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Úvodní slovo do Zpravodaje
Vážení občané,
léto je nenávratně za námi a my můžeme hodnotit jeho
průběh. Bylo hezké? Bylo škaredé?
Určitě bylo pro převážnou část z vás časem odpočinku
a relaxace. Věřím, že jste načerpali síly do další práce. Známky
podzimu jsme letos pocítili trochu dříve než v předcházejících
letech. Výkyvy teplot všemi směry nás už přestávají překvapovat.
Mnozí dnešní dobu charakterizují slovy, že jedinou jistotou je
změna. Změna ročních období je tím, co nám příroda v našem
klimatickém pásmu dopřává a udává tak rytmus našeho života.
Mnozí z nás mají každé roční období spojeno s obděláváním
půdy a činnostmi, které byly nezbytné pro zajištění obživy.
Jarní svěží zeleň probouzející se přírody, osázená pole. Léto
pak s vůní sena a vymláceného obilí, podzim hýřící barvami.
Obhospodařovaná krajina na venkově byla samozřejmostí.
Celá řada změn politických, ekonomických či životního stylu
nás přivedla do situace, že zdrojem obživy pro mnohé z nás již
není půda obhospodařovaná vlastními silami, ale supermarkety
v širokém okolí. V nich bohužel jen nepatrná část zboží pochází
z místní produkce.
V průběhu podzimu nás kromě obvyklé práce čekají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zahájení
volební kampaně jste určitě již zaznamenali.
Dovoluji si vás, voliče, k těmto volbám pozvat ve dnech
20. a 21. října 2017 a popřát Vám dobrou volbu zástupců, kteří
budou vaše zájmy opravdu hájit.
Chtěla bych připomenout majitelům psů, že by si mohli
zase svoje miláčky zavírat a nenechávat je volně vypuštěné
běhat po obci. Znepříjemňují tím život sousedům. Děkuji vám
za pochopení, vím, že ojediněle pes uteče, ale u některých je
to pravidelnost.
Pavlína Procházková
starostka obce

www.pocenice.cz

říjen 2017

V tomto čísle se dočtete ...

...o výpravě školáčků do pravěku

...kde se dařilo mladým hasičům

...jak oslavili v Tetěticích 110 let SDH

Usnesení č. 3/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice-Tetětice
ze dne 29. 06. 2017
I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 5/2017
b) účetní závěrku za rok 2016
c) změnu obecní hranice mezi obcí Počenice-Tetětice
a obcí Dřínov
d) změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím
Počenice a Dřínov u Kroměříže a katastrálním územím
Tetětice a Dřínov u Kroměříže
e) bezplatné nabytí níže uvedených hmotných nemovitých věcí
(pozemků):
Zlínský kraj převede do vlastnictví Obce Počenice-Tetětice
k.ú. Počenice:
p.č. 178/2 o výměře 87 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 296/11 o výměře 626 m2 ostatní plocha – místní komunikace
p.č. 296/12 o výměře 1017 m2 ostatní plocha – místní komunikace
p.č. 341/2 o výměře 50 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 342/2 o výměře 12 m2 trvalý travní porost – zelený pás za
obrubou
p.č. 342/3 o výměře 11 m2 trvalý travní porost – zelený pás za
obrubou
p.č. 354/2 o výměře 7 m2 ostatní plocha – sjezd na místní komunikaci
p.č. 445/6 o výměře 31 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 528/8 o výměře 10 m2 ostatní plocha – pás mimo komunikaci
p.č. 532/1 o výměře 58 m2 ostatní plocha – pás mimo komunikaci
p.č. 536/2 o výměře 16 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 536/3 o výměře 158 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 538/1 o výměře 176 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 539/1 o výměře 101 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 539/3 o výměře 17 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 539/8 o výměře 41 m2 ostatní plocha – sjezd místní komunikace
p.č. 540/9 o výměře 12 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 540/10 o výměře 7 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 540/11 o výměře 66 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 541/6 o výměře 6 m2 ostatní plocha – sjezd na místní komunikaci
p.č. 545/3 o výměře 184 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 545/4 o výměře 48 m2 ostatní plocha – pás za obrubou
p.č. 545/5 o výměře 100 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 545/12 o výměře 3 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 545/13 o výměře 3 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 546/1 o výměře 285 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 547/2 o výměře 154 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 548/2 o výměře 37 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 551/1 o výměře 497 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 967/60 o výměře 34 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/61 o výměře 12 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/62 o výměře 13 m2 ostatní plocha – chodník
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p.č. 967/63 o výměře 5 m2 ostatní plocha – pás za obrubou
p.č. 967/64 o výměře 215 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/65 o výměře 5 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 967/66 o výměře 17 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 967/67 o výměře 32 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 967/68 o výměře 22 m2 ostatní plocha – pás za obrubou
p.č. 967/69 o výměře 21 m2 ostatní plocha – sjezd na místní
komunikaci
p.č. 967/70 o výměře 12 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/71 o výměře 20 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/72 o výměře 10 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/73 o výměře 6 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 967/74 o výměře 15 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 967/75 o výměře 10 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 967/77 o výměře 4 m2 ostatní plocha – pás za obrubou
p.č. 967/78 o výměře 16 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 967/85 o výměře 3 m2 ostatní plocha – zelený pás za obrubou
p.č. 981/68 o výměře 521 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 981/69 o výměře 14 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 981/70 o výměře 11 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 1003/54 o výměře 29 m2 vodní plocha – pás mimo komunikaci
p.č. 1003/56 o výměře 1 m2 vodní plocha – pás mimo komunikaci
k.ú. Tetětice:
p.č. 278 o výměře 1156 m2 ostatní plocha – chodník
p.č. 284/13 o výměře 516 m2 ostatní plocha – zelený pás za
obrubou
p.č. 284/14 o výměře 36 m2 ostatní plocha – pás mimo komunikaci
p.č. 284/17 o výměře 20 m2 ostatní plocha – chodník
Uvedené pozemky se nacházejí v intravilánu obce Počenice a
Tetětice. Nejsou součástí silničního tělesa silnice II/428 v k.ú.
Počenice a k.ú. Tetětice a nejsou silničními pozemky ve smyslu
ust. § 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Jedná se o pozemky pro nás nepotřebné.
e1) uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Zlínským krajem (dárce), zastoupeným Jiřím Čunkem – hejtmanem,
se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320,
CZ701891320. a obcí Počenice – Tetětice (obdarovaný), zastoupenou Pavlínou Procházkovou – starostkou, se sídlem Počenice
č. p. 74, 768 33 Morkovice - Slížany, IČO: 00287601.
e2) pověřuje starostku obce Pavlínu Procházkovou, aby předmětnou darovací smlouvu za obec Počenice – Tetětice se Zlínským krajem uzavřela v termínu do 31. 10. 2017.
f) bezplatný převod níže uvedených hmotných nemovitých
věcí (obecních pozemků):
Obec Počenice-Tetětice převede do vlastnictví Zlínského kraje
k.ú. Počenice:
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p.č. 174/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 301/2 o výměře 3 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 534/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 540/8 o výměře 52 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 545/11 o výměře 13 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/14 o výměře 306 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/16 o výměře 78 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/18 o výměře 52 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/38 o výměře 229 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/39 o výměře 142 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/50 o výměře 69 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/76 o výměře 4 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 967/80 o výměře 1 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/32 o výměře 133 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/36 o výměře 18 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/59 o výměře 8 m2, ostatní plocha – jiná plocha
p.č. 981/65 o výměře 331 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/67 o výměře 10 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/72 o výměře 4 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 981/73 o výměře 81 m2, ostatní plocha – silnice
k.ú. Tetětice:
p.č. 740/10 o výměře 71 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 740/22 o výměře 60 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 740/26 o výměře 36 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 740/28 o výměře 33 m2, ostatní plocha – silnice
p.č. 740/132 o výměře 10 m2, ostatní plocha – silnice
Všechny uvedené pozemky jsou součástí silničního tělesa II/428.
Záměr obce darovat výše uvedené pozemky byl zveřejněn na
stacionární a elektronické úřední desce ve dnech 20. 9. 2016
– 6. 10. 2016.
f1) uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí
Počenice – Tetětice (dárce), zastoupenou Pavlínou Procházkovou – starostkou, se sídlem Počenice č. p. 74, 768 33 Morkovice - Slížany, IČO: 00287601 a Zlínským krajem (obdarovaný),
zastoupeným Jiřím Čunkem – hejtmanem, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320, CZ701891320
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (příspěvková organizace),
zastoupený jednajícím Ing. Bronislavem Malým – ředitelem, se
sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, 761 23, IČO: 70934860.

f2) pověřuje starostku obce Pavlínu Procházkovou, aby předmětnou darovací smlouvu za obec Počenice – Tetětice se Zlínským
krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje uzavřela v termínu
do 31. 10. 2017.
g) nabytí bezúplatné služebnosti k níže uvedeným obecním
pozemkům:
k. ú. Počenice:
- p. č. 174/1
- p. č. 445/1
- p. č. 541/5
- p. č. 1003/53
- p. č. 1003/55
- p. č. 1003/57
g1) uzavření Smlouvy o nabytí služebnosti, která bude uzavřena
mezi obcí Počenice – Tetětice (povinný), zastoupenou Pavlínou
Procházkovou – starostkou, se sídlem Počenice č. p. 74, 768 33
Morkovice - Slížany, IČO: 00287601 a Zlínským krajem (oprávněný), zastoupeným Jiřím Čunkem – hejtmanem, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70891320, CZ701891320
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (příspěvková organizace),
zastoupený jednajícím Ing. Bronislavem Malým – ředitelem, se
sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, 761 23, IČO: 70934860.
g2) pověřuje starostku obce Pavlínu Procházkovou, aby předmětnou Smlouvu o nabytí služebnosti za obec Počenice – Tetětice se Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje
uzavřela v termínu do 31. 10. 2017.
II. Obecní zastupitelstvo souhlasí:
- se závěrečným vyúčtováním za rok 2016, a to bez výhrad
III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 4/2017
- závěrečný účet DSO Mikroregionu Morkovsko
IV. Obecní zastupitelstvo vydává
- opatření obecné povahy č. 01/2017 - změna č.2 územního
plánu Počenice -Tetětice
Zapsala: Stanislava Voždová
Pavlína Procházková, starostka
Ověřili: Ing. Rudolf Churý
Libor Novák

Usnesení č. 4/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice-Tetětice
ze dne 27. 09. 2017
I. Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT- 014330041443/001
uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice a E. ON Distribuce, a.s.
týkající se umístění distribuční soustavy – kabel NN, skříň SP100
v předkládaném znění. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene je 1 000,- Kč.
b) výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro školní
rok 2017/2018
c) výjimku z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole pro školní
rok 2017/2018
d) snížení nájmu panu Skývovi na 1 Kč za rok
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e) finanční výpomoc rodině Juřenové ve výši 15.000,- Kč
II. Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
- žádost o příspěvek na provoz hospice na Svatém kopečku
III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 6/2017
Zapsala: Stanislava Voždová
Pavlína Procházková, starostka
Ověřili: Mgr. Jaromír Pěnčík
Bc. Jitka Herodková, DiS.

3

Mateřská škola Tetětice
Mateřská škola v Tetěticích vykročila do nového školního
roku velkými změnami. Mezi největší z nich, patřila změna
v personálním zabezpečení, dále pak nová výzdoba, pozměněn
byl i program pro děti. Školní vzdělávací program naší mateřské
školy pro letošní rok nese název: ,,Putování s veverkou Zrzečkou
aneb krok za krokem celým rokem“. Proměnami přírody během
roku nás provází veverka Zrzečka, obyvatelka blízkého lesa.
Školní rok jsme zahájili s plným počtem dětí, z toho celkem
11 dětí z Počenic, 8 dětí z Tetětic, 4 děti z Věžek, 1 dítě z Medlova
a 1 z Kroměříže. I přes to, že se ještě objeví nějaká ta slzička,
děti zvládly všechny změny velmi dobře. I nové děti se zapojují
do všech činností a aktivit. V měsíci září jsme poznávali prostředí
mateřské školy, nové kamarády a nejbližší okolí. Vytvořili jsme
si pravidla společného soužití- aby se nic nestalo a všem se
ve školce líbilo! Každý den byl plný her, písniček, básniček
a povídání.
Společně jsme prožili i mnohá dobrodružství! Například výpravu DinoExpresem do pravěku mezi první obyvatele naší planety Země, která se odehrávala v DinoParku Vyškov. Zde jsme

shlédli 4D film ze života dinosaurů a prohlédli si tyto dávné tvory
v jejich životní velikosti. Dalším zážitkem byla oslava narozenin,
na které pomáhaly všechny děti, a to nejen s výzdobou, ale také
sladkým občerstvením. Svým kamarádům, tak nachystaly pěkný
den, dávaly jim přednost, byly k nim hodnější. Oslavence jsme
korunovali, zazpívali jim narozeninovou písničku a dali pěkný
dáreček. Na konci oslavy jsme se usadili k slavnostní tabuli
a pochutnali si na piškotových jednohubkách s banánem namočeným v čokoládě. Maminkám bylo věnováno odpoledne
nazvané: Maminko, pojď si se mnou hrát! Maminky si s dětmi
mohly nejen pohrát, ale také zazpívat, zacvičit a společně
splnit připravené úkoly a překážkovou dráhu. Předškoláci nás
reprezentovali na sportovním dopoledni na hřišti v Morkovicích,
kde splnili všechny sportovní stanoviště a získali zasloužené
medaile a odměny.
Podzimní období bude plné barev, poznávání plodů podzimu
a proměn přírody. Vydáme se do polí i do lesa za naší veverkou
Zrzečkou. Už se moc těšíme, co nám podzim přinese a jaké
společné akce si pro nás přichystá.

Základní škola Počenice
A už zase začínáme!
A začínáme rády a s chutí a těšíme se na společné školní
i mimoškolní zážitky a bojíme se, abychom té naší drobotině
poznávání neznechutily, abychom v dětech probudily zvídavost,
zvědavost, všetečnost a přirozenou snahu hledat řešení.
Hledat řešení, ne za každou cenu prosazovat jen svůj názor.
Ptát se na neznámé a přemýšlet o tom, co nám bylo sděleno.
Uplatňovat svůj zdravý rozum, přitom však akceptovat
i názory jiné.
Nepromíjet a neustupovat prospěchářství, netolerovat naschvály, pojmenovávat věci pravými jmény.
Vážit si dobrých lidí a nenadřazovat zájmy jednotlivce nad
zájmy skupiny.
Užívat si každý den, kdy jsme zdraví, spokojení a s blízkými,
kteří nás mají rádi.
Nenadávat na neúspěchy, ale snažit se z nich poučit.
Zkrátka prožít s dětmi super školní rok stejně naplno, tak jak
spoustu předchozích let. A pokud se zadaří, snad i za víc peněz,
které nám hromada lidí závidí. Ale ať, každý má možnost zvolit
si své povolání... My máme, co jsme chtěly a děláme to rády.
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V družině
V naší malé družině
nesedíme na klíně.
Nejdřív se naobědváme,
pak si chvíli povídáme.
Uděláme závody
(ne ve skocích do vody).
Zahrajem si na babu
jen pro dobrou náladu.
Když prší tak malujeme,
tváříme se spokojeně.
V říjnu už se těšíme,
až si draka pustíme.

SDH Počenice
MLADÍ HASIČI SDH POČENICE
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU ROŠTÍN
V sobotu dne 22. 7. 2017 se mládež SDH Počenice s jejími
vedoucími vydala na nedalekou soutěž do Roštína. Podařilo se
nám poskládat 2 družstva mladších a 1 družstvo starších žáků.
Děti byly velice šikovné a vybojovaly dvě šestá místa a jedno
třetí, za to jim patří od vedoucích veliká pochvala. Nutno ještě říct,
že obě družstva mladších měla nejlepší čas tohoto roku a starší
měli v Roštíně premiéru. Za třetí místo vyhrály děti pohár a tak se
zase o jeden kousek rozrostla naše sbírka pohárů v hasičárně.
CYKLOVÝLET MLADÝCH HASIČŮ Z SDH POČENICE
Druhou prázdninovou sobotu jsme se s dětmi vydali na
dlouho plánovaný cyklovýlet do nedalekých Nezamyslic. Vyjížděli
jsme od hasičárny v Počenicích do Morkovic, kde nás čekala
další část posádky a po cyklostezce jsme jeli dál. Využili jsme
odpočívadel hippostezek a na každé jsme si zahráli nějakou
tu hru. Nebáli jsme se zapojit i rodiče. V Nezamyslicích jsme
se vykoupali na místním koupališti, snědli hranolky a pamlsky,
vyhodnotili soutěže a v 16:00 hodin jsme vyrazili zpět k domovu.
Trasu dlouhou cca 32 km zvládli všichni, i ti nejmenší účastníci. Pro velké nadšení jsme se rozhodli cyklovýlet zpravidelnit,
takže se už teď těšíme na příští ročník.

Trenérská píle se vyplatila a děti opět bodovaly. Družstvo
mladších žáků Počenice A skončilo na 3. místě, družstvu Počenice B se útok nepovedl kvůli závadě na rozdělovači. Na starší
žáky se také neusmálo štěstí a po spadnutém koši do kádě bylo
po pokusu s výsledkem N.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE V OŘECHOVÉM SADU
Dnešní sobotu jsme strávili na Dětském dnu v Ořechovém
sadě. Děti si mohly vyzkoušet hod na cíl, pavoučí síť, bludiště,
chůzi na chůdách, driblování, ručkování po laně, kuželky, skok
z místa, skoky přes švihadlo a pneumatiky. Z kolektivních her
nejvíce zaujal živý had, do kterého se zapojili jak dospělí, tak
pořadatelé. Odměnou byly sladkosti pro všechny soutěžící.
VÍKENDOVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ Z POČENIC
V pátek 8. 9. 2017 se mladí hasiči z Počenic vydali na svoji
první noční soutěž do Roštění. Dětem se moc nedařilo, nakonec
skončily ve výsledkové listině na konci, alespoň jsme si dovezli
drahocennou zkušenost ze soutěže v noci. V sobotu po obědě
jsme se vydali na soutěž do Zářičí, kde jsme si napravili reputaci
z pátku. Družstvo Počenice A skončilo na 3. místě a Počenice
B na 2. místě. Počenské děti překvapily rodiče, vedoucí i samy
sebe, když se časomíra zastavila na 19 sekundách.
ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI MORKOVICE
Poslední zářijová sobota patřila zahájením braňákové sezóny Závodem požárnické všestrannosti v Morkovicích. Naše
děti vyjely na braňák s třemi družstvy mladších žáků a jedním
družstvem starších. Družstvo ,,Kikina,, se umístilo na 2. místě,
družstvo ,,Dany,, bylo 11. a družstvo ,,Bára,, skončilo na 25. Místě z celkových 27 družstev mladších. Družstvo starších ,,Kuba,,
bylo 22. z celkových 34 starších družstev.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU NĚTČICE
V neděli 13. 8. 2017 jsme se vydali na soutěž v požárním
útoku do Nětčic. Jelikož jsme byli v sobotu na cyklovýletu, tak
jsme namazali svaly a s chutí jsme šli soutěžit se snahou vybojovat další pohár do sbírky.

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Plánované dětské soutěže:
7. 10. 2017 – ZPV Zborovice
14. 10. 2017 – Okresní kolo hry Plamen – Loukov
21. 10. 2017 – ZPV Koryčany
4. 11. 2017 – Uzlovačka Kvasice
18. 11. 2017 – Uzlovačka Počenice
25. 11. 2017 – Uzlovačka Nová Dědina
Barbora Bubeníčková – vedoucí mládeže SDH Počenice
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SDH Tetětice
OSLAVY K 110. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČÚ
V pátek 11. srpna jsme zahájili oslavy slavnostní schůzí.
Proběhlo společné fotografování. Starosta připomenul činnost
Sboru od jeho založení až po dnešní dny. Členům byly předány
medaile, vyznamenání a diplomy. Hosté z okolních sborů
pronesli zdravice a zbytek večera se nesl ve velmi přátelské
atmosféře. Oslavy pokračovaly v sobotu 12. srpna ráno. Průvod
uniformovaných hasičů v čele s naším praporem položil věnec
u pomníku padlých a zúčastnil se mše svaté za živé a zemřelé
členy. Odpoledne jsme přivítali sbory z Počenic, Morkovic, Vlčích
Dolů, Věžek, Uhřic, Prasklic, Pačlavic a Lhoty. Následovala
zábava se skupinou Orion. Byly připraveny hry pro děti, soutěž
v házení kroužky a nechyběla bohatá tombola. Dobrá nálada
vydržela všem až do půlnoci.

LETNÍ KARNEVAL
V sobotu 26. 8. jsme na Učiteláku připravili pro děti letní
karneval. Počasí nám přálo až moc, teploty se vyšplhaly až
k 35 stupňům. Nic to však nebránilo tomu, abychom našli poklad
kapitána Toma. Na každém stanovišti dostaly děti za splnění
úkolu odměnu a na posilněnou párky v rohlíku. Na závěr soutěžily nejen děti, ale i rodiče. Z nebe pršely bonbóny a přišel
čas otrhat strom bonbónovník. Následovala dětská tombola, na
kterou se všichni těšili.
Všechny fotografie najdete na Anetvaligurska.rajce.net
Iva Valigurská

Český svaz žen

Veřejná sbírka

Před námi je pomalu závěr roku 2017, ale nás čeká ještě
hodně krásných kulturních akcí. První naše společná akce,
Mutěnické chodníčky, se blíží. V měsíci listopadu uspořádáme
již podruhé zajímavou besedu na téma „Daleké cestování‘‘
s manželi Hlavinkovými z Kroměříže.

Město Morkovice - Slížany vyhlašuje konání veřejné sbírky na území celé ČR na finanční pomoc rodině Juřenových,
postižených požárem jejich rodinného domu dne 1. 8. 2017.
Od 8. srpna 2017 je možné zaslat finanční prostředky na zvláštní
účet města č. 280656505/0300. Dále je možné finanční prostředky vložit na pokladně MěÚ Morkovice v pokladních hodinách
nebo do pokladničky, která je umístěna v lékárně v Morkovicích
na ulici 17. listopadu. Více zde: http://www.morkovice-slizany.
cz/news/verejna-sbirka/

Společně s rodinnými příslušníky navštívíme v Brně muzikál
Mýdlový princ. A měsíc prosinec? Ten bude pro nás plný aktivit.
Navštívíme žáčky v základní škole a oslavíme s nimi Mikuláše.
Potom přijde čas tvoření adventních věnců, svícnů a nakonec se
opět sejdeme na vánočním posezení s živou hudbou.
Závěrem roku již podruhé proběhnou plány a přípravy na
druhý ples našeho spolku s oblíbenou kapelou EXPO PENZION.
Hlavně si přejeme najít opět příznivce, kteří se přijdou pobavit
a nás podpořit.
Vám všem, kteří nás podporujete a účastníte se našich akcí,
moc děkujeme.

za ZO ČSŽ Počenice
Jarmila Sedlaříková
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Požár střechy domu způsobil půlmilionovou škodu.
Foto: HZS Zlínského kraje
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SFK Kozel Počenice
Kozlové v září naplno vletěli do všech florbalových soutěží.
Každé z družstev má za sebou minimálně první turnaj, a začátek
sezóny je lehce netradiční. Elitní Kozlí jednotka – áčko – nevyhrála ani jedno z dosud čtyř odehraných utkání, přičemž je
nutné dodat, že početně byly oba turnaje odehrány s minimem
hráčů na střídání, což se bohužel ukázalo jako klíčové. Rezerva
mužů (béčko) každoročně není jen „zbytkem“ mužů, ale plní úkol
výchovného ústavu pro mládež, která skrz béčko ochutnává
mužské florbalové soutěže. Letos již v rezervě pokračuje řada
juniorů z loňských sezón, z některých jsou již prvním rokem muži,
a opravdu soupiska vyjma matadorů Michajloviče a Zimka je

kompletně narozená v 90. letech, resp. v jejich druhé polovině.
Hned na prvním turnaji tento mladý tým dokázal uspět a získal
tak překvapivě brzy první vítězství v sezóně.
Opět za Kozel soutěží dvě družstva mládeže. Junioři na prvním turnaji však nevstřelili ani branku. Bohužel i letos tento tým
trpí na nedostatek hráčů. Družstvo starších žáků si na druhém
turnaji zažilo první výhru v soutěžích české florbalové unie. Je
vidět, že poctivá práce s mládeží se vyplácí, kluci ani po tolika
loňských porážkách neztratili chuť a zápal pro hru. Sezóna teprve začala, a jak tomu obvykle bývá, výkony i výsledky hodné
Kozla teprve přijdou.

TJ Počenice-Tetětice
Nejvýznamnější sportovní akcí prázdnin byl tradičně Memoriál Jaromíra Pěnčíka. Tento fotbalový turnaj založený Stanislavem
Procházkou oslavil letos již 24. ročník. Oproti minulým letům
nedorazil letos Blesk Havířov s Ivo Králíkem, oživením turnaje
však byl VIP TÝM Jiřího Janeckého a Zdeňka Nováka, který
nakonec získal pohár za první místo. Dalšími účastníky turnaje byl
kromě domácích ještě FK Pačlavice-Dětkovice a Sokol Dřínov.
V prvním zápase rozdrtily Pačlavice v poměru 11:0 unavený
Dřínov, který měl v nohou páteční těžké pohárové utkání s Těšnovicemi. Ve druhém semifinále podlehly Počenice zkušeným
hráčům VIP TÝMU 3:6. Před zápasem o třetí místo kapitáni
týmů tradičně zamířili na místní hřbitov, kde položením kytic uctili
památku Jaromíra Pěnčíka.
Zápas o třetí místo byl jednoznačnou záležitostí Počenic.
Postupně navyšovaly své vedení až na 5:0, Dřínov v závěru
pouze korigoval. V dramatickém finále zaskočil VIP TÝM favorizované Pačlavice dvěma rychlými brankami, soupeř však
srovnal a v závěru utkání při tlaku Pačlavic VIP TÝM už jen
vyhlížel penaltový rozstřel. V něm VIP TÝM podržel brankář
Tesák a tak mohl kapitán Jiří Janecký zvednout pohár pro
vítěze. Na Pačlavice zbylo druhé místo, v jejich dresu se však
zaskvěl Marek Bleša, se čtyřmi brankami nejlepší střelec turnaje.
Všechna utkání s přehledem odřídila dvojice rozhodčích Pavel
Mucha a Zdeněk Jelínek.

SEMIFINÁLE:
Pačlavice – Dřínov 11:0
(Bleša 3x, Grepl 2x, Obruča 2x, Navrátil 2x, Kuchtík, Dostalík)
Počenice – VIP TÝM 3:6
(Niedermertl, Mach (pen.), Tesák – Novotný F. 2x, Novotný R.,
Panák, Žourek P., Lejsal L.)
O TŘETÍ MÍSTO:
Počenice – Dřínov 5:1
(Niedermertl 2x, Tesák 2x, Jánský – Kroupa)

Třetí tým turnaje TJ Počenice-Tetětice
Horní řada zleva: Martin Barnet, Vladimír Zbořil, Libor Niedermertl, Ondřej Kunčar, Kamil Cigánek, David Vlha, Tomáš Jánský,
Lukáš Tesák, Antonín Barnet
Spodní řada zleva: Michal Klapil, Ondřej Novotný, Marek Mach,
Michal Bareš, Hynek Zbořil, Marek Lejsal

Vítězné mužstvo VIP TÝM
Horní řada zleva: Petr Žourek, Petr Janda, Michal Vymazal,
Zbyněk Kvinta, Jiří Janecký, Roman Parobek, Radek Novotný
Spodní řada zleva: Josef Hrušák, Jaroslav Panák, Ladislav
Lejsal, Miroslav Nedbal, Jiří Adamkovič, Zdeněk Novák, Filip
Novotný, Pavel Nedbal
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FINÁLE: 		
VIP TÝM – Pačlavice 3:2 pp. (3:2p)
(Novák, Novotný F. – Bleša, Grepl) 		
V sobotu 26. srpna se konalo tradiční utkání svobodných
proti ženatým. Mužstvo ženatých zúročilo své dlouholeté zkušenosti a vrátilo soupeři loňskou porážku v poměru 3:2.
Do nové fotbalové sezóny 2017/2018 jsme vstoupili pod
vedením trenéra Jiřího Janeckého opět jako účastníci okresního
přeboru. V létě jsme posílili o Tomáše Kunčara a Ondřeje Novotného z Litenčic, jinak mužstvo zůstalo stejné jako v úspěšné jarní
části. Od počatku jsme se chtěli vyhnout sestupovým starostem,
což se nám zatím daří a po prozatímních pěti výhrách a čtyřech
porážkách tým zaujímá sedmé místo tabulky.
Josef Hrušák ml.
Předseda TJ
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Fotografie z akcí

Utkání svobodní vs. ženatí - tým svobodných

Utkání svobodní vs. ženatí - tým ženatých

110 let SDH Tetětice

110 let SDH Tetětice

Oslava 110 let SDH Tetětice

Závod požárnické všestannosti v Morkovicích

Soutěž v požárním útoku v Nětčicích

Soutěž v požárním útoku v Záříčí
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