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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední zpravodaj v tomto
volebním období. Ve dnech 10. a 11. října nás čekají volby
do zastupitelstva obce a já stojím před problémem - o čem
v tuto chvíli mám psát? Začnu titulem knihy, která se mi
o prázdninách dostala do rukou a na první pohled mě zaujala:
„MÍT VŠE HOTOVO“, s podtitulem „Jak zvládnout práci i život
a cítit se při tom dobře“ – světový bestseller. Kniha je plná
zajímavých rad a hlavně si po jejím přečtení člověk uvědomí,
že mít vše hotovo vlastně ani nejde a stresovat se tím, že
nemám vše hotovo, je úplně zbytečné… Důležité je zvládnout
v daném čase maximum práce a povinností, které přicházejí
a do života zařadit k velkému množství starostí i radosti.
I my jsme si na posledním jednání zastupitelstva pokládali
otázku: „Máme vše, co jsme Vám v programovém prohlášení
slíbili, hotovo?“ Ne, určitě nemáme, ale podle mého názoru
s klidným svědomím můžeme konstatovat, že jsme během
čtyř let udělali maximum toho, co nám rozpočtové příjmy
a kapacity lidí dovolily.
Při této příležitosti děkuji všem, kteří se v tomto období
jakkoli podíleli na rozvoji a změnách Počenic -Tetětic, kulturním i společenském životě a osud Počenic -Tetětic jim nebyl
lhostejný. Jak už jsem uvedla, velké množství práce je za
námi, hotovo však stále nemáme! Komunální volby jsou vždy
příležitostí k vytyčení cílů na další období. V letošních volbách
budeme mít možnost vybrat si z volebních programů čtyř
kandidujících volebních stran a ze třiceti šesti kandidátů jich
v nově zvoleném zastupitelstvu usedne devět. Snad se nám
podaří zvolit zastupitelstvo, které naváže na období intenzivní
práce a přiblíží Počenice -Tetětice k cíli „MÍT VŠE HOTOVO“!
Děkuji všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu,
komisím, spolkům i občanům, kteří se na realizaci života obce
podíleli. Děkuji všem, kteří mně dali důvěru po dobu čtyř let
vést tuto obec. Bylo pro mě ctí stát v čele Počenic - Tetětic
a společně s Vámi po dobu čtyř let sdílet starosti i radosti.

...jaké to je ve škole.

V tomto čísle se dočtete ...

...co dělají hasiči.

Svou účastí ve volbách máte i Vy možnost rozhodnout,
jaká je Vaše představa o jednotlivých oblastech života obce.
Nově zvolenému zastupitelstvu obce Počenice - Tetětice přeji
hodně úspěchů!
Pavlína Procházková,
starostka

...jak se Kozlové chystalí na novou sezonu.

Památka zesnulých
Chci před Tebou, Pane, vzpomenout na své mrtvé. Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. Připadá mi, jako by se mnou šla
životem velká skupina lidí a každým okamžikem se někdo mlčky
odloučil, odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. Skupina je stále menší
a tišší a jednoho dne také já mlčky odbočím...
Ti, kteří odešli, mlčí. Napodobují tvé mlčení. Zůstávají pro mě
skrytí, protože vešli do tvého života. Slova jejich lásky ke mně
splynula s jásotem tvé nekonečné lásky. Zde na světě se my
lidé ustaraně a uspěchaně ujišťujeme o vzájemné lásce. Ty však
chceš, abychom na důkaz víry pomocí skutků lásky opustili sami
sebe a smysl svého života našli v Tvém životě. V něm žijí ti, kteří
nás předešli. Protože žijí, mlčí. My naproti tomu hlasitě mluvíme,
abychom zapomněli, že jsme smrtelní...
Karl Rahner, Nebeklíč

Blíží se čas dušičkový. Vzpomínka na všechny naše zemřelé je vedle Vánoc největším společně prožívaným svátkem,
který věřící i nevěřící spolu slaví. Zdobíme hroby, zapalujeme
svíčky a vzpomínáme. U nás se takto slaví Památka zesnulých, v anglosaských zemích je to Halloween. Oba svátky
mají kořeny v keltských zvycích z doby, kdy lidé neuměli měřit
čas, neznali kalendář a rytmus jejich životů udávalo postavení
slunce a luny.
Připomeňme si naše blízké. Zapalme svíčku, je jedno zda
jen tak, nebo v dýni. Vzpomínky na společně prožité chvíle jsou
pevně umístěny v srdci.
Eva Pěnčíková

Usnesení č. 4 / 2014
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice-Tetětice
ze dne 29. 9. 2014
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 6/2014
b) výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok
2014/2015
c) výjimku z počtu žáků v mateřské škole pro školní rok
2014/2015
d) knihovní řád Místní knihovny v Počenicích-Tetěticích
e) smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 181570
f) smlouvu o zřízení věcného břemene č.OT-014330026917/001
uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice a E.ON Česká republika,s.r.o.v předkládaném znění
g) příkazní smlouvu uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice
a Realkou Rubíček, s. r. o. v předkládaném znění
h) nájemní smlouvu č. 45N14/61 uzavřenou mezi obcí PočeniceTetětice a Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem
v předkládaném znění
i) smlouvu o právu provést stvabu uzavřenou mezi obcí
Počenice-Tetětice a COOP družstvo HB v předkládaném
znění
j) uzavření kupní smlouvy mezi obcí Počenice-Tetětice a TJ
Počenice-Tetětice, spolkem v předkládaném znění

k) kupní smlouvu uzavřenou mezi Jindřichem Polišenským,
Ludmilou Polišenskou a obcí Počenice-Tetětice v předkládaném znění
l) smlouvu o dílo na zhotovení stavby Revitalizace centra obce
Počenice-Tetětice uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice
a firmou COMMODUM,spol.s r.o.v předkládaném znění
m) prodej pozemku parc. č. 534/2 o výměře 1 m2 panu
Ing.Ladislavu Lejsalovi, Počenice za 30,- Kč za m2, veškeré
náklady s odkupem spojené hradí kupující
n) mimořádný členský příspěvek MAS Hříběcí hory ve výši
10,- Kč na občana
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
a) oznámení o výběru firmy a zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek v rámci veřejné zakázky
Revitalizace centra obce Počenice-Tetětice
b) dohodu o ukončení nájmu s Povodím Moravy, s. p.
Obecní zastupitelstvo určuje:
členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem Zprávy
o uplatňování územního plánu obce Počenice-Tetětice v uplynulém období 2010-2014 starostku Pavlínu Procházkovou

Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
V loňském roce se zastupitelstvo obce Počenice-Tetětice
rozhodlo požádat o dotaci na zakoupení zásahového vozidla pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Jednalo se o žádost
z rozpočtu Zlínského kraje na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany. Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla obci usnesením Zastupitelstva
Zlínského kraje č. 0278/Z11/14 schválena investiční dotace
ve výši 245 000,- Kč pro nákup zásahového dopravního automobilu. Po podpisu smlouvy se Zlínským krajem bylo zakoupeno
9-ti místné vozidlo Ford Transit r. v. 7/2008 za cenu 350 000,- Kč.
Obec Počenice-Tetětice přispěla z rozpočtu na nákup částkou
105 000,- Kč.
Touto cestou je nutné poděkovat Zlínskému kraji za finanční
příspěvek, bez kterého by se jen těžce v rozpočtu obce Počenice -Tetětice hledaly prostředky na zakoupení tohoto vozidla. Všichni také
věří, že vozidlo bude kvalitně sloužit nejen hasičům ale i občanům.
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Místní akční skupina (MAS) Hříběcí hory - realizace projektu
Společně jsme na koni
Projekt Společně jsme na koni, navazuje na již realizovaný
projekt Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou
a Hříběcími horami rozšířením a navázáním na stávající síť
hipotras. Na projektu s Místní akční skupinou Hříběcí hory spolupracují další dvě MAS, a to MAS Společná cesta se sídlem
v Rostěnicích a zahraniční MAS Malohont, která působí na
východním Slovensku.
V minulých letech to byl právě projekt Po formanskách
stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který
započal snahu o zatraktivnění regionu i pro skupinu zájemců
o hipoturistiku a agroturistiku s úmyslem podpořit a vylepšit
zázemí pro tento typ rekreace.
Současný projekt Společně jsme na koni na tuto myšlenku
navazuje, a proto bylo v rámci jeho realizace označeno dalších
70 km hipotras, které jsou doplněny dřevěnými odpočívkami,
altány, vyhlídkou a rozhlednou. Každá z těchto staveb je opat-

řena úvazištěm pro koně a odpadkovým košem. Místa pro tyto
stavby byla vybrána ve spolupráci se starosty daných obcí tak,
aby vyhovovala i místním občanům a stavby byli na frekventovaných vycházkových trasách a sloužila k odpočinku a posezení
široké veřejnosti.
V rámci tohoto projektu se v jarních měsících uskutečnila
fotosoutěž o nejkrásnější fotografii regionu MAS Hříběcí hory. Do
soutěže bylo zasláno celkem 97 snímků, které byly hodnoceny.
Největší ohlas měla soutěž vyhlášená na facebookovém profilu
MAS Hříběcí hory, kde se strhla bitva v hlasování o nejhezčí foto.
Výhercem se stal František Lízal ze Zlobic se snímkem nazvaným Kroj Hanačky. Výstava těchto fotografií pro veřejnost se
uskutečnila od 1. – 31. srpna v nově otevřeném školicím centru
v areálu Grunt Galatík v Těšánkách.
Společně jsme na koni je projektem spolupráce Programu
rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER.

ZŠ Počenice
Co ještě nevíte o základní škole:
• Do 1. ročníku nastoupilo 11 žáků. Budou se učit v samostatné
třídě pod ochrannými křídly paní učitelky Hany Mrhálkové,
protože jsou nejpočetnějším ročníkem.
• Paní vychovatelka Jana Malá odešla učit na plný úvazek do
MŠ Pornice, na její místo nastoupila Eliška Brablíková.
• spojené ročníky 2. a 3. bude učit paní učitelka Lenka Andrýsková, 4. a 5. ročník vyhrál paní učitelku Dagmar Indrákovou,
která je současně zástupkyní ředitelky. / Mgr. Jitka Řeháková
řádně rodičovsky pečuje o syna Vojtíška. /
Všechny, včetně paní Surýnkové / školnice a výdejkyně
stravy z Morkovic dovážené/, se budou podílet na všech akcích
naplánovaných i náhodných po celý školní rok 2014/2015.
Mezi nedůležitější a pro žáky povinné patří výuka plavání ve
Vyškově, dále besedy s policisty, členy červeného kříže a hasiči,
kulturní akce pořádané školou, hudební a divadelní představení,
pravidelná setkání s předškoláky, společné vycházky s MŠ,
návštěva místní knihovny a obecního úřadu, sportovní aktivity
v rámci regionu i okresu, školní výlet a další aktivity.
Nejdůležitější však pro žáky bude úspěšně zvládnout učivo, získávat potřebné dovednosti a znalosti a postupně se tak
připravovat do života.
Díky finančním dotacím zřizovatele školy / Obecní úřad
Počenice / nemuseli rodiče žáků financovat pracovní sešity, výkresy a další pomůcky tak jak je to obvyklé na jiných školách. Ve
všech ročnících všichni žáci byli vybaveni výukovými materiály
bez finančních požadavků na rodiče.
Moderní vybavení školy s výpočetní technikou, interaktivními
tabulemi, kvalitním nábytkem, zkušenými pedagogy, výukovými,
výtvarným i a pracovními materiály, je základem pro kvalitní
vzdělávání.
Malý počet žáků ve třídách dává každému dítěti prostor
k individuálnímu rozvoji, každé učitelce možnost pomáhat a vést
s přihlédnutím k potřebám každého žáka.
Spolupráce s rodiči je další důležitou podmínkou pro úspěšnou práci žáčka ve škole. Děkujeme Vám, maminky, tatínkové
a všichni další dospěláci, že nám v naší práci pomáháte.

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Jde nám přece o společnou věc. O vzdělání a výchovu,
o přípravu budoucích kuchařů, lékařů, švadlen, inženýrek, manažerů, malířů, mechaniků, programátorek……
ZŠ Počenice, Hana Mrhálková

3

Dneska to rozjedem na plný pecky….
…… a to si pište, že fakt jo! Zahajujeme totiž studium na
místní základní škole a máme v plánu se naučit úplně všecko,
co budeme do života nejvíc potřebovat. Čtení, psaní, počítání,
trocha zpěvu, taky hraní, tělocvik a kreslení, samostatnost
a vůbec se umět chovat mezi lidmi.
Je nás 11 a budeme se učit v samostatné třídě. I když jsme
nejmladší, je nás na škole nejvíc. 7 kluků a 4 holky.
Zatím jsme trošku vykulení a zmatení t toho, že za nás nikdo nic neudělá, že si věci musíme nachystat na lavici sami, že
nám při oblékání nikdo nepomůže, že se ta zatrápená tkanička
nezaváže a nezaváže a navíc se tu žádná maminčina volná
ruka neobjeví, aby neposlušnou tkaničku umravnila, uklidila

na lavici anebo našla sešit, který záhadným způsobem zmizel
neznámo kam.
A ono je vlastně dobře, že tu žádný pomocník není. Můžeme si aspoň dokázat, že už nejsme mimina, že první třídu
zvládneme a jedniček, hvězdiček a barevných nálepek bude
plná žákovská knížka.
Držte nám palce a jestli závidíte, že my můžeme chodit do
tak hezké a moderně vybavené školy a vy už ne, tak se na nás
alespoň přijďte podívat. Dny otevřených dveří budeme určitě
pořádat a rádi vás uvidíme.
Těší se Terka, David, Dan, Sandra, Monča, Pavel, Jirka,
Honza, Barča Tom a Marek.

Mateřská škola Tetětice
Poslední srpnový týden ve školce je ve znamení velkého
úklidu, malování obrázků – značek pro budoucí školáčky, psaní pedagogické dokumentace, studium nových prováděcích vyhlášek a
upravování starých směrnic. Zkrátka příprava na velký den – 1. září.
Setkání s dětmi, které se téměř po dvouměsíční pauze vrací
do školky, bývají často veselá. Všechny se totiž chtějí podělit
o prázdninové zážitky a to nejlépe skupinově – dvě až tři najednou.
Současně přichází nováčci. Někdy pláčou, častěji se však
pustí máminy ruky a vrhnou se na neznámé a nové hračky. Rodiče
zamáčknou slzy a odchází. Je pochopitelné, že malošci někdy
teskní, brzy je však zaujmou nové hry, kamarádi a školka se pro
ně stává druhým domovem.
Do našeho smíšeného oddělení s celkovou kapacitou 25 dětí
nastoupilo celkem 22 dětí. 9 z Počenic, 8 z Tetětic a 5 z Věžek.
Pěti dětem do tří let budou pomáhat předškoláci, těch je taky 5.
Uspokojit potřeby drobotiny s tak velkým věkovým rozdílem je
práce často nelehká, ale daří se ke spokojenosti malých studentů
a doufejme, že i rodičů.
Zatím, co mrňata objevují nové hry a hračky, ti starší se už
těší na tradiční a osvědčené akce:
• Návštěvu prváků ze ZŠ a společné shlédnutí maňáskového
divadla se zdravotní tématikou „Zajíčkův zoubek“.
• Akce „ Maminko, pojď si se mnou hrát“, kterého se mohou
zúčastnit všichni příbuzní, tedy příbuzné. Mámy, tety, babičky,
sestry a sestřenice se mohou zapojit do připravených činností.
• Říjnové pečení brambor

• Dlouhodobá akce „Zdravé zuby“
•		„Den otců“
• Plavání ve Vyškově společně se ZŠ.
• Pravidelné vycházky za poznáním do okolí obce, pozorování
proměn přírody, orientace v obci.
• Pouštění draka, Podzimníček a tak dále a tak dále…….
Podrobné informace již rodiče vyslechli na třídní schůzce
a o ostatních se budou pravidelně dovídat z časopisu Mateřinka.
Na spolupráci se těší pedagogické i nepedagogické zaměstnankyně MŠ a ZŠ

SDH Počenice
Máme za sebou léto, prázdniny, čas
dovolených a pro nás hasiče období mnoha závodů a soutěží. Nejvíce pohárů na
poličkách v naší zbrojnici však začalo
přibývat až koncem srpna. Poslední prázdninový víkend jsme vyrazili do nedalekého
Medlova. Holky se s nástrahami trati popraly nejlépe ze všech a výsledkem bylo nejenom první místo
a putovní pohár, ale též jejich nejlepší čas sezóny – 18,27s. Za
zmínku stojí také sobota 13. září.
Den jsme strávili na Memoriálu Jana Zapletala v Chropyni,
odkud si ženy odvezly stříbrný pohár, muži skončili třetí. Noc
ze soboty na neděli patřila Noční soutěži v Křenovicích, útok
se chlapům povedl a v konkurenci dalších 24 družstev získali
2. místo. O týden později v Pornicích se dařilo naopak ženám,
které soutěž ovládly.
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Ani mladí hasiči nezaháleli, o prázdninách jsme spolu strávili necelé 4 dny na Skavsku. Hráli jsme nespočet her, bojovali
o vítězství v celotáborové hře, barvili trička, zkoušeli svou odvahu
při noční procházce či zpívali u táboráku. Jeden den jsme věnovali pohárové soutěži v Roštíně, odkud si starší odvezli stříbrné
medaile, mladší skončili těsně pod stupni vítězů. Od konce srpna
se připravujeme na podzimní část sezóny, trénujeme útok CTIF
a pilujeme znalosti na Závod požárnické všestrannosti. Jeden
již máme úspěšně za sebou. V sobotu 27. září se nám na ZPV
v Morkovicích i přes konkurenci přibližně 80 družstev opravdu
dařilo. Dvěma družstvům mladších patřilo umístění do první dvacítky, další hlídka skončila na sice smolném, ale krásném 4. místě.
Starší taktéž ukázali, že všechno jde, když se chce. Všechny
čtyři hlídky skončily do 10. místa, dvěma z nich patřilo dokonce
umístění „na bedně“, a to konkrétně bronzový a zlatý stupínek.
Doufáme, že se takhle bude dařit i nadále, držte nám palce!

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

SDH Počenice
V letních měsících se členové sboru zúčastňovali hasičských výletů v okolních obcích. Navštívili jsme hasičský výlet
ve Věžkách, Morkovicích, Uhřicích a Prasklicích. Také náš sbor
uspořádal hasičský výlet, který se konal za krásného slunečného

počasí 9. 8. 2014 na Učiteláku. K tanci hrála skupina Orion, pro
děti bylo připraveno kolo štěstí, pro dospělé hod kroužky a také
bohatá tombola, za kterou děkujeme sponzorům.
Iva Valigurská

SFK Kozel Počenice
Kozlům z Počenic se díky reorganizaci
soutěží české florbalové unie naskytla příležitost zahrát si nově vzniklou soutěž – divizi,
a opětovně se tak po třech letech vrátit do
tzv. celostátních soutěží hraných obdobně
jako před lety druhá nejvyšší soutěž – I. liga,
v níž Kozlové strávili dvě nezapomenutelné
sezóny. Před všemi hráči je tak velká výzva a motivace po několika šedivých a nevýrazných letech opět zabojovat v kláních
prestižnější vyšší soutěže. Domácí utkání hraje Kozel ve své
tradiční domovině, sportovní hale v Morkovicích, a to každý
druhý víkend v sobotu v 19.00 a nedělí ve 14.00.
Rezervní tým mužů loni oslavil návrat do Zlínské ligy, kam
zcela určitě patří, a též letos budou vystoupení Kozla „B“ zcela
jistě hlavně o uvolněné atmosféře a pohodové hře, která provázela rezervu Kozlíků v posledních třech letech.
Se vzestupem a novou mízou do mužských oddílů souvisí
také obživnutí mládežnické základny Kozla. Do soutěží ČFbU
bylo přihlášeno družstvo dorostenců, v němž se objevují mladíci s ročníky narození 1998-2001. Stejně jako jejich jen o pár

let starší spoluhráči, kteří již válčí za rezervu Kozla a postupně
nakukují i do elitního mužstva Kozlů, i oni mají otevřenou cestu
do mužských oddílů.
Miroslav Michajlovič

TJ Počenice - Tetětice
Nejvýznamnější sportovní událostí prázdnin byl tradiční fotbalový turnaj mužů - Memoriál Jaromíra Pěnčíka. Na počest někdejšího
obětavého činovníka TJ se konal v sobotu 26.
července 2014 již 21. ročník. Vedle domácích
se ho zúčastnila mužstva Sokola Litenčice,
Lutopecen a smíšený tým internacionálů z Morkovic. V prvním
zápase na sebe narazily týmy Počenic a Morkovic. Fotbalovější
Morkovice neproměnily hlavně Majdou a Novotným několik
velkých šancí, domácí trestali z rychlých protiútoků a zvítězili
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3:0. Ve druhém semifinále Litenčice dirigované Petrem Žourkem
jednoznačně porazily Lutopecny 5:2. Před zápasem o třetí místo
kapitáni týmů uctili památku Jaromíra Pěnčíka na místním hřbitově. V zápase o bronzový pohár Morkovicím konečně začaly
padat branky a porazily oslabené Lutopecny 7:1. Ve finálovém
zápase potvrdily Litenčice proti nám roli favorita, od počátku byly
lepší a zaslouženě zvítězily 5:1. Podruhé v historii se tak staly
vítězi turnaje. Nejlepším střelcem byl se čtyřmi brankami Jan
Žourek z Litenčic, všechny zápasy s přehledem odřídila dvojice
rozhodčích Veselý-Baroš.
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SEMIFINÁLE:
Počenice – Morkovice 3:0 (Hrušák, J. Barnet, Tesák)
Litenčice – Lutopecny 5:2 (Štěrba 2x, Hýsek, Dutka, J. Žourek – Knapík, Daněk)
O TŘETÍ MÍSTO:
Morkovice – Lutopecny 7:1 (Novotný 3x, Majda, Medek, R.
Vymazal, Kvinta – Knapík)
FINÁLE: 		
Počenice – Litenčice 1:5 (vlastní – J. Žourek 3x, P. Žourek,
Petroš) 		
O týden později, 2. srpna, mohl náš tým soupeři porážku
vrátit. Utkal se s ním ve finále turnaje v Litenčicích. Ani tady jsme
ovšem na domácí nestačili a po porážce 1:3 jsme skončili druzí.
Naši obec jsme reprezentovali i na nohejbalovém turnaji
v Uhřicích, kde se naše trojice umístily na třetím a pátém místě.
Vstup do nového soutěžního ročníku 2014/2015 se nám
vydařil. Posílili jsme o dva hráče Morkovic, Petra Štolfu a Josefa
Roháče a po odehraných osmi zápasech jsme nepoznali hořkost
porážky. Ve skupině se čtrnácti účastníky nám tak patří první
místo tabulky. Nejdůležitější utkání podzimu nás čeká v neděli
26. října, kdy na domácí půdě v Počenicích od 14:00 přivítáme
rezervu Zborovic, aktuálně druhý celek tabulky a vítěze posledních dvou ročníků.
Josef Hrušák ml.
Předseda TJ
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Jak volit v komunálních volbách
Volič může označit křížkem jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany. Může rovněž označit
v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
(Naše zastupitelstvo má 9 členů.)
Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit

křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí
10. 10. - 11. 10. 2014
Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Procházková Pavlína

38

KSČM

BEZPP

starostka obce

Počenice

2

Frkal Zdeněk JUDr.

66

KSČM

KSČM

důchodce

Tetětice

3

Novák Libor

50

KSČM

BEZPP

dělník

Počenice

4

Nectoux Frkalová Hana

41

KSČM

BEZPP

mateřská
dovolená

Tetětice

5

Voždová Stanislava

44

KSČM

BEZPP

odborný
referent

Počenice

6

Tichý Jaroslav

52

KSČM

BEZPP

nezaměstnaný

Tetětice

7

Holeček Oldřich

53

KSČM

BEZPP

dělník

Počenice

8

Mach Marek

37

KSČM

BEZPP

dělník

Tetětice

9
Mrňková Lenka
43
					

KSČM

BEZPP

dělnice

Počenice

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Otevřel Josef

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

technik

Počenice

2

Volková Iveta

41

KDU-ČSL

KDU-ČSL

poštovní
doručovatelka

Počenice

3

Vaňková Martina

36

KDU-ČSL

BEZPP

ošetřovatelka
v živočišné výrobě

Počenice

4

Vybíral Pavel

19

KDU-ČSL

BEZPP

student

Tetětice

5

Chmelařová Pavlína

36

KDU-ČSL

BEZPP

účetní

Počenice

6

Lepičová Martina

42

KDU-ČSL

BEZPP

účetní

Počenice

7

Kullašová Miloslava

51

KDU-ČSL

BEZPP

zdravotní sestra

Tetětice

8

Jurová Magdalena

52

KDU-ČSL

BEZPP

košíkářská dělnice

Počenice

9

Trávníčková Jitka

57

KDU-ČSL

BEZPP

účetní

Počenice
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Nezávislí pro Počenice-Tetětice
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Pěnčík Jaromír Mgr.

29

NK

BEZPP

zaměstnanec
letecké společnosti

2

Herodková Jitka Bc. DiS.,

30

NK

BEZPP

státní zaměstnanec Počenice

3

Přecechtělová Marie

47

NK

BEZPP

dělnice

4

Večerka Josef

55

NK

BEZPP

státní zaměstnanec Počenice

5

Šedivý František

24

NK

BEZPP

OSVČ

Počenice

6

Bubeníček Richard

43

NK

BEZPP

OSVČ

Počenice

7

Štětina Libor Mgr.

43

NK

BEZPP

státní zaměstnanec Tetětice

8

Tichánek Marcel

30

NK

BEZPP

OSVČ, dělník

Počenice

9

Králíková Šárka

19

NK

BEZPP

cukrářka

Počenice

Počenice

Počenice

Šance pro obec 2010
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Cigánková Jarmila

60

NK

BEZPP

TH pracovník

Tetětice

2

Lejsalová Ivana

39

NK

BEZPP

ved. prodejny

Počenice

3

Zbořil Vladimír

28

NK

BEZPP

st. zaměstnanec

Tetětice

4

Churý Rudolf Ing.

67

NK

BEZPP

důchodce

Počenice

5

Urbanová Miroslava

56

NK

BEZPP

dělnice

Tetětice

6

Kučerová Jana Mgr.

49

NK

BEZPP

st. zaměstnanec

Počenice

7

Svoboda Pavel

41

NK

BEZPP

mechanizátor RV

Počenice

8

Bubeníčková Barbora

21

NK

BEZPP

studentka VŠ

Tetětice

9

Churá Michaela

40

NK

BEZPP

dělnice

Počenice

Foto z akcí

Úspěch mladých hasičů.

Florbalová sezóna začíná.
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