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Obecní úřad
Vážení spoluobčané,
usedám nad list papíru a přemýšlím, čím Vás mám v tomto
předvánočním čase oslovit. Ten vánoční čas, dočkali jsme
zas… Těžko se mně a určitě i každému z Vás popisují pocity,
které při vyslovení této věty cítíme. Je to radost, štěstí, pokora
u těch, kdo usedne ke štědrovečernímu stolu. Rodina stejně
jako v loňském roce, případně obdařená narozením dítěte.
Jiné to bude v rodinách, kde zůstává židle prázdná.
Poslední čtvrtletí roku je kromě Vánoc charakteristické
tím, že se ohlížíme zpět a hodnotíme uplynulý rok a současně
spřádáme plány na rok přicházející. Koloběh života...
V životě obce jsou zlomovým obdobím vždy volby do
zastupitelstva. Díky všem, kteří jste věnovali čas hodnocení
uplynulých čtyř let a plánům prezentovaným jednotlivými
volebními stranami ve volebních programech na následující
čtyřleté období. Děkuji Vám, že jste přišli k volbám a vyjádřili
svým hlasem názor na věci veřejné. Na základě výsledku povolebních jednání jsem byla zvolena do čela Počenic -Tetětic.
Děkuji Vám za podporu a věřím, že se mi společně s kolegy
z úřadu i zastupitelstva podaří naplnit naše plány.
Vaše domácnosti již voní cukrovím a doufám, že Vám
vyjde i čas na tradiční adventní zvyky v kruhu rodiny a přátel.
Vánoční čas je obdobím, kdy se většina z nás zastaví a dělá
za uplynulý rok malou inventuru. Podařilo se nám dosáhnout
toho, co jsme si přáli na prahu tohoto roku? Oblastí, které můžeme hodnotit, je celá řada. Na místě prvním to bývá zdraví.
Je to i nejčastějším, co si vzájemně přejeme. Je to dar, který
je každému z nás dán v určité míře, nebo můžeme i sami
míru zdraví ovlivnit? A tady si každý z nás musí sáhnout do
svědomí. Slovo „životospráva“ můžeme chápat jako správu
svého života. Jenom my sami rozhodujeme o tom, co a kolik
jíme, jak pečujeme o své tělesné i duševní zdraví.
Zkusme, aby radosti převládly nad starostmi, aby nás
nepohltil diktát byznysu, abychom si našli čas. Čas na vše,
co je pro spokojený život člověka důležité, zejména v uspořádání vztahů v rodině, se sousedy a vůbec s lidmi kolem
nás. Ať rozdílný názor na věc není důvodem k zášti, zlobě
a nenávisti. Zkusme do svých životů pustit více tolerance,
pochopení a lásky.
Vážení občané, přeji Vám krásné prožití vánočních
a novoročních svátků v kruhu Vašich blízkých. Ať Vás v novém
roce provází pevné zdraví, spokojenost a radost ze smysluplné
práce, ať se Vám daří pěstovat dobré mezilidské vztahy. Ať
odpovědnost každého z nás vede k převaze dobrého v životě
celé společnosti.
Pavlína Procházková
starostka obce

Jsem to ale ŠIKULKA!

V tomto čísle se dočtete ...

S draky vzhůru nad oblaky.

Podzimní boj Kozlů.

Vánoční zamyšlení
V horečném tempu předvánočního období míváme sklon
zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi
často jsme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na
poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se s lidmi shánějícími extra dárky.
Opravdová krása Vánoc je však v jednoduchosti pramenící
z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme
okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze, bolesti,
hněv, vypětí a vyčerpání, kterými trpíme.

A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději zbloudilým, poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným. Jedním
z největších darů, který můžeme dát každému, je „prokazovat
laskavost a konat nezištné krásné skutky“.
Darujte proto tento dar o letošních Vánocích. Pro vás je to
jen maličkost. Ale jsme si jisti, že lidé kolem vás budou udiveni
a ohromeni. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Svět to moc
potřebuje
Pavlína Procházková

Vánoce
Každý z nás se jistě už těší, až přijdou jedny z nejkrásnějších
svátků v roce - Vánoce. Vánoce jsou na celém křesťanském
světě jedním z nejuznávanějších svátků.
Vánoce jsou krásné a klidné jen tehdy, když si je krásné
uděláme. Nemusíme uklízet do zemdlení, honit se za dárky na
poslední chvilku. Užijme si pohody, klidu kolem nás. Snad každý
má rád tu atmosféru, výzdobu a vůni kolem Vánoc. Ukliďme,
napečme, ale přiměřeně. Slavnostně se nalaďme a užívejme
si těch vzácných chvil.
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše
Krista. Spolu s Velikonocemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po
6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí
25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně
se Vánoce v církvi slaví od 7. století.
V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den,
24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti. Vánocům
předchází doba adventní.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční
stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek
a vánoční cukroví;
Některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob
a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá.
V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc

vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších
občanských svátků.
Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se zakončením roku a s trávením času
v rodinném kruhu.
Vánoce budou takové, jaké si je uděláme.
Vánoce znamenají kousek nebe na zemi, trochu slunce
tam, kde očekáváme jen špínu a čemu se obvykle velkým
obloukem vyhneme.
Eva Pěnčíková

Mateřská škola Tetětice
Adventní období v naší mateřské škole
Myslím, že téměř všichni považujeme Vánoce za jedny
z nejkrásnějších svátků v roce. Už od dětství mají pro nás kouzlo
tajemství a očekávání.
I v naší školce se snažíme s dětmi prožít adventní období
tak, abychom si co nejvíce čekání na příchod Ježíška zpříjemnili
společnými prožitky.
Ještě před příchodem adventu (26. 11.) za námi přišli rodiče. Společně jsme zakončili podzimní období a vyrobili jsme
si papírové dekorace na zkrášlení našich domovů o Vánocích.
Hned po první adventní neděli, která letos připadla na
30. listopadu, každý den rozsvěcujeme postupně svíčky na adventním věnci. Společně si zpíváme, povídáme, ale také plníme
úkoly našeho adventního kalendáře.
Ve středu 3. prosince naše nejstarší děti vystoupily s krátkým
programem na Besedě s důchodci v Počenicích. Hned další den
byl u nás veliký svátek. Do vánočně vyzdobené školičky opět
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přišli maminky a tatínkové, aby se tu zúčastnili krátké Mikulášské
besídky, na jejímž závěru nechyběl opravdický Mikuláš, který
obdaroval všechny hodné děti pěknými dárečky. Odpoledne
jsme zakončili povídáním a hraním u spousty dobrot, které nám
připravily maminky.
V pátek 12. 12. nás čeká maňáskové divadlo - Vánoční
pohádka a odpoledne odjezd do Pornic, kde se společně
s Pornickou MŠ budeme podílet na vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi.
Velkou radostí je pro nás i každoroční výroba a roznášení
malých dárečků nejstarším občanům v Tětěticích. Děti se učí,
že není hezké jen dárky dostávat, ale také dárky dělat radost
jiným lidem.
Završením celé naší vánoční přípravy je příchod Ježíška
(letos 15. 12.), kdy po zazvonění zvonečku děti přijdou k ozdobenému a rozsvícenému stromečku. Tady společně prožíváme
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krásnou atmosféru vánočních svátků. Pod stromečkem najdou
děti spoustu dárků na hraní v mateřské škole, ale také malé
dárečky pro ně samotné. Jejich úžas a rozzářené oči jsou pro
nás tou největší odměnou a velkým nábojem do dalších dní.
Zakončit bych chtěla částí jedné dětské vánoční básničky,
která vyjadřuje přání všech dětí:

„Kdybych já byl kouzelníkem, pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas, můj táta a maminka.“
Přejeme všem krásné Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti
a společných prožitků v novém roce.
Za kolektiv MŠ Tetětice
Jana Kosmáková, učitelka MŠ

Základní škola
Čarování s bylinkami

Návštěva z Poradenského
centra pro sluchově postižené
Začátkem října navštívili naši základní školu pracovníci
Poradenského centra pro sluchově postižené v Kroměříži, aby
dětem přiblížili problémy neslyšících či sluchově postižených
lidí v současném civilizovaném světě. Ředitelka centra, paní
Drahomíra Kunčarová, a její kolega pro nás připravili několik
zážitkových komunikačních her, při nichž se žáci museli vypořádat s problémem pomocí pantomimy nebo odezíráním z úst.
Děti si samy mohly vyzkoušet některé kompenzační pomůcky, které lidem se sluchovým handicapem pomáhají a usnadňují
jim začlenit se do běžného života. Největší úspěch však zaznamenala mezi dětmi znaková řeč, při které jsme všichni zažili
spoustu legrace.
Za zajímavou besedu pracovníkům centra děkujeme.

Naše škola neoplývá velkým počtem pedagogických
a externích pracovníků, nemůže tedy konkurovat velkým školám v počtu zájmových kroužků. Originalita nám však nechybí.
Kroužek Babky kořenářky hned tak někde nenajdete. Nejde jen
o nějaké tlachání nad hrnkem čaje.
Učíme se vyrábět jednoduše a levně věcičky, které nemůžeme prozradit, protože se mohou objevit pod stromečkem
jako překvapení. Míchat bylinky a připravovat voňavé směsi
mohou jen ti starší, ale nakouknout do provoněné třídy může
každý žáček. Může si poslechnout povídání o bylinkách, jejich
vlastnostech a využití, o ochraně přírody a třeba i o jídle našich
předků. Na čumendu můžete přijít i Vy, nebo přinést zajímavý
a jednoduchý recept nebo návod. Každou středu od jedné
hodiny popolední.
Hana Mrhálková

Letí vrány, letí, letí…..

Malí čtenáři

Lítaly i naše děti. Byly sice černé, chybělo jim však opeření
a pravidla letícího hejna.
Krákorci, vrány, havraňáci a jim podobní černí ptáci se
v malých skupinkách pohybovali školou nadzvukovou rychlostí
a v co nejkratším čase se snažili uklovnout správnou odpověď
dřív, než se na ni slétnou ostatní havranovití. Den černých vran
v naší škole je zkouškou znalostí, dovedností, aplikace poznatků
z vyučování, kamarádství a spolupráce všech, od těch nejmladších až po páťáky. A taky předepsaná svačina – sýr v jakékoliv
podobě k tomu patří. Vyhlášení nejúspěšnějšího hejna a odměna je u této tradiční vzdělávací soutěže samozřejmostí. Byl to
superčerný den!
ZŠ Počenice

O Slabikáři již patnáct let dětem říkám, že je to jejich první
knížka, na kterou budou v životě čas od času vzpomínat, možná
si ji schovají jako památku na první třídu, možná ji za pár let
ukáží svým dětem, možná si uvědomí, že je naučila číst – získávat informace sice starou, ale osvědčenou metodou. I letos
připravili rodiče svým dětem slavnost Slabikáře s pohoštěním,
předali malým čtenářům drobné dárky a já jen doufám, že děti
čtení chytí za srdíčko, že s knižními hrdiny budou prožívat nádherná dobrodružství, že prostřednictvím knih budou získávat
nové vědomosti.
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Spoustu krásných knih pod stromečkem přeje
H. Mrhálková
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Jsem to ale ŠIKULKA!
Takhle by se každou druhou středu odpoledne mohly
pochválit všechny děti, které navštěvují na základní škole
v Počenicích kroužek Šikulky. Pod svá křídla si žáčky vzala paní
Hlaváčová, ochotná maminka, která neváhala věnovat kus svého
drahocenného času dobré věci – našim ( vlastně Vašim ) dětem.
Společně strávený čas s dětmi v kroužku obnáší nejen mít
dostatečný elán, ale také přijít s dobrým kreativním nápadem,
který všechny zaujme, zajistit potřebný materiál k tvoření, vyzkoušet si na vlastní kůži, jak zvládnout partu menších či větších
brebentilů nebo se leckdy „poprat“ s manuální (ne)zručností
současných dítek.
Bezpochyby toto rozhodnutí stojí maminku i dost odvahy. No,
řekněte sami, chtít po svých nejbližších skácet vzrostlý smrček
na zahrádce, vyrobit stojan na strašáka, obrat širokou rodinu
o sklenice „zavařovačky“ nebo sehnat pytel sena a s tím vším
hajdy do školy, to zaslouží obdiv.
Tou největší odměnou na konci bývají všetečné otázky (cože
se bude dít příště) a hlavně upřímná dětská radost z vydařené
práce. Maminko, děkujeme.
Kolektiv ZŠ Počenice

Nastal podzim – lovu čas,
my jdem do Tetětic zas
A docela dost se těšíme, protože nás čeká beseda s panem
Měrkou. Téma - Zvěř našich luhů a hájů - by nám nemělo být cizí,
opak je ale pravdou. V myslivecké chatě sedíme jako zařezaní
a vyjmenovat celou rodinu jelena, srnce, daňka a dalších živočichů je nad naše síly. Paní učitelka je v děsu a chce dobrovolně
vrátit plat za všechny ty roky prvouky, kdy nám to bednila do
hlavy. Jenže nám je to vcelku jedno a za pomocí výše jmenovaného školitele se snažíme dobrat nějakého konce co nejrychleji, protože nás čeká opékání špekáčků. To zvládáme všichni
naprosto bravurně. No a taky lítačka v lese. Co na tom, že už
si zase nic nepamatujeme! Jsme najezení, vylítaní a cestou do
školy si v bříšku uděláme místo na oběd. Počasí nám přálo,
a tak sedá říct, že to dopoledne v lese bylo super.
Znalcům přírody zdar!

Nežijeme tady sami
Ve čtvrtek 13. října se žáci 2. - 5. ročníku ZŠ zúčastnili
workshopu pod názvem „Naši noví sousedé“, který u nás uspořádala brněnská nezisková organizace Nesehnutí.
Workshop se snažil postavit děti před otázku soužití v multikulturní společnosti a ukázat jim, co mají lidé různých kultur
společné. Prostřednictvím her a příběhu jedné africké rodiny,
která se přistěhovala do České republiky, se děti dovídaly o důvodech, proč lidé vyhledávají nový domov. Samy se pokoušely
zamyslet nad problematikou odchodu ze své vlasti a nalezení
nového domova v jiné zemi.

Plavu si ani nevím jak

Rej čertů a andělů ve školní
družině

Už umím prsa a taky znak, kraulem si dám celý bazén. Potápím se, lovím hračky, podplavu i překážky, závodím a hraju si.
Venku je sice něco málo nad nulou, já však řádím na tobogánu
a ve venkovních atrakcích vyškovského bazénu. Když je mi zima,
jdu se zavařovat do vířivky, tam se vejde celé moje družstvo. Když
i potom mám modrofialovou barvu, roztaju v sauně. No a tak furt
dokola, nuda to ale rozhodně není. Bývalí závodní plavci – naši
trenéři - nám nic nedarují a chtějí po nás docela dost. I předškoláci
z MŠ musí makat a přestat se vody bát. Škoda, že už to skončilo,
už teď se budu těšit na další plavání ve Vyškově.
ZŠ Počenice

Rok se s rokem sešel a Mikuláš do školní družiny vešel. Měl
s sebou velké pomocníky, anděla a pekelníky. Dne 3. 12. 2014
se u nás ozýval pořádný rachot čertovských řetězů a andělských
zpěvů. Nebyl zde ani jeden smrtelník, školní družinu ovládli čerti
a andělé. Byla připravena čertovská diskotéka, andělské hry
a mnoho dalších soutěží o drobné ceny.
Poděkování patří rodičům, kteří dali svým dětem masku,
převlek anděla či čerta.
Školní družina při ZŠ Počenice

S draky vzhůru nad oblaky
Nastalo období pouštění draků a my jsme rozhodně nezůstali pozadu. Ve školní družině se hromadili létající draci nejrůznějších tvarů a barev. To poslední, co nám chybělo k pouštění,
bylo pěkné a větrné počasí. Takového počasí jsme se dočkali
4. 11. 2014, kdy jsme se ze školní družiny vydali na místní fotbalové hřiště vypustit do oblak naše netrpělivé draky.
Všem dětem draci vzlétli a všichni měli obrovskou radost.
Děti se dobře bavily, provětraly se na čerstvém vzduchu a užily
si pěkné odpoledne. Děkuji všem rodičům, kteří dětem obstarali
létající draky.
Školní družina při ZŠ Počenice
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Vystoupení pro seniory
Již tradicí se stalo vystoupení žáků mateřské a základní
školy při příležitosti setkání seniorů. Je moc hezké, že obec
na své starší občany pamatuje. A je možná pro některé z nich
i příjemné, že mladá školou povinná generace pro ně připraví
básničky a koledy. Bohužel, i letos provázela nácvik spousta
viróz a děti na jevišti odříkávaly své texty kašlající a chraptící,
někdy sotva slyšitelným hlasem. Mohlo se tedy stát, že v ruchu

podávaného občerstvení a povídání u stolů diváků, kteří program
nesledovali, nebylo téměř nic slyšet a spousta z nich se zkrátka
nudila. Omlouváme tímto naše účinkující, věřte, že se opravdu
snažili a do školy tento den dorazili jen kvůli odpolednímu
vystoupení. Jejich výkon sice perfektní nebyl, ale pochvalu za
snahu si zaslouží všichni.
ZŠ Počenice

Dění v obci
Vítání občánků
V sobotu 15. listopadu 2014 odpoledne se uskutečnilo na
obecním úřadě v Počenicích slavnostní vítání dětí do života.
Přivítáni byli Jakub Horák z Tetětic, Lukáš Pospěch z Tetětic
a Radim Procházka z Počenic. Děti přišly se svými maminkami,
šťastnými tatínky, dědečky, babičkami a ostatním příbuzenstvem.
Uvítala je předsedkyně sboru pro občanské záležitosti paní Jana
Měrková společně se starostkou obce Pavlínou Procházkovou,
která všem popřála láskyplné a radostné dětství a hlavně šťastnou budoucnost v náručí svých rodičů. Krásný a milý program
připravily děti ze ZŠ Počenice pod vedením paní zástupkyně
ředitelky Mgr. Dagmar Indrákové.
Dětem byl předán malý dárek a rodiče se zapsali do kroniky
obce. Na závěr se celá rodina vyfotografovala u kolébky, aby měli
na tento den milou vzpomínku.

Beseda s důchodci
Dne 3. prosince 2014 se po roční přestávce sešli ve víceúčelovém zařízení v Počenicích naši spoluobčané, kteří si již užívají
svého zaslouženého odpočinku, na besedě s důchodci, kterou
uspořádal již počtvrté obecní úřad.
Zahájení se ujala starostka obce paní Pavlína Procházková, pěkný program připravili žáci MŠ a ZŠ Počenice-Tetětice.
Následoval proslov předsedy Agrodružstva Morkovice Ing. Josefa
Uchytila, slavnostní přípitek a občerstvení. Mezitím se v sále
rozproudila zábava, neboť na této akci se potkávají i spoluobčané,

kteří se během roku nemají mnoho příležitostí setkat a mají si
proto co povídat. Zábavu podkreslovala skupina Animo Band,
která hrála k tanci i poslechu.
Snad toto středeční odpoledne přišlo vhod všem, kdo přišli,
neboť přestože se počasí zrovna nevydařilo, mile nás překvapila
hojná účast přítomných.
Všichni jsme se ze všech sil snažili, aby se všem zúčastněným na besedě líbilo. Budeme se tedy těšit na další setkání.
Zastupitelé a pracovníci Obce Počenice-Tetětice

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Počenice-Tetětice,
konaného dne 31. 10. 2014
Přítomni: Procházková Pavlína, Mgr. Štětina Libor, Novák Libor,
Ing. Churý Rudolf, Zbořil Vladimír, Voždová Stanislava, Večerka
Josef, Mgr. Pěnčík Jaromír, Trávníčková Jitka
Občané: dle přiložené prezenční listiny.

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. Diskuze

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Ad.1 Zahájení. Zasedání Zastupitelstva obce Počenice-Tetětice
bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadní starostkou obce paní
Pavlínou Procházkovou (dále jen předsedající).
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno všech 9 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona
o obcích usnášeníschopné.
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Ad. 2 Určení ověřovatelů a zapisovatele: Předsedající určila
ověřovateli zápisu paní Jitku Trávníčkovou a Stanislavu Voždovou
a zapisovatelkou paní Jarmilu Cigánkovou.
Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva: Předsedající
v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přednesla slib
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“. Složení slibu potvrdili všichni členové
OZ podpisem (příloha č. 2 zápisu).
Ad. 3 Schválení programu: Předsedající přednesla návrh programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Hlasování
o programu: Schváleno jednomyslně.
Ad. 4 Volba starosty:
• předsedající navrhla členy volební komise ve složení: Novák Libor,
Ing. Churý Rudolf a Mgr. Pěnčík Jaromír
- předseda: Novák Libor
Návrh usnesení: OZ jednomyslně schválilo složení volební komise.
• předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu.
Návrh usnesení: OZ jednomyslně schválilo zvolení jednoho místostarosty
• předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána
jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná
Návrh usnesení: OZ jednomyslně schválilo, že funkce starosty bude
vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná.
• Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
- paní Procházková Pavlína navrhla veřejnou volbu starosty
i místostarosty. Předsedající dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení: OZ jednomyslně schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání písemných návrhů na funkci starosty volební komisi. Předseda volební komise

obdržel 2 návrhy na funkci starosty: Pavlína Procházková a Josef
Večerka
Pro kandidáta Josefa Večerku hlasovali: Večerka Josef,
Mgr. Štětina Libor, Trávníčková Jitka a Mgr. Pěnčík Jaromír
Pro kandidátku Pavlínu Procházkovou hlasovali: Ing. Churý Rudolf,
Procházková Pavlína, Novák Libor, Bc. Zbořil Vladimír a Voždová
Stanislava
Starostkou obce byla zvolena nadpoloviční většinou 5 hlasy paní
Pavlína Procházková
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí starostkou obce paní
Pavlínu Procházkovou
Volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání písemných
návrhů na funkci místostarosty: Předseda volební komise obdržel
4 návrhy na funkci místostarosty: Ing. Churý Rudolf, Novák Libor,
Večerka Josef a Bc. Zbořil Vladimír
Pro kandidáta Ing. Churého Rudolfa hlasovalo: 0 zastupitelů
Pro kandidáta Nováka Libora hlasovalo: 0 zastupitelů
Pro kandidáta Večerku Josefa hlasovali: Večerka Josef,
Mgr. Štětina Libor, Trávníčková Jitka a Mgr. Pěnčík Jaromír
Pro kandidáta Bc. Zbořila Vladimíra hlasovali: Pavlína Procházková, Ing. Churý Rudolf, Novák Libor, Voždová Stanislava
a Bc. Zbořil Vladimír
Místostarostou obce byl zvolen nadpoloviční většinou 5 hlasy pan
Bc. Vladimír Zbořil
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce pana
Bc. Vladimíra Zbořila
Předseda volební komise pan Novák Libor přednesl návrh na
usnesení.
Starostka obce poděkovala všem bývalým členům zastupitelstva
obce za provedenou práci v uplynulém volebním období. Poděkovala hostům za účast a zasedání v 17,30 hod. ukončila.
Oznámení
Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 24. ledna od 10 hodin
proběhne v Tetěticích v lokalitě Hampejz rozdělení pozemků pro
těžbu dřeva. Cena byla stanovena na 300 Kč za m3.

SDH Počenice
Rozsvícení vánočního stromečku
V pátek před první adventní nedělí, konkrétně 28. listopadu, jsme se my,
mladí hasiči sešli na návsi, abychom do
naší obce vnesli atmosféru nadcházejících

svátků. Nejdříve jsme společně odpočítali rozsvícení stromečku,
poté jsme přihlížejícím přednesli pásmo básniček, zazpívali několik
koled a připomněli si některé tradice. Pro všechny byl připraven
svařák, výborný čaj a čerstvě upečené perníčky.

Ohlédnutí za letošními úspěchy soutěžních družstev SDH Počenice
Jak už bývá zvykem, s koncem roku přichází čas ohlédnout
se za uplynulou sezónou.
Začněme mužskou kategorií. Díky květnovému vítězství na
okrskové soutěži v Prasklicích se muži rozhodli reprezentovat náš
okrsek i v kole okresním, odkud se dostali až do kola krajského.
To se konalo v červnu v Horní Lidči. Naši muži se zde mezi silnou
konkurencí blýskli 3. místem v požárním útoku. Za zmínku určitě
stojí i výsledek zářijové noční soutěže v Křenovicích, kde díky
času 16,22s (na 2B) porazili dalších 23 družstev a skončili stříbrní.
Mezi další umístění na stupních vítězů patří 1. místo ze závodů
v Litenčicích a 3. místo z Chropyně. Nejlepší čas letošní sezóny
chlapi zaběhli na PHL v Roštění, měl hodnotu 18,69 s. I přesto,
že holky letos neobjely tolik závodů jako muži, polička na poháry
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prázdná nezůstala. První „devatenáctkový“ čas zaběhly v červnu
v Křenovicích, odměnou jim bylo 3. místo. Ani první „osmnáctka“ na
sebe nenechala dlouho čekat, na soutěži „O medlovského žabáka“
se časomíra zastavila na čase 18,27s, který jim přinesl vítězství.
První pohár z PHL pak do své sbírky přidaly díky soutěži v Nové
Dědině. Mezi další povedené útoky můžeme zařadit ty ze závodů
v Pornicích (1. místo), Chropyni, Zborovicích, Prasklicích (2. místa),
Zdounkách a Morkovicích (3. místa) či Pravčicích (5. místo).
Ani naši mladí hasiči nezůstali pozadu a celou sezónu okupovali přední příčky. Na úvod sezóny si starší odvezli putovní pohár
z Prasklic, mladší skončili třetí v Bílanech. Pozitivně určitě hodnotíme i soutěž v Kyselovicích, ač jsme skončili pod stupni vítězů. Na
jarním kole hry Plamen v Kroměříži jsme uplatnili hodiny tréninků,

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

statečně bojovali o přední příčky a v součtu všech šesti disciplín
skončili shodně starší i mladší na 5. místě. Vítězná vlna přišla
s příchodem podzimu. Na branném závodě v Morkovicích mladší
zde skončili sice čtvrtí, ale nechali za sebou dalších 28 družstev.
Všechna čtyři družstva starších se dokázala vměstnat do desítky
nejlepších, na stupních vítězů jsme měli dokonce dvě družstva,
konkrétně na 1. a 3. místě z 39 hlídek. Forma nám vydržela i do
podzimního kola hry Plamen. Mladší urvali ze ZPV opět bramborovou medaili, starší Závod požárnické všestrannosti vyhráli, na
útoku CTIF skončili druzí, což je v součtu řadí na průběžné 1. místo
po podzimním kole, avšak uvidíme, jak se nám bude dařit na jaře.
Sezónu jsme zakončili u nás na Memoriálu Pavla Přecechtěla
staršího. I přes nervozitu před domácím publikem se nám ruce
do provazů nezamotaly. Mladší konečně prolomili šňůru čtvrtých
míst a ve své kategorii byli jasně nejlepší. To samé můžeme říct i
o starších, ti obsadili první dvě místa.
Všem, kteří nás v letošním roce jakkoli podpořili, pomohli nám
či drželi pěsti, děkujeme.
Eliška Otevřelová

SDH Tetětice
V pátek 14. 11. jsme uspořádali pro děti a rodiče bludičkovou
noc s lampionovým průvodem. Po setmění se začala mihotat
světélka po vesnici, děti na cestu dostaly občerstvení a svítící
náramky, aby nezabloudily. Po zhasnutí pouličního osvětlení se
vydal průvod mlhou a tmou za hledáním budiček.
Bludičky za splnění úkolu rozdávaly sladké odměny. Večerní
procházka byla sice pro některé děti náročná a bolely je nožičky.
Aspoň bylo potom večerní usínání ve vyhřátých postýlkách o to
příjemnější.

Stalo se již tradicí, že hasiči z Tetětic pořádají 1. adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu. A tak i letos v neděli
30. 11. zaplnili náves naši spoluobčané, aby po krátkém odpočítávání byli svědky rozsvícení stromu. Záře krásných modrých
světel rozsvítila oči malých i velkých dětí, pro které byly připraveny
soutěže a občerstvení. Všichni mohli ochutnat plný kotel svařeného
vína, čaje a také krásně vyuzený bok. Dětem přinesl anděl sladké
balíčky. Chladnou noční oblohu na závěr ozářil malý ohňostroj.
Iva Valigurská

Program koncertu - 3. ledna
v 16 hodin v Počenicích v kostele
Jan Jakub Ryba: česká mše vánoční, Hej mistře, Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Závěr.
Jakub Lokaj: Motetto pastorale-vánoční kantáta
Účinkují Pěvecký sbor CANTUS Morkovice sóla: Kristýna Jašková,
Eva Blešová, Martina Kudličková, Antonín Navrátil, Lukáš Vančura,
Jiří Bleša a další.
Hudební doprovod: Orchestr žáků a pedagogů konzervatoře
a ZUŠ Kroměříž
Dirigent: Vladimír Bleša

Pořad bohoslužeb o Vánocích
Středa 24. prosince

„půlnoční mše svatá“ v 15.00 hodin
v Počenicich

Čtvrtek 25. prosince

VÁNOCE - v 9.15 hodin v Počenicich

Neděle 28. prosince

Svátek Svaté Rodiny - v 9.15 hodin
v Počenicich

Středa 31. prosince

poslední den v roce - v 15.00 hodin
v TETĚTICICH

Čtvrtek 1. ledna 2015

Nový rok - v 9.15 hodin v Počenicich

Pondělí 5. ledna

vigilie svátku Zjevení Páně: Tři králové
- v 17.00 hodin v TETĚTICÍCH

Zpovídání před Vánocemi bude v neděli 21. prosince od 15.00
do 17.00 v MORKOVICÍCH /bude zpovídat 5 kněží/
P. Jan Surowczyk, farář

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice
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SFK Kozel Počenice
Kozel Počenice nevstoupil do podzimních
bojů v divizi D úspěšně a po polovině se krčí
na 10. místě tabulky. Nedá se ovšem říci, že by
Kozel ztrácel herně. Soutěž je velmi vyrovnaná
a kromě dvou utkání, kdy byli Kozlíci jasně přehráni, držel krok a klidně mohl být v tabulce výše.
Aktuálně začíná druhá polovina soutěže a výhled na další období
je jasný. Nespadnout na nižší příčky, které znamenají sestup.
Ani „béčku“ se zatím nedaří, ale to je hodně dáno okleštěnou
sestavou a několika trvalými absencemi. Herně však ani rezerva
neztrácí a svádí ve Zlínské lize vyrovnané souboje se špicí tabulky,
leč opět bez bodového bonusu.
První sezónu zažívají dorostenci Kozla, a nutno poznamenat,
že si prochází velmi obtížným obdobím. Je velmi znát, že ostatní
týmy jsou více etablované na soutěžní florbalová utkání, což se
bohužel zatím o mladých Kozlech říct nedá. Přesto jejich bojovnost
a týmový duch je příkladný. Několik z nich již zavítalo na mužské
tréninky, kde se vůbec svými kvalitami neztratili.

Divize skupina D
#

Družstvo

Z

V

Vp

Pp

P

B

1.

SFK TJ Slovan Havířov

11

9

2

0

0

31

2.

FBK Spartak Hluk

11

7

0

1

3

22

3.

FBC Spartak MSEM Přerov

11

7

0

1

3

22

4.

FbC Asper Šumperk

11

6

0

1

4

19

5.

1. letka Sokol Ostrava Poruba

11

5

2

0

4

19

6.

FK Orel Telnice

11

6

0

0

5

18

7.

FbK Horní Suchá

11

5

1

0

5

17

8.

Bulldogs Brno B

11

5

0

1

5

16

9.

FbC Slow Shoes Holešov

11

5

0

1

5

16

10. TEMPISH FBS Olomouc

11

2

0

1

8

7

11. SFK Kozel Počenice

11

2

0

0

9

6

12. FBC ZŠ Uničov

11

1

1

0

9
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TJ Počenice-Tetětice
Fotbalový klub TJ Počenice-Tetětice má za
sebou polovinu soutěže a nutno konstatovat,
že si vedl nad očekávání úspěšně. Po podzimu
zaujímá druhé místo tabulky.
Vedoucí celek, rezerva Zborovic, postoupit
do vyšší soutěže nemůže, neboť jeho A-tým tuto
soutěž hraje. Proto je naše umístění postupové, navíc máme příznivé rozlosování na jaře, kde mužstva na 3. až 7. místě hostíme
na domácí půdě. Za celou podzimní část náš tým prohrál pouze
dvakrát, na domácí půdě se silnými Zborovicemi a v Lutopecnách.
Dvanáctkrát jsme zvítězili, z toho jednou na pokutové kopy. Před
námi je ještě daleká cesta, oproti ostatním mužstvům máme ale
výhodu v široké hráčské základně, kterou před sezónou posílili
Roháč a Štolfa z Morkovic. Většinu týmu ale tvoří domácí odchovanci. Náš celek předvádí solidní výkony, co mu ale chybí, je
širší divácká podpora, která se opírá hlavně o fanoušky z Tetětic.
Náš fotbalový areál je jedním z nejkrásnějších v okrese, navíc se
každoročně díky podpoře obecního úřadu zvelebuje, diváci si však
do něj hledají cestu jen pozvolna. Věřím ale, že je naše výkony
zaujmou, vždyť pro ně se fotbal hraje a budou fotbalové zápasy
navštěvovat v čím dál větším počtu.

TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI ROČNÍKU
2014/2015
1. Zborovice B

14

12

1

1

0

53:18

39

2. Počenice

14

11

1

0

2

44:19

35

3. Lutopecny

14

9

1

1

3

38:33

30

4. Kvasice B

14

9

0

2

3

45:22

29

5. Záhlinice

14

8

1

1

4

48:25

27

6. Zlobice

14

7

2

1

4

39:27

26

7. Bezměrov

14

6

2

1

5

33:37

23

8. Litenčice

13

6

1

0

6

41:30

20

9. Pravčice

13

5

0

1

7

31:40

16

10. Břest

14

4

0

1

9

31:47

13

11. Šelešovice

14

4

0

0

10

28:36

12

12. Kyselovice B

14

3

0

0

11

23:45

9

13. Bařice

14

2

0

0

12

16:53

6

14. Dřínov

14

2

0

0

12

17:55

6

Do konce roku nás čeká ještě několik sportovních akcí. Dne
26. prosince se ve víceúčelovém zařízení v Počenicích koná
tradiční turnaj v nohejbale trojic, na přelomu roku se uskuteční
v Baru na kulturáku i Turnaj v mariáši. Naše obce posílají své
reprezentanty na turnaj v malé kopané s názvem O pohár mikroregionu Morkovska, který letos proběhne v sobotu 3. ledna
v hale v Morkovicích.
A v polovině ledna 2015 se příznivci sportu mohou těšit na
turnaj ve stolním tenise, pořádný tělovýchovnou jednotou ve
víceúčelovém zařízení v Počenicích.
Závěrem bych chtěl jménem tělovýchovné jednoty
Počenice-Tetětice popřát všem našim občanům do nového
roku 2015 pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním
i soukromém životě.
Josef Hrušák ml.
předseda TJ Počenice-Tetětice
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