okrese Zlín 
mezi aktivní a dobře fungující. O tom svědčí 
výsledky z výstav, kterých se již naši členové 
zúčastnili.  
Dne 6.-7.9. se konala Okresní výstava ve 
Slušovicích. Této výstavy se zúčastnilo 7 
chovatelů. Čestné ceny v kategorii holubů 
získali: Polášek Antonín st.- polský rys, 
Chrastina Jaroslav – český stavák, Chromek 
Leomír – americký king. Odbornosti králíků 
získal 3 čestné ceny Gajdušek Lubomír. Titul 
nejlepší holub výstavy získal Radim Kutra na 
polského rysa modrého šupinatého. 
Další výstava, na které jsme vystavovali, 
byla Krajská soutěžní výstava v Kroměříži. 
Soutěžily mezi sebou okresy Zlín, Vsetín, 
Kroměříž a Uherské Hradiště v kategoriích – 
králíci, holubi a drůbež. Okres Zlín získal 1. 
místo v kategorii holubů především díky 
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výborným výsledkům Tečovských chovatelů. 
Byli to tito naši členové: Chrastina Jaroslav, 
Chromek Leomír, Kutra Radim a Polášek 
Antonín st. Za tyto výsledky jim patří 
poděkování. Výstavy se dále zúčastnil 
Gajdušek Lubomír v kategorii králíků. 
Ve dnech 4. -5.října jsme vystavovali na 
výstavě ve Veselí nad Moravou. Tuto 
výstavu pořádala naše partnerská 
organizace, se kterou spolupracujeme již 
několik let. Proto jsme také pomáhali při 
realizaci jejich výstavy. Naši členové zde 
vystavili 45 holubů a 30 králíků různých 
plemen. Čestné ceny na holuby získali: 
Chrastina Jaroslav - český stavák, Kutra 
Radim a Polášek Antonín st.- polský rys, 
Chromek Leomír – king a Holec Jaroslav - 
český voláč sivý. V kategorii králíků obdrželi 
čestné ceny: Brázdil Vladimír – ruský černý 
a Gajdušek Lubomír – zakrslý beran 
madagaskarový. 
Na této výstavě proběhla, kromě soutěže o 
čestné ceny a poháry na nejlepší zvířata, 
také 
soutěž o pohár starosty města Veselí nad 
Moravou na nejúspěšnějšího chovatele 
výstavy. Tento pohár získal Gajdušek 
Lubomír. 
I přesto, že výstavní sezona bude ještě 
pokračovat a čeká nás ještě několik výstav, 
je již z výše uvedeného výčtu výstav zřejmé, 
že naše činnost je pestrá a naši chovatelé 
jsou úspěšní i mimo náš okres. 
Ve dnech 25. - 26. října se konala Místní 
výstava králíků, holubů a drůbeže pořádaná 
pod záštitou OÚ Tečovice. Této akce se 
zúčastnili chovatelé našeho i dalších okresů. 
Bylo zde k vidění mnoho plemen králíků, 
holubů, slepic, ale také krůty, kachny i husy. 
Součástí výstavy byla také expozice Klubu 
chovatelů zakrslých králíků, kteří se těší 
velkému zájmu především malých 
návštěvníků. Pro všechny návštěvníky byla 
připravena bohatá tombola, kde mohou 
vyhrát např. husu, králíka nebo jinou věcnou 
cenu. 
 
   V závěru tohoto článku bych chtěl 
poděkovat Obecnímu úřadu Tečovice za 
podporu naší ZO ČSCH při našich 
výstavách. A pozvat všechny spoluobčany 
na naše další Místní výstavy. 
 
Gajdušek Lubomír 
Jednatel ZO ČSCH Tečovice 
 
 

U s n e s e n í 
z 10. zasedání Zastupitelstva obce 

konaného dne 19. 12. 2007 
-----------------------------------------------------------  
10.1    ZO schvaluje:  
10.1.1  Program dnešního jednání 
10.1.2  Návrhovou komisi 
10.1.3  Ověřovatele zápisu 
10.1.4  Změnu rozpočtu na r. 2007, seznam 
viz příloha č. l 
10.1.5  Rozpočtové provizorium na r. 2008 
viz příloha č. 2 
10.1.6 Uzavření dodatku ke smlouvě 

s Českou spořitelnou č. 605/07/LCD, 
předmětem kterého je prodloužení 
termínu čerpání úvěru do 07/2008, 
ostatní ujednání smlouvy zůstávají 
nezměněny 

10.1.7  Zpracování studie protierozních a 
protierozních a protipovodňových 
opatření v k.ú. Tečovice, zpracovatel  
Doc. Miroslav Dumbrovský, za cenu 
89 000,00 Kč bez DPH. 

10.1.8  Smlouvu o dodání projektových prací 
mezi Obcí Tečovice a Ing. arch. 
Pavlem Bařinkou, jejímž předmětem je 
studie lokality Z 9.6 Sady v k.ú. 
Tečovice. Celková cena za dodání 
předmětu smlouvy činí 165 000,00 kč.  

10.1.9  Výměnu pozemku p.č. 1793/26 o 
výměře 136 m2 v majetku p. Stanova 
za část pozemku p.č. 1599/7 o výměře 
136 m2 ve vlastnictví obce a prodej 
části pozemku p.č. 1599/7 o výměře 
22 m2 ve vlastnictví obce Tečovice za 
částku 100,00 Kč/m2 panu Ivanu 
Stanevovi. 

10.1.10 Nákup plavenek – pro ZŠ a MŠ 
Tečovice v hodnotě 13 000,00 Kč     

-  pro Hasiče Tečovice v hodnotě 5 000,-Kč 
- pro Sokol Tečovice v hodnotě 6 000,-Kč  
10.1.11 Nákup plavenek  pro děti 0-18 let 
z obce Tečovice v počtu 285 ks á 100,00 Kč, 
tyto prostředky budou proplaceny po 
předložení číslovaných ústřižků plavenek. 
 
10.2 ZO neschvaluje:  
10.2.1  Změnu ÚP obce Tečovice v lokalitě 
za Dřevěným křížem. 
 
10.3     ZO souhlasí:  
10.3.1  Se stavbou silnice III/43829 Zlín 
Malenovice – most event. č. 43829-3 
vč. trvalého a dočasného záboru pozemků. 
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U s n e s e n í  
z 11. zasedání Zastupitelstva obce 
Tečovice konaného dne 12. 2. 2008  

----------------------------------------------------------- 
11.1 ZO schvaluje:  
11.1.1 Program dnešního jednání 
11.1.2 Návrhovou komisi 
11.1.3 Ověřovatele zápisu 
11.1.4 Místní program obnovy venkova 
Obce Tečovice rok 2008 – 2010 (viz př. č. 1) 
11.1.5 Vyčlenění finančních prostředků 
z rozpočtu obce na spolufinancování 
Projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Tečovice 
– Zlín – Malenovice“ v celkové částce do 
1 073 244,00 Kč. 
 
11.1.6 Pořízení změny č. 6 – doplnění 
lokality: 
 A – plochu mezi rybníkem a sodovkárnou 

vymezit jako plochu veřejného 
prostranství – park (vymezit jako 
veřejně prospěšnou stavbu a vymezit 
zastavitelné území) 

B – zapracovat cyklotrasu od ČOV do 
Sazovic a směrem na Lhotku dle 
dokumentace „Budování páteřní 
cyklostezky Otrokovice – Vizovice a sítě 
cyklistických tras ve Zlínském regionu 
ve stupni studie“ 

11.1.7 Demolici RD 98 ve vlastnictví obce a 
úpravu vzniklé plochy výsadbou zeleně 

 
 
11.2 ZO neschvaluje:  
11.2.1 pořízení změny ÚPD v lokalitě U 

dřevěného kříže na plochu pro 
výstavbu RD dle přiložené situace 
viz př. č.  2 

 
 
11.3 ZO pověřuje:  
11.3.1 starostu obce ing. Jaromíra Doležala 

podáním žádosti majiteli pozemků 
p.č. 2053 a p.č. 592/2 – Zlínskému 
kraji o bezplatný převod pozemků do 
vlastnictví obce Tečovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U s n e s e n í 
z 12. zasedání Zastupitelstva obce 
Tečovice konaného dne 28. 3. 2008  

-----------------------------------------------------------  
 
12.1    ZO schvaluje : 
12.1.1 program dnešního jednání 
12.1.2 návrhovou komisi 
12.1.3 ověřovatele zápisu 
12.1.4 rozpočet obce na rok 2008  
12.1.5 odměny neuvol. členům ZO od 

1.3.2008 dle vl.nař. 79/2008 Sb. 
12.1.6 vydání opatření obecné povahy č. 

1/2008 – změnu č. 9 Územního 
plánu  sídelního útvaru Tečovice ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. 
c) zákona č.83/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) , ve znění zákona 
č. 68/2007 Sb., za použití § 43 odst. 
4 stavebního zákona a v souladu s § 
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění zákona č. 413/2005 
Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence  územně plánovací 
činnosti, ve spojení s ustanovením § 
188 odst. 4 stavebního zákona v 
lokalitách Z9.1 – „U sodovkárny“, 
Z9.2 – „Rozšíření hřbitova“,  
Z9.3 – „Potoční“, Z9.4 – „Vývozek II“, 
Z9.5 – „Losky“, Z9.6 – „Sady“,  
Z9.8 – „Malenovická“,  
Z9.9 – „Podlužová“. 

 
12.1.7 dopracování zastavovací studie 

lokality Z9.6 – „Sady“ dle varianty B 
s průjezdnou komunikací dle varianty 
A 1  

 
12.2   ZO bere na v ědomí:  
 
12.2.1 Diskusi na dnešním jednání  
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U s n e s e n í 
z 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Tečovice konaného dne 25. 6. 2008 

----------------------------------------------------------- 
 
13.1     ZO schvaluje:  
13.1.1  Program dnešního jednání 
13.1.2  Návrhovou komisi 
13.1.3  Ověřovatele zápisu 
13.1.4  dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2008 

Sb. (stavební zákon) zadání změny   
č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 
Tečovice v lokalitách: 

            6A – Střed,     6B – U rybníka,       6c 
– Park,      6D – Cyklostezka 

13.1.5 Dodatek č. 4 k SOD č. 1333-06 
„Silnice III/43829“ Tečovice – průtah 
SO 106 – stezka pro pěší a cyklisty“ 

13.1.6  Dodatek č. 5 k SOD č. 6078-04 
„Odkanalizování mikroregionu 
PODŘEVNICKO-ŽÍDELNÁ, SO 010-
Kanalizace obce Tečovice 

13.1.7  Změnu rozpočtu obce na rok 2008 – 
navýšení na 4121 a výdej 2219 

13.1.8  Závěrečný účet obce za rok 2007 
13.1.9  Příspěvek ZŠ a MŠ Tečovice na 

školu v přírodě pro 51 dětí, 300 Kč na 
dítě 

13.1.10 Příspěvek ZŠ Tečovice pro žáky 1. 
ročníku 2008/2009 veš výši 14 x 
100,00 Kč 

13.1.11 Příspěvek TJ Sokol Tečovice na 
ozvučení kulturních akcí ve výši 
15 000,00 Kč 

13.1.12 Příspěvek SDH Tečovice na 
pouťovou zábavu ve výši 5 000,00 kč 

13.1.13 Příspěvek SDH Tečovice na 
zakoupení nového čerpadla ve výši 
25 000,00 Kč 

 
 
13.2      ZO bere na v ědomí: 
13.2.1   Informaci starosty obce o poskytnutí 

podpory ze Zlínského kraje na 
realizaci projektu PF 02-08-161 
„Stezka pro pěší a cyklisty“ na základě 
Smlouvy o poskytnutí podpory č. 
D/0636/2008/ŘDP      

13.2.2   územní studii: „Studie obytné zóny 
Z 9.6 Sady  Tečovice“ zpracovanou  

             Ing.arch. Bařinkou  dle § 30 zákona 
č. 183/2006 Sb. 

13.2.3   Výrok auditora  a zprávu auditora  
obce za rok 2007 

13.2.4   Zprávu o auditu v ZŠ a MŠ Tečovice 
 
 

13.3     ZO ukládá starostovi obce:  
13.3.1  zajistit zpracování návrhu změny č. 6 

Územního plánu sídelního útvaru 
Tečovice 

  v lokalitách: 6A – Střed, 6B – U 
rybníka, 6C – Park, 6D - Cyklostezka 

13.3.2  zajistit předání územní studie! Studie 
obytné zóny Z 9.6 Sady Tečovice      

            pořizovateli k zajištění vložení dat o 
územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti a předání 
stavebnímu úřadu jako územně 
plánovacího podkladu pro 
rozhodování v území 

13.3.3 jednat s vlastníky pozemků p.č. 
1329/2 o bezplatném převodu na 
obec, vypracováním návrhu na opravu 
této komunikace a předložit návrh 
financování opravy v roce 2008   

 
 
 

U s n e s e n í 
z 14. zasedání Zastupitelstva obce 
Tečovice konaného dne 27. 8. 2008  

----------------------------------------------------------- 
14.1     ZO schvaluje:  
14.1.1  Program dnešního jednání 
14.1.2  Návrhovou komisi 
14.1.3  Ověřovatele dnešního zápisu 
14.1.4  Uzavření dodatku č. 2 k úvěrové 

smlouvě č. 605/07/LCD uzavřené 
s ČS dne 13.4.2007, jehož předmětem 
je prodloužení období čerpání úvěru 
do 30.9.2008. Ostatní ujednání 
smlouvy zůstávají beze změn 

14.1.5 I. úpravu rozpoč14.1.6 tu na rok 2008  
v předloženém znění 

14.1.7 Maximální zvýšení nájemného 
v obecních bytech I. kat. na 23,99 
Kč14.1.8 /m2  a bytech se sníženou 
kvalitou na 17,71 Kč14.1.9 /m2  

v období od 1.1.2009 do 31.12.2009.   
 
  
14.2     ZO bere na v ědomí:  
14.2.1  informaci starosty obce o poskytnutí 

podpory ze Zlínského kraje na 
realizaci projektu PF01-07/15-
Odkanalizování regionu Podřevnicko-
Žídelná, SO 010 – 

            Kanalizace obce Tečovice č. 
D/0295/2007/STR. 

14.2.2  studii Zemědělské vodohospodářské 
správy Zlín odtokových poměrů na 
Rackovce    kat. území Tečovice     
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U s n e s e n í  
z 15. zasedání Zastupitelstva obce 
Tečovice konaného dne 26. 9. 2008  

-----------------------------------------------------------  
 
15.1 ZO schvaluje: 
15.1.1 program 15. zasedání ZO 
15.1.2 návrhovou komisi 
15.1.3 ověřovatele zápisu 
15.1.4 veřejné projednání komplex. 
Pozemkových úprav v k.ú. Tečovice 
s občany 
15.1.5 II. úpravu rozpočtu obce na rok 2008  
 
15.2 ZO souhlasí: 
15.2.1 s využitím Studie protierozní a 

protipovodňové ochrany v k.ú. 
Tečovice a se zapracováním této 
studie do Pozemkových úprav v k.ú. 
Tečovice 

 
 
15.3 ZO bere na v ědomí:  
15.3.1 Studii protierozní a protipovodňové 

ochrany doc. ing. Miroslava 
Dumbrovského 

15.3.2 Informaci Mgr. Meceroda, Obč15.3.3
 . sdružení Malenovice 
ohledně petice za zachování 
stávajících parkovacích míst před 
poštou a obchodem v Malenovicích 
a vyjadřuje podporu  předložené 
petici 

 
15.4 ZO pověřuje: 
15.4.1 starostu obce ing. Doležala 

vyřešením dopravní situace a 
parkování u ZŠ a MŠ Tečovice 

15.4.1 starostu obce ing. Doležala 
zpracováním úpravy pravidel 
finanční kontroly v obci a 
předložením tohoto návrhu ke 
schválení na dalším zasedání ZO 

 
 
 
 

Výsledky voleb do zastupitelstva 
Zlínského kraje dne 17. a 18.10.2008 
 
č.48 Česká strana sociálně demokratická 
    150 hlasů 
č.47 Občanská demokratická strana 
    106 hlasů 
č.12 Křesťanská a demokratická unie - 

Československá strana lidová  
     45 hlasů 
č.40 Starostové a nezávislí pro Zlínský 

kraj 
     35 hlasů 
č.1 Komunistická strana Čech a Moravy 
     34 hlasů 
č.16  Koalice nestraníků 
     24 hlasů 
č.18 Strana zelených 
     8 hlasů 
č.37 Strana důstojného života 
     4 hlasy 
č.19 Moravané 
     3 hlasy 
č.32 Strana zdravého rozumu 
     1 hlas 
č.42 Volte Pravý Blok 
     1 hlas 
č.53 Dělnická strana – za zrušení 

poplatků ve zdravotnictví 
     1 hlas 
 
 
Celkový počet voličů v obci Tečovice 1012 

Celkový počet odevzdaných hlasů   415 

Celkový počet platných hlasů    412 

Celkový počet neplatných hlasů       3 

Volební účast v obci Tečovice  41% 

 
Zpracovala volební komise dne 18.10.2008 
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