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Zakládáme tradice
Za poslední rok se kulturní život v Tečovicích 
posunul o velký krok dál a položil se tak základ 
k mnoha tradicím, které by v budoucnu mohly patřit 
k samozřejmostem kulturního života v naší obci. 
Podařilo se nám uspořádat několik pěkných akcí, 
které se těšily velké návštěvnosti. 

První obnovenou tradicí byly Tečovské hody. 

Další snad již tradiční předvánoční akcí bylo odpoledne 
s Mikulášem. Mikuláš předal dětem dáreček, poté si 
s ním společně zatancovali a poslechli vystoupení 
dětí hudebního kroužku místní základní školy. Určitě 
se i letos mohou děti těšit na mikulášskou nadílku 
a příjemné předvánoční odpoledne.

Další novou tradicí by se mohl stát Tečovský vánoční 
jarmark. V loňském roce proběhl první ročník a setkal 
se s velkým ohlasem obyvatel Tečovic i okolí. Všude 
byla cítit nejen vánoční atmosféra, ale také vůně 
svařáku, vánočního punče nebo uzených klobás…
Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu betlémů, 
práci lidových řemeslníků, poslechnut vystoupení 
účinkujících nebo si zakoupit pěkný vánoční dárek 
pro své blízké. U znějících koled jsme společně 
rozsvítili vánoční strom. 

Uplynulý rok jsme zakončili vánočním koncertem 
v místním kostele sv. Jakuba Většího, na kterém 
se svým programem vystoupil varhaník, koncertní 
mistr pan Martin Kuba a Tečovský X-tet s českými a  
moravskými vánočními písněmi s nádechem baroka. 
Koncert měl u vás velkou odezvu a i na letošní rok 
pro vás chystáme další zajímavý program. Věřme, že 
koncerty v tomto období se stanou také „tradiční“.

Z obsahu Zpravodaje:

PŘIPRAVANÉ AKCE
Tečovské hody

  Výstava králíků, holubů a drůbeže „Diskotéka pro husákovy děti“Slavnost dýní
Módní přehlídka
Mikulášská nadílka
Vánoční jarmark
Silvestrovský výšlap



Vážení spoluobčané,

je až neuvěřitelné, jak ten čas rychle běží. Čtyřleté 
volební období mé i celého zastupitelstva naší obce se 
přiblížilo ke svému konci a před námi jsou opět nové 
komunální volby. Tyto proběhnou v termínu 15. a 16. 
října 2010. Věřím, že se všichni, kterým záleží na 
blahu naší obce, těchto voleb zúčastní a svým hlasem 
rozhodnou o dalším směřování obce Tečovice. Naše 
obec je již 20 let samostatnou a svou účastí ve volbách 
zároveň vyslovíte svůj souhlas s tím, že odpojení od 
města Zlína v roce 1990 byl krok správným směrem, 
o čemž jsem přesvědčen.

Poněvadž od vydání posledního zpravodaje uběhla 
již delší doba, pokusím se shrnout, co se v naší obci 
podařilo a událo v průběhu celého letošního roku.

Začátkem roku se nám po půlročním úsilí podařilo 
získat dotace na zateplení Základní a mateřské školy 
v Tečovicích. Celková hodnota stavebních prací činí 
5 mil. korun, z toho dotace z Operačního programu 
životního prostředí činí 4,5 mil Kč. Součástí stavby 
je zateplení obvodového pláště budov, výměna 
všech oken za nová plastová, zateplení všech 
plochých střech včetně nové hydroizolační krytiny. 
Vlastní práce provedla fi rma Pozimos, která vyhrála 
vyhlášené výběrové řízení a to v termínu od počátku 
června do konce srpna. V současné době jsou všechny 
práce dokončeny a budovy ZŠ a MŠ jsou v plném 
provozu ve zbrusu novém kabátě.

Obec rovněž žádala Zlínský kraj o poskytnutí 
dotace na požární techniku, konkrétně o 500.000,-
Kč na pořízení nového zásahového vozidla pro Sbor 
dobrovolných hasičů v Tečovicích. Bohužel i přes 
příslib nám tato dotace nebyla poskytnuta a proto bylo 
rozhodnuto o pořízení nového zásahového vozidla z 
vlastních prostředků obce. Jedná se o nové 9 ti místné 
vozidlo Mercedes Benz, které slouží ke spokojenosti 
našich hasičů a bezpečnosti občanů.

V oblasti kulturního dědictví se podařilo získat 
grantové peníze od Nadace Děti-kultura-sport 
v Uherském Hradišti na rekonstrukci a obnovu 
Tečovského kroje ve výši 20.000,- Kč. V současné 
době se vzorové kroje dokončují a můžete je poprvé 
shlédnout během Tečovských hodů 2010, které se 
uskuteční v sobotu 16. října, průvod s voděním berana 
začíná v 11 hodin od hasičské zbrojnice.

Z dalších akcí byla provedena výměna stávajícího 
drátového rozhlasu za nový bezdrátový veřejný 
rozhlas. Tento je napojen na Jednotný systém varování 
a výstrah Zlínského kraje. V systému je zabudováno 
i čidlo na hlídání hladiny potoka na návsi, které při 
zvýšené hladině vyšle varování starostovi a ten může 
organizovat ochranu proti případné povodni. Na 

bezdrátový rozhlas se podařilo získat dotaci ze ZK ve 
výši 188 000,- Kč.

Na přelomu května a června postihly celou republiku 
přívalové deště a přesto, že se koryto našeho potoka 
nevylilo z břehů, byl poškozen mostek přes potok na 
Podhájčí. Přizvaný statik nařídil okamžité uzavření 
mostku pro veškerou dopravu a demolici mostku. 
Poněvadž takový mostek je fi nančně velmi náročná 
záležitost, požádal jsem o dotaci ze Zlínského kraje 
na odstranění následků prvotních povodňových škod 
ve výši 1,2 mil. Kč. Tato dotace byla poskytnuta 
v plné výši a okamžitě poté byly zahájeny úkony pro 
realizaci opravy mostku. Některým kritikům rychlosti 
výstavby je třeba sdělit, že projekční příprava trvala 
4 týdny a další 2-3 týdny trvala příprava materiálu, 
hlavně výroba betonářské výztuže. Proto nebylo 
možno začít s opravou mostku ihned po poskytnutí 
dotace koncem června 2010.

Z dalších připravovaných akcí se podařilo stavebně 
povolit akci Revitalizace obce Tečovice, součástí 
které je nová komunikace ke hřišti, komunikace Za 
humny II, ulička nad hospodou, komunikace ve středu 
obce a parkoviště pod kostelem. Dále je vyřizováno 
stavební povolení na přístavbu šaten, sociálního 
zařízení, družiny a spojovacího krčku v ZŠ.

Projekčně je připravována rekonstrukce činžovního 
domu č.p.145 vedle OÚ.

Závěrem se chci věnovat kultuře a společenskému 
dění v obci. Za mého působení ve funkci starosty se 
podařilo obnovit spoustu tradic, za což jsem velmi 
rád. Jsem hrdý, že jsem starosta naší samostatné, 
kulturně a společensky žijící obce. Podařilo se obnovit 
tradice hodů, končin, pouťových zábav. Ve spolupráci 
s kulturní komisí obce a ostatními sdruženími v obci 
byly uspořádány další kulturní akce, jako dětská 
pěvecká soutěž O zlatý tragač, Velikonoční koncert, 
Vánoční koncert, Líbánky s operetou, Vánoční 
jarmark, Výstava vín, Májové zpívání, Silvestrovský 
pochod, Pálení čarodějnic, soutěž v hasičském sportu 
Zlínská liga, Hobby jezdecké závody a další akce. 
Spousta akcí je ještě letos před námi a proto chci 
pozvat všechny k účasti. Přijďte podpořit snahu 
desítek nadšenců o rozvoj kulturních a sportovních 
tradic obce.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům 
stávajícího zastupitelstva za jejich práci ve prospěch 
naší obce ve volebním období 2006-2010, popřát 
všem spoluobčanům správnou volbu při výběru těch 
nejlepších zastupitelů při nastávajících komunálních 
volbách a budoucímu zastupitelstvu hodně úspěchů 
při správě a rozvoji naší krásné obce.

Ing. Jaromír Doležal - starosta obce
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ÚSILÍ OBCE O ZÍSKÁNÍ DOTACÍ ČI PŘÍSPĚVKŮ KE KRYTÍ VÝDAJŮ Z ROZPOČTU OBCE 
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ  2006-2010

stav ke dni 1.10.2010

ROK Vyřízená a poskytnutá dotace v celkové výši
2006 4.800.000,- Kč
2007 8.602.003,- Kč
2008 3.408.773,- Kč
2009      49.987,- Kč
2010 5.998.779,- Kč
Celkem dotace za roky 2006-2010 22.859.542,- Kč
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Celé vánoční období doprovázela další nová tradice 
– soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu. Pokud jste 
se minulý rok nezúčastnili, máte možnost se do této 
soutěže zapojit letos.

Silvestrovský výšlap v podání Zdravých žen je další 
novou tradicí, která si našla své místo v dění u  nás.

Rok 2010 byl nejen ve znamení zakládání nových 
tradic, ale také v udržování těch stávajících.

Vzpomeňme oživenou tradici Končin s voděním 
berana (video z prvního ročníku je k vidění na www.
tecovice.cz), první ročník Jarního koncertu – Vítání 
jara, kde vystoupili děti z tečovské mateřské a základní 
školy, tečovský mužský pěvecký sbor a seskupení 
Tečovský X-tet.

Ve druhém ročníku 
soutěže pro mladé zpěváky 
„O zlatý tragač“ se opět 
soutěžilo naplno. Kvalitní 
porota vybrala ty nejlepší 
talenty. Jen pro zajímavost, 
loňská vítězka zlatého 
tragače Klára Stedlová 
díky soutěži natočila svůj 
první videoklip a vydala 
první singl. (www.
klarastedlova.cz)

Další pěknou tradicí je 
jezdecký den v Tečovicích. 
Letos se uskutečnil již 
druhý ročník.

Děkujeme všem, kteří 
svou účastí podporují 
kulturní život v naší obci 

a ocení tak snahu všech, kteří pro vás tyto akce 
připravují, ať už jsou to Zdravé ženy, členové kulturní 
komise, dobrovolníci a v neposlední řadě starosta obce 
Jaromír Doležal se zastupiteli obce, bez kterých by 
nebylo možné obnovit kulturní život našich Tečovic. 
Je na místě zmínit také Základní školu Tečovice, 
Mateřskou školu Tečovice a dobrovolné sdružení 
ochotných rodičů, kteří také ke kulturnímu životu 
obce výraznou měrou přispívají.

Nejbližší akcí jsou Tečovské hody, které proběhnou 
dne 16.10. 2010. Tešíme se na shledanou právě při 
této příležitosti.

Tomáš Zindler
Adriana Gajdošíková

Zakládáme tradice
pokračování ze str. 1
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V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍME 125 LET OD 
ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A 30 LET OD 
OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V TEČOVICÍCH.

Díky Obci Tečovice dostala škola v Tečovicích 
zcela novou podobu. Po celou dobu hlavních prázdnin 
probíhala v prostorách základní školy, mateřské školy 
a sportovního centra rozsáhlá rekonstrukce a oprava- 
zateplování, výměna oken, generální oprava střech, 
nová barevná fasáda, nápisy označující jednotlivé 
části objektu a další související práce.

Nabízíme 

PEČENÍ KOLÁČKŮ   1KG/CCA 250 KS ZA 850 KČ. (tradiční „svatební“ koláčky, domácí receptura)

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, JÍDLONOSIČE        1 OBĚD 48 Kč
(POLÉVKA, HLAVNÍ JÍDLO, varianta kompot, salát, ovoce nebo moučník)

aktuální jídelníček na www.zstecovice.cz

Objednávky, informace na tel. 577 105 006, skola@zstecovice.cz, vedoucí škol. stravování p. Musilová 

Škola v novém! 

A tak prvního září mohli žáčci vstoupit do 
„staronové školy“. I když deštivé počasí zkazilo 
očekávaný dojem, úsměvy dětí rozzářily celou školu. 
Přivítali jsme 11 nových prvňáčků a další týden k nim 

přibyly dvě nové žákyně. Zajímavostí je, že máme 

v jedné třídě dvě dívčí dvojice dvojčat a tři chlapce 

stejného jména. 

V mateřské škole jsme naplnili stav až do výše 

56 dětí ve dvou třídách. Nově přihlášené děti se již 

během září seznámily s novou školkou, učitelkami 

a ostatními dětmi, uskutečnila se schůzka všech 

rodičů dětí mateřské školy a v základní škole jsme 

na třídních schůzkách sdělili organizační informace 

rodičům našich školáků. 

Jednoznačnými prioritami pro tento školní rok jsou 

bezpečnost, vzdělávání, spokojenost a spolupráce.  

Ve vyučování klademe důraz na vzdělávání, 

respektování pravidel a především na osobnostně-

sociální rozvoj dítěte. Učitelský sbor se pravidelně 

vzdělává, dvě paní učitelky si doplňují vzdělání na 

vysoké škole. 

Ve školní družině jsou pro děti připraveny nové           

a zajímavé aktivity. Nebude chybět vaření, tvoření 

z přírodnin, sportovní soutěže, ale také vědomostní 

kvízy a skupinové hry.   

Pro volnočasové aktivity nabízíme celou řadu 

zájmových kroužků. Velkou výhodou pro Tečovické 

děti je pobočka Základní umělecké školy Zlín-

Malenovice, obory hudební a výtvarný. Také 

spolupráce s DDM Astra Zlín nabízí nové zájmové 

kroužky, pro které děti nemusí jezdit až do Zlína, ale 

konají se v prostorách školy.  
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AKCE DO KONCE ROKU 2010 

SRDEČNĚ ZVEME, PŘIJĎTE SE PODÍVAT, POBAVIT SE A PODPOŘIT ŠKOLU I DĚTI 

7.10. 2010  DRAKIÁDA    hasičské hřiště, od 16 hodin, soutěže, špekáčky, bufet 

1.11. 2010 SLAVNOST DÝNÍ společné dýňové tvoření, lampionový průvod se stezkou 

     odvahy, od 16 hodin v MŠ  

16.11. 2010 KURZ PRO VEŘEJNOST - NETRADIČNÍ ADVENTNÍ VAZBY 

     od 16 hodin v ZŠ,  přihlášky ve škole

10.12. 2010 TEČOVSKÝ JARMARK 

      vystoupení, jarmark, občerstvení, vánoční zvyky a tradice

 
Zdarma pro všechny děti a veřejnost 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA -  ČTVRTEK 13,00-15,00 hod.

    www.zstecovice.cz         skola@zstecovice.cz  mob. tel. 777 106 119 

čtvrtek 15-17 hod. 

KERAMIKA DĚTI, popřípadě rodiče a děti, zápisné 1 100.-  

Práce s keramikou, točení na kruhu, v ceně materiál na celý školní rok. 

středa 15-17 hod.  

CHOVATELSKÝ KROUŽEK- chovatelství, příroda, myslivost, výlety, exkurze

Pro žáky 3.-5. třídy ZŠ, zápisné 400.-  

ANGLICKÝ JAZYK – ZAČÁTEČNÍCI

Základy gramatiky a konverzece. Pro všechny věkové kategorie. Zápisné 600.- 

termín bude upřesněn dle zájmu 

ANGLICKÝ JAZYK POKROČILÍ 

Pokračování z minulého roku, mírně pokročilí, zápisné 600.- 

termín bude upřesněn

čtvrtek 17-18 hod. 

CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI – cvičení pro maminky a děti, zápisné na školní rok je 600.-

Cvičení bude probíhat v tělocvičně ZŠ.

úterý 15-16 hod. 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI    

Termín bude upřesněn, zápisné na školní rok 600.-.

úterý 16-17 hod. 

PRÁCE NA PC PRO DOSPĚLÉ 

Dle zájemců, základy práce na PC. Vhodné pro všechny začátečníky. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 

LOGOPEDIE- každé sudé úterý v mateřské škole, logopedická asistentka  

Pro předškolní děti: 

VESELÉ PÍSKÁNÍ  ZPÍVÁNKY  KORÁLKY 

Do všech kroužků je možné se ještě přihlásit. 

Informace podá B. Petrů Puhrová, mob.tel. 777 106 119, skola@zstecovice.cz  



Úspěchy místních chovatelů  
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na tomto místě seznámil               

s činností ZO ČSCH Tečovice v letošním roce.
Tečovská organizace má k dnešnímu dni 24 členů.       

V loňském roce naše řady posílili Juříková Stanislava 
a Hejtmánek Vít. Všichni členové přijatí za poslední 
dva roky včetně dvou mladých chovatelů se plně 
zapojili do činnosti organizace.

Naši členové se realizují se v těchto odbornostech. 
Nejvíce chovatelů a to 13 se věnuje chovu holubů 
v počtu 450 ks. Králíky chová 11 členů v počtu 140 
chovných zvířat. Naší nejslabší odborností je chov 
drůbeže, kterému se věnuje 6 chovatelů. Potěšitelné 
je, že počty chovných zvířat se jsou ve všech 
odbornostech vyšší než v loňském roce.

V únoru proběhla rekonstrukce společenské 
místnosti a kuchyňky ve výstavní hale. Tuto akci 
provedla fi rma Montim našeho člena Radima Kutry 
sponzorsky. Naše organizace fi nancovala nový 
závěsný kotel, klimatizaci a některé práce, které 
byly domluveny dodatečně. Příteli Kutrovi patří za 
provedení těchto prací poděkování, protože vynaložil 
velké úsilí   a nemalé fi nanční prostředky. Slavnostního 
otevření se zúčastnili také zástupci obce.

Přestože výstavní sezona teprve začala, obeslali 
jsme již několik výstav.

První byla Okresní výstava ve Slušovicích. Čestné 
ceny v kategorii králíků získali Gajdušek Lubomír      
a mladý chovatel Kysučan Jakub. Na holuby obdrželi 
čestné ceny tito chovatelé: Chrastina Jaroslav-český 
stavák černý sedlatý  a Holec Jaroslav-český voláč 
sivý. V termínu 18. - 19. září jsme vystavovali 
v Brumově-Bylnici. Zde jsme vystavili 50 holubů, 
35 králíků a 7 voliér drůbeže. Naši členové pomáhali 

při posuzování zvířat. Byli to Chromek Leomír, 
Holec Jaroslav, Gottwald Josef, Pospíšil Miroslav, 
Hejtmánek Vít, Gajdušek Lubomír a Gajdušek Václav 
za což jim patří poděkování. V kategorii králíků jsme 
získali 5 čestných cen. Úspěšní byli tito chovatelé 
Gajdušek Lubomír – hermelín červenooký a český 
albín, ml. chovatel Kysučan Jakub – zakrslý beran 
divoce zbarvený a ml. chovatel Gajdušek Václav – 

zakrslý beran hototský a zakrslý rhönský. 
Čestné ceny na holuby získali Polášek Antonín 
st. – polský rys modrý bělopruhý, Chrastina 
Jaroslav – český stavák černý sedlatý, Holec 
Jaroslav – český voláč sivý, Gottwald Josef – 
anglický indián a Machala Stanislav – gigant 
homer. Úspěšní jsme byli v kategorii drůbeže. 
Čestné ceny obdrželi Juříková Stanislava – 
faverolka lososovitá, Gottwald J. – sebritkaka 
citrónová a Gajdušek V. – zdrobnělá rýnská 
černá.

Ve stejném termínu se konala Krajská 
soutěžní výstava ve Vsetíně. Zde naši ZO 
reprezentoval přítel Holec a také získal čestnou 
cenu.

Celostátní výstavy zakrslých králíků 
v Zašové se zúčastnili Gajdušek L. a Gajdušek V.

Tolik k naší výstavní činnosti a úspěchům. Získané 
poháry ale nejsou to hlavní. Předvedením svých zvířat 
na výstavách tak ukazuje každý chovatel výsledky 
své práce široké veřejnosti. Výsledkem této činnosti 
není jen užitek, výstavní úspěchy, ale také přátelství  
s lidmi stejných zájmů. Je potěšitelné, že i v dnešním 
přetechnizovaném světě zůstává stále mnoho lidí, kteří 
neztratili vztah k přírodě a zvířatům. Velmi žádoucí 
je, aby se do chovatelství zapojila zejména mládež  
a tak byla její pozornost odvedena od nežádoucích 
jevů jako jsou drogy, alkohol apod.

Od října začal při základní škole v Tečovicích 
pracovat chovatelský kroužek, který vede náš člen 
pan Josef Gottwald. Tuto činnost bude naše ZO zajisté 
podporovat.

V závěru tohoto příspěvku bych  chtěl všechny 
občany pozvat na Výstavu králíků, holubů a drůbeže, 
která se bude konat 23.-24.října a bude pořádána pod 
záštitou Obecního úřadu Tečovice. K vidění zde bude 
mnoho zajímavých plemen králíků, holubů a drůbeže, 
které určitě zaujmou nejen děti ale i dospělé. Již 
tradičně bude pro návštěvníky připraveno lákavé 
občerstvení a bohatá tombola. Tešíme se na vaši 
návštěvu.                        Jednatel ZO ČSCH Tečovice

              Lubomír Gajdušek



JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR
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Za námi jsou tři čtvrtiny roku, ve kterých jsme se 
bavili, ale také dělali dobré skutky.

Hned první a druhý víkend roku 2010 jsme se zapojili 
do Tříkrálové sbírky. Čtyři skupinky koledníků svým 
zpěvem popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku 
a zároveň prosili o přispění do pokladniček na pomoc 
rodinám a lidem v nouzi. Tyto pokladničky byly na 
OÚ v Tečovicích rozpečetěny a shledali jsme, že 
se v naší obci vybralo 20.510,- Kč. Česká Charita 
Zlín, pořadatel sbírky, i my bychom tímto chtěli moc 
poděkovat všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Břehy řeky Dřevnice čistíme už desátý rok, nebylo 
tomu jinak i letos. I přes nepříznivé počasí, bylo po 
dešti a hodně foukalo, jsme se sešli první dubnovou 
sobotu, abychom se zapojili do jarní pomoci přírodě.  
Letos jsme nasbírali 4 pytle odpadu na cyklostezce 
a 12 pytlů kolem břehů řeky od mostu k OBI. 

Mimo pravidelné schůzky se děti scházely i na 
akcích víkendových – v lednu jeli starší skauti do 
Velkých Karlovic na běžky, mladší děti slavily Den 
sesterství v přírodě při zábavném odpoledni, které se 

protáhlo až do setmění a prošly si stezku odvahy, dále 
jsme zkoušeli své schopnosti na horolezecké stěně ve 
Fryštáku a zúčastnili se závodů světlušek a vlčat na 
Lukově.  

Ke skautské činnosti neodmyslitelně patří tábor. 
Letos jsme se vydali na dobrodružný tábor "Letem 
světem". Na týdenním pobytu v překrásné přírodě 
v Jasenné jsme procestovali celý svět a „navštívili“ 
mnoho zemí, v nichž jsme se seznámili a vyzkoušeli 
činnosti typické pro danou zem.  Během cesty jsme 
zažili spoustu zábavy, poznali mnoho nových kultur 
a také hráli super hry! Nechyběla táboriáda, lanové 
aktivity, hledání pokladu, výprava podle mapy 
a buzoly,…

Po prázdninách jsme se znova sešli, rozrostli 
o pár nových členů a kromě pravidelných týdenních 
schůzek plánujeme další akce – výstava Hry a klamy, 
víkendová výprava v Jalubí, Pohádkový večer…

Za skauty

Mgr. Olga Šuranská

vedoucí střediska

Dušičky na houby
Ingredience: 
12-16 žampionů (podle velikosti), 
500 g drůbežích jater, 
1 velká cibule, trochu strouhanky, 
1 Hermelín, 
možno 1-2 lžíce vína (Portské nebo jiné sladké červené), 
možno 1-2 lžíce ořechů, olej, lžíce másla na vymazaní dušiček, 
zapékací misky (u nás zvané "dušičky")

Postup přípravy: Na pánvičce zpěníme na trošce oleje najemno nakrájenou cibulku, přidáme játra a 
orestujeme je. Z žampionů vykroutíme nožičky, najemno je nakrájíme a přidáme k játrům. Směs můžeme 
zahustít hrstí strouhanky. Okořeníme trochou soli, petržele, pepře a máme-li, pak lžíce až dvě portského vína 
(může být i silnější sladké červené víno). Ze směsi vytvoříme 12-16 hromádek, které vložíme do kloboučků 
žampiónů. Zapékací misky z keramiky zvané dušičky vymažeme kouskem másla a do každé složíme 3-4 
plněné houbové hlavičky. Naplněné dušičky naskládáme na plech a vložíme do vyhřáté trouby. Zapékáme 
cca 15 minut, pak sundáme pokličky, povrch v misce pokryjeme tenkými plátky Hermelínu a odkryté 
vrátíme dušičky do trouby na cca 5 minut. Pokud je nechceme hned servírovat, přikryjeme pokličkami, aby 
obsah nevychladl. Nemáme-li "dušičky", můžeme naskládat plněné kloboučky do vymazaného pekáčku 
a zapékat je všechny dohromady.

Poznámka: Pokud chceme, můžeme do směsi dušených jater s cibulkou přidat před plněním kloboučků pár 
najemno potlučených jader vlašských ořechů.

RECEPT
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Vážení spoluobčané

     Dne 16. ledna 2010 se konala výroční členská 
schůze. Mimo zhodnocení činnosti sboru v roce 2009 
se konaly volby na dalších pět let. Volil se starosta 
a 13. členů výboru SDH. Po dlouhých 31 letech 
nejvyšší hlava tečovských hasičů pan Stanislav Batěk 
ukončil funkci starosty sboru hasičů. Za dlouholetou 
a příkladnou práci obdržel čestné uznání „Pro čestného 
starostu“ a stužku za odpracovaných 50 let ve sboru. 

     Bratr Kovařík Jan st., Josef Menšík a Vincenc 
Doležal jsou taktéž 50 let členy sboru a tuto stužku 
taky obdrželi. 

     Novým starostou sboru se stal Bohuslav Vykoukal.

      Dne 22. ledna 2010 se konala členská schůze. 
Hlavním bodem bylo rozdělení funkcí členům 
zvoleného výboru a příprava na končiny, které se 
uskutečnily 13. února 2010. 

     Tuto tradici uspořádali hasiči s velkou podporou 
obecního úřadu a o velký počet dětí v průvodu se 
zasloužila paní učitelka ZŠ Adriana Gajdošíková. 
Jménem hasičů chci poděkovat všem zúčastněným. 
Večer na taneční zábavě hrála skupina MINI BAND.

     Členové sboru dobrovolných hasičů uspořádali 
několik brigád. Jako je například sbírání odpadků 
okolo cesty, štípání a uklízení dřeva za zbrojnicí, sběr 
železa za sběr děkujeme všem, kdo přispěli. 

     V květnu mladí hasiči postavili „Máj“ před naší 
zbrojnicí. Měsíc květen je pro nás významný i tím, 

Vážení spoluobčané

     V letošním roce sociální komise, která pracuje při 
Obecním úřadu, navštěvovala občany, kteří se dožili 
významného životního jubilea s dárkovým balíčkem 
a s přáním všeho nejlepšího a hlavně zdraví do dalších 
let. V měsíci říjnu jsme uspořádali pro naše seniory 
jako každoročně přátelské posezení. S výjimkou, 
že jsme byli moc rádi, že po osmnácti letech jsme 
toto setkání uspořádali u nás v Tečovicích na sále 
„U Květy“.

      Na úvod vystoupili žáci ZŠ a MŠ se svým 
programem, které s nimi připravily paní učitelky, 
moc děkujeme. I na letošním setkání zpíval Mužský 

že 18. května začala výroba nového zásahového 
hasičského vozidla Mercedes. Byli jsme jediný sbor, 
který měl nefunkční avii, která nesměla převážet 
lidi pod plachtou. Na všechny výjezdy co jsme měli 
nejenom na hasičské závody, ale i k zásahu, jsme se 
museli přepravovat vlastními vozy. Několik let jsme 
žádali o nové auto, až v letošním roce zastupitelstvo 
obce schválilo pro hasiče nový Mercedes. Moc a moc 
děkujeme.

     27. června jsme uspořádali na místním hasičském 
hřišti soutěž v požárním sportu mužů a žen, která byla 
zařazena do Zlínské ligy. 

     V pátek 23. července na výletišti za hasičskou 
zbrojnicí zahrála skupina Premier na předpouťové 
zábavě. V neděli 25. července za doprovodu 
dechové hudby Topolanka prošli hasiči v uniformách 
v průvodu obcí, do místního kostela, kde po mši svaté 
pan farář pokřtil naše nové zásahové vozidlo. Pro 
nepřízeň počasí pouťová zábava nebyla za zbrojnicí, 
ale na sále „U Květy“. 

     V září se konala soutěž mladých požárníků, byla 
zařazena do Středomoravského poháru mládeže. Také 
se dokončilo čištění benešů na návsi.

     V současné době se připravujeme na tradiční 
Tečovské hody. Tímto Vás všechny srdečně zveme na 
večerní zábavu.                                                                                                                    

Jednatelka sboru

Zdeňka Juříková

Sbor dobrovolných hasičů

pěvecký sbor několik svých písní.  K tanci i poslechu 
zahrála dechová hudba z Roštění. Sál ztichl a zatajil se 
dech, když zazpívali manželé GAZDOŠOVI krásné 
lidové písničky. Zaslouží všichni poděkování. 

     V domově důchodců máme dvě naše občanky, na 
Lukově paní Pavlů a v Napajedlích paní Povalačovou. 
V krátké době je navštívíme s malou pozorností.

      Na závěr bych Vám všem chtěla popřát pevné 
zdraví, štěstí a pohodu. 

Sociální komise

Zdeňka Juříková

Činnost sociální komise
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Naše sdružení vzniklo na podzim roku 2009. Cílem 
je pomáhat jeho členům v rozvoji v oblasti zdraví, 
sportu, kultury a estetiky.

A v tomto duchu jsme začaly hned v lednu.

Navštívily jsme přednášku MUDr. Cajthamlové 
na téma „Zdravá výživa pro každého a jak na to.“ 
Navázaly jsme v únoru kurzem hubnutí s lektorkou 
Mílou Kroupovou z klubu STOB

a s její pomocí jsme se úspěšně zbavily přebytečných 
kil a upravily si jídelníček. V létě následoval další 
kurz a nyní se setkáváme jednou za měsíc.

Ruku v ruce se zdravím jde sport.   

V tělocvičně do prázdnin probíhala kalanetika 
a cvičení na balonu. V novém školním roce, každé 
pondělí od 17,00 hod, cvičíme zase něco nového - 
PortDeBras. Cvičení vzniklo propojením strečinku 
a moderního tance. Zpevňuje svalstvo zad, paží, 
zlepšuje držení těla, ale zkrátka nepřijdou ani svaly 
břišní, hýžďové a dolní končetiny. Do cvičení se 
můžete přihlásit kdykoliv.

 Na jaře jsme absolvovaly i Nordic Walking - 
chůze s holemi. Zaujal nás spinning, kam pravidelně 
docházíme. Kondičku jsme si vyzkoušely na 
cyklovýletu do Holešova. Tam jsme se podívaly na 
výstavu Alfonze Muchy, na koupaliště a ještě jsme 
stihly nasbírat košík jahod. Na podzim jsme jely 
Pálavu - vinařské stezky. Počasí nám sice nepřálo, ale 
my „umíme jezdit i v pláštěnce“.   

Relaxaci jsme si užily v květnu v termálech v Györu 
a v září na chatě Valaška na Chvalčově.

Spojily jsme turistiku a sbírání hub s masážemi, 
kadeřnicí a společenskými hrami. 

Zapojujeme se i do kulturního života.

Z-dravé ženy, občanské sdružení
Zúčastnily jsme se masopustního průvodu. Viděli 

jste sedm trpaslíků, Sněhurku a zlou královnu?

V květnu proběhl Pekelný večer. Hrála živá hudba, 
do sálu vtrhl rej čertic a čertů. Program zpestřila 
ohňová show na náměstíčku obce.

Na začátku října jsme navštívili koncertní provedení 
muzikálu Johanka z Arku. Bylo to jedno z prvních 
představení v novém kongresovém sále ve Zlíně..

Do Vánoc se podíváme ještě na divadelní 
představení do Slováckého divadla v Uh.Hradišti.

Pomáháme při akcích pro malé tečovské hasiče.

A co pro Vás do konce roku ještě chystáme?
Již tradičně „Diskotéku pro husákovy děti“. 

Tentokrát DJ Luxus hraje české a slovenské pecky      
a to 30. října v Hostinci u Květy.

Úplnou novinkou bude 13. listopadu módní 
přehlídka. Dámy každého věku a tvarů zde najdou 
pro sebe inspiraci v oblasti odívání, kosmetiky, 
účesů, módních doplňků…atd. Nečekejte žádné  
profi  manekýny, ale ženské, které běžně potkáváte na 
ulici.  A 31.prosince se uvidíme na  Silvestrovském 
výšlapu.  Srdečně všechny zveme.

Aktivity, které pořádáme pro veřejnost a chceme, 
aby se udržely na rozumné fi nanční úrovni, se 
neobejdou bez podpory obecního zastupitelstva. Ve 
spolupráci s ním pořádáme cvičení, kulturní akce 
a máme k dispozici klubovnu na obecním úřadě. 
Děkujeme.

Velký dík patří i našim rodinným příslušníkům                 
a fandům. Bez jejich podpory a pomoci se neobejdeme.

                                                                                                                                     M.Procházková

z-dravezeny@seznam.cz,  www.z-dravezeny.sweb.cz

V úterý 5.10.2010 vjel konvoj záchranných vozidel 
za zvuku sirén do Tečovic. Celá akce začala tehdy, 
kdy řidič projíždějícího automobilu uviděl v místech 
zvaných „stará kovárna“ stoupat hustý černý dým. 
Ihned zavolal linku 158 a událost nahlásil. Byly 
povolány zlínské a otrokovické hasičské sbory plus 
zlínští dobrovolní hasiči. Na místo se dostavily 4 velké 
hasičské auta s cisternami. Po příjezdu již žádný kouř 
nenašli. Aby se ujistili, že nehrozí žádné nebezpečí, 
prověřili okolí domu a samotný dům. Na dvoře 
našli stopy po pálení kabelů, což byl zřejmě důvod 

černého dýmu. Mimo to také našli další výbušniny 
a rostliny konopí a v té chvíli předali případ policii. 
Policie pak zajistila 12 rostlin konopí a pancéřovou 
protitankovou pěst z druhé světové války. Byl povolán 
krajský pyrotechnik. Policie v tuto chvíli vyslýchá 
2 podezřelé, kterým hrozí obvinění z obecného 
ohrožení a výroby a držení psychotropních látek.  

(Zdroj: Ivo Mitáček – mluvčí zlínských hasičů, 
Jana Bártíková – mluvčí policie ČR 

Napsal Tomáš Zindler)

Tečovicemi zněly sirény
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Stručná historie obce

Tečovské folklorní sdružení
Ahoj čtenáři,

dovolte nám, abychom se Vám představili, i když 
si myslíme, že jste nás již měli možnost poznat                  
a vidět na různých kulturních vystoupeních v obci 
a blízkém okolí. Jmenujeme se Tečovské folklorní 
sdružení, vznikli jsme ofi ciálně letos 
na jaře a chceme všemožně podporovat 
folklór a folklórní tradice v obci                            
a regionu. Jinak jsme skupina nadšenců 
a kamarádů, kteří spolu vytvořili 
mužský pěvecký sbor prozatím v počtu 
9 mužů. Samozřejmě jsme otevřeni 
případným zájemcům o sborový zpěv, 
nebojte se přijít si s námi zazpívat.

Každý týden se poctivě scházíme, 
trénujeme zpěv a nacvičujeme nový repertoár 
lidových písní, většinou slováckých, 
abychom se mohli s čistým svědomím 
zúčastňovat kulturních akcí v obci i okolí. 
Samozřejmě se sami snažíme přispět ke 
kulturnímu dění pořádáním kulturních akcí, 
důkazem čehož je uspořádání Výstavy 
vín v Tečovicích dne 17. dubna 2010 
a  Májového zpívání dne 8.května 2010. 
Vůbec poprvé jsme vystoupili na podzim 
2009 na setkání  s důchodci ve Lhotce. Poté 
jsme se zúčastnili Tečovských hodů 2009, 

Tečovských končin 2010, Velikonočního koncertu 
v dubnu 2010, Májového zpívání v květnu 2010, 
setkání s důchodci 2010 v Tečovicích U Květy dne   
1. října 2010 a dalších akcí.

Nyní se samozřejmě hodláme zúčastnit krojovaného 
průvodu obcí a hodové zábavy během 
Tečovských hodů dne 16. října 2010. 
Doufáme, že se Vám náš zpěv líbí, že nám 
zachováte svou přízeň a budeme se těšit na  
setkání s Vámi na budoucích kulturních 
a společenských akcích.

Otto Doležal

předseda TFS

Za období vzniku obce Tečovice se považuje rok 
1141v souvislosti s nejstarší dochovanou písemnou 
zprávou o tom, že Tečovice patří do přerovského 
arcihájenství. Obec byla ale osídlena již v paleolitu, 
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 
kostela 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 Tečovice několikrát změnily 
majitele, několikrát byly prodány a zděděny. V roce 
1470 zde měl ležení král Jiří z Poděbrad, když se 
účastnil uherské války. Rozhodnutím Heraldické 
komise Českého parlamentu dne 11.12.1992 získala 
obec vlastní znak - na zeleném podkladě štítu 
dominují dvě stříbrné jezdecké ostruhy, 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. Po dlouhou dobu byla 
obec součástí města Zlína. Od roku 1991 je obec 
samostatná.
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Vítání občánků v roce 2010
Tato slavnostní událost, kdy mám možnost jako 

starosta obce přivítat nově narozené děti do řad 
Tečovských občanů se letos uskutečnila dne 21.května 
na Obecním úřadě v Tečovicích.

Již tradičně se naše obec snaží tímto slavnostním 
aktem poděkovat rodičům těchto dětí a popřát jim 
a jejich potomkům hodně štěstí a zdraví do dalšího 
života.

Tentokrát jsem měl možnost přivítat celkem 
6  nových občánků Tečovice a to konkrétně tyto děti:

Tereza Zachová

Veronika Mozgvová

Karolina Šrámková

Anna Jemelková

Laura Žouželková

Dora Šuranská 

K slavnostní atmosféře přispěli svým pásmem básní 
a písniček i žáci z naší školy, kteří vystoupili v krojích 
pod vedením p. učitelky Adriany Gajdošíkové, které 
bych chtěl tímto poděkovat.

Závěrem přeji všem našim novým malým 
spoluobčánkům, aby se jim co nejlépe žilo v naší 
a  nyní i jejich obci a aby rostly ke spokojenosti svých 
rodičů i nás všech.

Ing. Jaromír Doležal

starosta obce

ÚKOL:  Podle zadaných souřadnic odpověz na hádanky. 

A B C D E

1 LA HA VE ŠI ŽI

2 RA KO ŘE KU ME

3 LÍ TA BE ŽÁ LO

4 BA TOČ FA KA TĚ

Hádanky (nejen) pro dě" 

E1 A2 C4

B2 E3 B4
D3 A4

C2 D4

Princeznička na blátě v zeleném kabátě.

Od města k městu vede cesta, 

nikdo ji nepostavil 

a nikdo po ni nechodí.

Běží nekonečná řada koní, 

žádný žádného nedohoní.

Trčí, trčí, trčí  krk, vysokánský jako smrk.

Pokuste se pomocí souřadnice 

poskládat další slova.



U s n e s e n í
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 27. 11. 2009
---------------------------------------------------------------
23.1 ZO schvaluje:
23.1.l   program dnešního jednání
23.1.2  návrhovou komisi
23.1.3  ověřovatele zápisu
23.1.4  III. Úpravu rozpočtu obce Tečovice na rok 2009
23.1.5 v souladu s ust. §6 odst. 5 písm. a), § 55 odst. 2 a § 

46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o změnu 
č. 10 ÚPN SÚ Tečovice na základě žádosti p. Mo-
niky Baťkové, fa AUTOSKLO BATĚK s.r.o. Te-
čovice 371 763 02 Zlín, DIČ CZ25507338. Loka-
lita západně od obce v bývalém areálu zem. druž-
stva, změna z ploch výrobní a provozní objekty 
a plochy drobné a nezávadné výroby a služeb na 
plochy průmyslové a ostatní výroby. Dále schva-
luje, že úhradu nákladů spojených se zpracováním 
změny č. 10 ÚPN SÚ Tečovice v souladu s ust. § 
45 odst. 4 uhradí Obec Tečovice.

23.1.6 poskytnutí částky do 450 000,00 Kč z rozpočtu 
Obce Tečovice pro rok 2010 na dofi nancování po-
řízení Dopravního automobilu pro přepravu zása-
hové jednotky, určené pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů obce Tečovice JPO V. se sídlem v 
Tečovicích

23.1.7 navýšení fi n. prostředků ZŠ a MŠ Tečovice na ná-
kup škrabky, ohřívací lázně, a dovybavení kuchy-
ně o celkovou částku 50 000,00 Kč
Tato částka bude čerpána z 6113 6121. (dodatek k 
III. zm. rozpočtu obce 2009)

23.1.8 Nákup plavenek 
pro ZŠ a MŠ Tečovice 130 ks za celkovou cenu 13 000Kč
pro Hasiče Tečovice 30 ks za celkovou cenu 3 000,- Kč
pro TJ Sokol Tečovice 60 ks za celkovou cenu 6 000,- Kč
23.1.9  čerpání fi n. prostředků na plavenky ve výši 
 22 000,00 Kč z 6113 6121.

(další změna ve III.změně rozpočtu obce 2009)
23.2 ZO bere na vědomí:
23.2.1  informaci fy SolarGlobal vybudovat fotovoltaic-

kou elektrárnu na k ú Tečovice
23.3 ZO ukládá:
23.3.1  ing. Jaromíru Doležalovi, starostovi obce, požá-

dat MMZL, ÚHA, středisko územního plánování 
o pořízení změny č. 10 ÚPN SÚ Tečovice
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U s n e s e n í
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 21. 12. 2009
---------------------------------------------------------------
24.1 ZO schvaluje:
24.1.1 program dnešního jednání
24.1.2 návrhovou komisi
24.1.3 ověřovatele zápisu
24.1.4 IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2009
24.1.5 rozpočtové provizorium na rok 2010
24.1.6 investiční a neinvestiční akce dle bodu 1-5 
(viz Zápis)
24.1.7 předběžný souhlas společnosti Solar Global 

Vídeňská 55, Brno s umístěním Fotovoltaické 
elektrárny v kú obce Tečovice v lokalitě Král

U s n e s e n í
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 10. 2. 2010
---------------------------------------------------------------
25.1 ZO schvaluje:
25.1.1  Program dnešního jednání
25.1.2  návrhovou komisi
25.1.3  ověřovatele zápisu
25.1.4  Smlouvu č. O/0090/2010/DOP o poskytnutí fi -

nančního příspěvku za účelem zajištění doprav-
ní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou

25.1.5  Obec Tečovice má zájem o dotaci na základě Vý-
zvy 06-na rozvoj služeb eGovermentu v obcích 
na provoz elektronické spisové služby GINIS fy 
GORDIC v hostovaném režimu u ORP Zlín

25.1.6  vyčlenění fi nančních prostředků z rozpočtu obce 
na spolufi nancování projektu „Rekonstrukce ve-
řejného rozhlasu Tečovice“ ve výši 282 000,00 
Kč

25.1.7  záměr na odprodej pozemku p.č. 2078/2 k.ú. Te-
čovice o výměře 61 m2.

25.2 ZO pověřuje:

25.2.1  starostu obce Ing. Jaromíra Doležala podáním in-
formace o projednání stížnosti v ZO na znečištění 
spodních vod ve studni panu Valovi a na MMZ.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
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U s n e s e n í
Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konané dne 29. 3. 2010

----------------------------------------------------------------
26.1 ZO schvaluje:

26.1.1 Program dnešního jednání
26.1.2 Návrhovou komisi
26.1.3 Ověřovatele dnešního zápisu
26.1.4 Rozpočet Obce Tečovice na rok 2010 v 

předloženém znění
26.1.5 Prodej obecního pozemku p.č. 2078/2 k.ú. 

Tečovice o výměře 61 m2 za cenu 50,00 Kč/m2 
tj.za cenu celkem 3 050,00 Kč TJ Sokol Tečovice 
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s tímto 
prodejem spojené

26.2 ZO bere na vědomí:

26.2.1 výsledek auditu hospodaření Obce Tečovice za rok 
2009
26.3 ZO neschvaluje:

26.3.1 odkup pozemku parc.č. 1070/34 pod stezkou u 
Malenovic za cenu 800,00 Kč za 1 m2.

U s n e s e n í

Z 27. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 14. 5. 2010

---------------------------------------------------------------
27.1 ZO schvaluje:

27.1.1  program dnešního jednání
27.1.2  návrhovou komisi
27.1.3  ověřovatele zápisu
27.1.4  provedení Zateplení ZŠ a MŠ Tečovice
27.1.5 zakoupení zásahového vozidla pro Hasiče Tečovice
27.1.6  rekonstrukci veřejného rozhlasu
27.1.7  závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad
27.1.8  I. úpravu rozpočtu obce na rok 2010
27.1.9  snížení správního poplatku na 20,00 Kč za 1   
 výpis z bod. hod. řidiče
27.1.10 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s Obcí Sazovice týkající se 
pozemku p.č. 342, k.ú. Tečovice, ve vlastnictví 
obce Tečovice, který je dotčen stavbou „Sazovice 
– odkanalizování“

27.1.11 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s Obcí Sazovice týkající se 
pozemků p.č. 341, 343/l, 343/3, 349/4, 1826, 
351/10, 450/32, 1820, 1819/2 k.ú. Tečovice ve 
vlastnictví Obce Tečovice, které jsou dotčeny 
stavbou „Sazovice – odkanalizování“

27.1.12 navýšení příspěvku nově narozeným občánků 
obce na 1 000,00 Kč

27.1.13 TJ Sokol Tečovice částku 200 000,00 Kč na 
provoz

27.1.14 TJ Sokol Tečovice částku 20 000,00 Kč na 
soustředění žáků

27.1.15 TJ Sokol Tečovice částku 20 000,00 Kč na 
pořádání Kulturního léta

27.1.16 Kulturní komisi OÚ částku 15 000,00 Kč na akci 
Zlatý tragač

27.1.17 ZŠ a MŠ Tečovice částku 15 000,00 Kč na oslavy 
založení školy

27.1.18 Hasičům Tečovice částku 20 000,00 Kč na 
pořádání pouťových zábav

27.1.19 Hasičům Tečovice částku 15 000,00 Kč na 
pořádání soutěže v has. sportu.

27.2 ZO konstatuje:

27.2.1 ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že návrh změny č. 6 Územního plánu sídelního 
útvaru Tečovice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů   
a stanoviskem krajského úřadu

27.3 ZO rozhodlo:

27.3.1 v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., ve 
znění zákona č. 413/2005 Sb. o námitkách tak, jak 
je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy 
č. 1/2010.

27.4 ZO vydává:

27.4.1 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 
174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění 
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
Vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy č. 1/2010 změnu 
č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Tečovice

U s n e s e n í

Z 28. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice 

konaného dne 21. 6. 2010

---------------------------------------------------------------
28.1 ZO schvaluje:

28.1.1  program dnešního jenání
28.1.2  návrhovou komisi
28.1.3  ověřovatele zápisu
28.1.4  změnu názvu a upravené Stanovy Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Žídelná,
jehož je obec Tečovice členem

28.1.5  II. úpravu rozpočtu obce
28.2 ZO souhlasí

28.2.1  se zařazením území obce Tečovice do územní pů-
sobnosti MAS – Partnerství Moštěnka

28.3 ZO bylo seznámeno

28.3.1  s integrovanou strategií rozvoje „My a svět“ a se 
Strategickým plánem Leader „Sedm statečných 
fi ší pro Moštěnku“ pro období 2008-2013

28.4 ZO zmocňuje:
28.4.1  starostu ing. Jaromíra Doležala se zastupováním 

obce Tečovice v MAS – Partnerství Moštěnka,o.s.



TEČOVSKÉ HODY
Sobota 16. 10. 2010
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U s n e s e n í
Z 29. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice

 konané dne 19. 7. 2010
---------------------------------------------------------------
29.1 ZO schvaluje:
29.1.1  Program dnešního jednání
29.1.2  návrhovou komisi
29.1.3  ověřovatele zápisu
29.1.4  15-ti členné zastupitelstvo obce Tečovice pro 

volební období 2010-2014
29.1.5  Marii Chrastinovou jako přísedící Okresního 

soudu ve Zlíně na období 2010-2014
29.1.6  III. úpravu rozpočtu obce Tečovice na rok 

2010 viz příloha č. 1 tohoto zápisu
29.2 ZO bere na vědomí:
29.2.1  informaci o možnosti zakoupení Hostince      

u Květy ve vyhlášené dražbě

U s n e s e n í
Z 30. zasedání Zastupitelstva obce Tečovice kona-

né dne 24. 9. 2010 
---------------------------------------------------------------
30.1      Zastupitelstvo obce schvaluje:       
30.1.1   Program dnešního zasedání v předloženém   

znění
30.1.2   návrhovou komisi usnesení
30.1.3   ověřovatele zápisu
30.1.4  IV. úpravu rozpočtu v předloženém znění
30.1.5  odkoupení části pozemku p.č. 1120/18 

k.ú. Tečovice ve výměře cca 32 m2od 
p. Svatopluka Klinkovského, Slovenská 
120, 760 01 Zlín za cenu 400,00 Kč/m2. 
Konkrétní výměra bude určena oddělovacím 
geodetickým plánem. Veškeré náklady s 
převodem uhradí Obec Tečovice s výjimkou 
daně z převodu nemovitostí. odkoupení části 
pozemku p.č. 2054 k.ú. Tečovice ve výměře 
cca 105 m2 od p. Marie Klinkovské, bří 
Sousedíků 1053, 760 01 Zlín,za cenu 400,00 
Kč/m2.
Konkrétní výměra bude určena oddělovacím 
geodetickým plánem. Veškeré náklady s 
převodem uhradí Obec tečovice s výjimkou 
daně z převodu nemovitostí. 

30.1.6 fi nanční příspěvek ve výši 25 000,00 Kč 
Hasičům Tečovice na pořádání hodů v 
Tečovicích.

30.2    Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
30.2.1 informaci o vybudování autobusové zastávky 

v dolní části obce Tečovice

NEZAPOMEŇTE NA 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Akce pořádané Z-dravými ženami: 
„Diskotéku pro husákovy děti“ 30. října v Hostinci u Květy

Módní přehlídka
13. listopadu

Silvestrovský výšlap
31. prosince  

 

SLAVNOST DÝNÍ

1.11. 2010 

 KURZ PRO VEŘEJNOST - 

NETRADIČNÍ ADVENTNÍ VAZBY 

16.11. 2010

TEČOVSKÝ JARMARK 

10.12. 2010

Chovatelé zvou na 

Výstavu králíků, holubů 

a drůbeže 

23.-24.října 2010



TJ SOKOL Tečovice – ODDÍL KOPANÉ
Soják Lukáš, Utínek David, Poulíček Tomáš, Kužel 
Ladislav, Ducháček Lukáš – přestoupili z dorostu 
dosažením věku v mužské kategorii

Odešli:

Vendolský Šimon – uvolněn na hostování do 
Mysločovic v průběhu podzimní části

Do soupisky na jarní sezónu určil trenér 
a vedení A týmu tyto hráče:  

Balcárek Ladislav (*1986), Bořuta Ivan (*1981), 
Družbík Jiří (*1987), Frkal Martin (*1985), Křen 
Milan (*1981), Mahdal Daniel (*1978), Ondík Aleš 
(*1975), Pala Rostislav (*1988),  Sedláček Pavel 
(*1968), Sedláček Robert (*1979), Ševčík Jakub 
(*1984) 

– trenér Horáček Pavel (licence C), Ved. mužtva – 
Halgaš Ladislav

Dorost
Odešli do mužů: Soják Lukáš, Utínek David, 

Poulíček Tomáš, Kužel Ladislav, Ducháček Lukáš, 
Vojáček Michal

Škarek Daniel – přestup do Viktoria Otrokovice

Doplněno:

Kaštovský Vojtěch a Piňos Patrik – oba prodlouženo 
hostování z TJ Viktoria Otrokovice (do 30.6.2011)

Pešta Rudolf, Šiška David, Pektor Daniel  – 
hostování z TJ Sokol Lhota u Malenovic  (všichni do 
30.6.2011)

Búbela Pavel – hostování z SK Paseky  (do 
30.6.2011)

Bartošík Jakub – hostování z TJ Louky (do 
31.12.2010)

Veselský Martin – přestoupil ze žákovské kategorie

Letní příprava:     
A-Tým  

Tečovice A – Šimonovany (SK-4.liga)  5:3, 
Tečovice A – Louky 3:2, Tečovice A – Záhlinice 8:1, 
Tečovice A – Vizovice 3:2, 

Po 9. kole mistrovských soutěží patří A týmu 
v okresním přeboru mužů 4. místo s 20 body

B-Tým – Turnajové klání v Míškovicích   

Tečovice B – Míškovice  0 : 2 ,   Tečovice B – 

Asi dvěstěčlenná Tělovýchovná jednota Sokol 
provozuje svou činnost v areálu „V Králi“, nabízí zde 
vyžití nejen sportovního charakteru, ale ve spolupráci 
s obcí a ZŠ Tečovice i společensko kulturních aktivit.

Oddíl kopané, který má v  soutěžích registrováno 
5 mužstev – tedy 2 týmy mužů, dorost, žáky 
a přípravku, se účastní v rámci okresu mistrovských 
soutěží řízených OFS Zlín. Po minulé sezóně A tým 
zachránil mistrovskou soutěž až v závěru jara, 
B tým mužů a dorost obsadili střední pozice svých 
tabulek. Radost fanouškům dělají žáci, kteří vyhráli 
svou soutěž a postoupili tak do okresního přeboru 
Zlínska. Přípravka zatím odvádí výkony odpovídající 
konfrontaci s fyzickou kondicí soupeřů. 

Po skončení jarní sezóny proběhla na mezinárodní 
úrovni konfrontace s družebním oddílem kopané ŠK 
Šimonovany (Okr. Partizánske – Slovensko), kde 
se reprezentace z Tečovic účastnila oslav 70. výročí 
založení klubu ŠK Šimonovany a sehrál přátelská 
utkání v kategorii mužů a bývalých hráčů s výsledky 
Tečovice – Šimonovany :

muži:   5:3,    Old Boys : 1 : 3.

V letním přípravném období došlo ke změnám 
a  doplnění hráčských kádrů – hlavně v kategorii 
mužů.  Mužstva mužů byla pro podzimní část sezóny 
doplněna novými hráči se zkušenostmi z krajských 
soutěží a bylo prodlouženo dřívější hostování 
nebo dokončeny přestupy. Kádr mužů byl doplněn 
z vlastních řad odchovanci končícími v dorostu 
(přechod do mužů) a v žácích (přechod do dorostu) – 
seznam je uveden dále.

Nové tváře a prodloužená působení 

v dresu Bivoje:
Muži

Sedláček Pavel – prodlouženo hostování ze Spytihněvi 
do 31.12.2010

Sedláček Robert – hostování ze Spytihněvi do 
31.12.2010

Bořuta Ivan – hostování z Viktorie Otrokovice do 
31.12.2010

Šnajdr Zdeněk – hostování z Jiskry Otrokovice do 
31.12.2010

Sehnálek Josef – prodlouženo hostování z Jiskry 
Otrokovice do 31.6.2011

Vicher Jaroslav – návrat z  hostování v Sokol 
Mysločovice

Mrázek Kamil – přestup z SK Louky
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internetové stránky obce:
www.tecovice.cz

email:
ou.podatelna@tecovice.cz
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Martinice  2 : 0, Tečovice – Mysločovice 1 : 1

Díky lepšímu zahrávání pokutových kopů obsadil 

B tým Bivoje nakonec 2. místo v turnaji

Po 9. kole mistrovských soutěží patří B týmu ve III. 

třídě skupině A mužů 9. místo s 12 body

Dorost 

Tečovice – Louky  4 : 0,  Lukov – Tečovice 1 : 7 
(hráno ve Fryštáku proti společnému týmu Lukova a 
Fryštáku hrajícího pod hlavičkou Lukova), Kostelec 
– Tečovice 0 : 8

Po 7. kole mistrovských soutěží patří dorostu 
v  okresním přeboru 6. místo s 10 body

Žáci 
V přípravě na podzimní část soutěže zvítězili žáci 

na turnaji v Mysločovicích za účasti Mysločovic 
a Louk

Po 7. kole mistrovských soutěží patří žákům 
v okresním přeboru 1. místo se 16 body

 

Z politicko výchovné sféry
Že náš oddíl pokulhává s disciplínou je možné 

se přesvědčit na přiloženém rozpisu pokut OFS, 
kde se „BIVOJ“ umístil opět na předních pozicích 
v objemu plateb – celkem 2550,- Kč, když běžné 
platby ostatních oddílů o podobném počtu mužstev 
v  mistrovských soutěžích platí cca 1000 – 1500 Kč

TJ Tečovice 5x rozpis OFS 250,00 Kč, 

Podzim 2009 TJ Tečovice -  Pala R. ČK 100,00 Kč, 
Polomík J. ČK 100,00 Kč, Čeleďa M. ČK 100,00 Kč, 
Mahdal D. ČK 100,00 Kč

Mahdal D. žádost o prom. trestu 100,00 Kč, Křen 
M. ČK 100,00 Kč

Jaro 2010 TJ Tečovice Řiháček J. ČK 100,00 Kč

TJ Tečovice Mrázek Kamil 4ŽK 100,00 Kč, Blaha 
Karel 4ŽK 100,00 Kč, Ondík Aleš 4ŽK 100,00 Kč, 
Frkal Martin 4ŽK 100,00 Kč, Balcárek Ladislav 4ŽK 
100,00 Kč, Pala Rostislav 4ŽK 100,00 Kč, Hynčica 
Luděk 4ŽK 100,00 Kč, Polomík Jiří 4ŽK 100,00 Kč,  
Středulínský Jiří 4ŽK 100,00 Kč, Tečovice Řiháček 

Josef 4ŽK 100,00 Kč, Tečovice Ondík Aleš 8ŽK 
200,00 Kč,  Hynčica Luděk 8ŽK 200,00 Kč,  Řiháček 
Josef 8ŽK 200,00 Kč --  tedy celkem 2550 Kč, za 
trestní úkony tedy 2550-250 (za rozpis) = 2300 Kč

podrobnější informaci lze získat přímo na 
internetových stránkách OFS

V průběhu prázdninových měsíců července a srpna 
uspořádala TJ Sokol Tečovice a Hospoda Bivoj ve 
spolupráci s kulturní komisí Obce Tečovice v areálu 
Sokola TEČOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2010, za 
účasti a vystoupení známých hudebních skupin 

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR – HOSPODA BIVOJ 
-  Z VELKÉ ČÁSTI FINANCUJE NÁKLADY 
SPOJENÉ S PROVOZEM A ÚDRŽBOU BUDOV, 
HRACÍCH PLOCH, TENISOVÉHO KURTU 
A PŘILEHLÝCH POZEMKŮ.

NABÍZÍ:   PRONÁJEM VELKÉHO ČI MALÉHO 
SALONKU PRO POŘÁDÁNÍ RODINÝCH 
OSLAV, VEČÍRKŮ A POD., PRONÁJEM 
TENISOVÉHO KURTU S NON-STOP PROVOZEM 
(PODROBNOSTI NA WWW.TENISTECOVICE.
CZ),  

- PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ  PONDĚLÍ  – 
ČTVRTEK 14.00-MIN. 22.00, PÁTEK 14.00-3.00, 
SOBOTA 10.00-24.00, NEDĚLE 10.00 - MIN. 
22.00, PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ DISKOTÉKY, 
SOBOTNÍ VEČERY PRO MLÁDEŽ,  STOLNÍ 
FOTBÁLEK,JUKEBOX A KVÍZOVÝ AUTOMAT 

- PIVO STAROPRAMEN, PLZEŇ,  
VELKOPLOŠNOU PROJEKCI SPORTOVNÍCH 
POŘADŮ, SÁZKOVÝ TERMINÁL SYNOT TIP, 
KDE MÁTE MOŽNOST SI VSADIT S VÝHROU 
AŽ 10 000 000,-

- LETNÍ ZAHRÁDKA V PROSTORÁCH 
ZÁBAVOVÉHO AREÁLU S KAPACITOU 60 
OSOB 

Na internetových stránkách www.hospoda.ondik.
eu vždy naleznete všechny důležité a aktuální infor-
mace spjaté s chodem Hospody Bivoj. 


