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V tomto čísle se dočtete ...

Vážení spoluobčané,
tak jako loňský rok opět zažíváme období zimy nezimy. Začínáme
se těšit na jarní měsíce se sluníčkem. Blíží se velikonoční svátky
a to si většinou přejeme, aby byly hezké, pohodové. A ti, kteří dodržují tradiční zvyky, si nad to přejí hodně vody či bohatou pomlázku.
Přeji vám příjemné končící zimní dny a úspěšný boj se všemi viry
a bacily, které na nás v těchto dnech číhají…
Radostné řehtaček zpívání
zimu do daleka odhání
a všechno znovu zas ožívá,
všude je vůně jara mámivá.

Pavlína Procházková
starostka obce

o masopustu v Počenicích.

jak se slavil Mezinárodní den žen.

o divadelním představení.

Obec
Usnesení č. 6/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice-Tetětice ze dne 15. 12. 2015
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a)
b)

rozpočtové opatření č. 7/2015
poskytnutí finančních příspěvků organizacím na rok 2016: SDH
Počenice – 23 200,- Kč na akce pro děti a soutěž PHL SDH Tetětice – 21 000,- Kč na akce pro děti a hudbu na hasičský výlet
Občanské sdružení korálky – 3 000,- Kč na činnost sdružení
rodičů a přátel školy
SFK Kozel Počenice – 30 000,- Kč na činnost oddílu
Myslivecký spolek Lipina Počenice – 6 000,- Kč na provoz
mysliveckého spolku
TJ Počenice-Tetětice – 20 000,- Kč na memoriál Jaromíra
Pěnčíka a hudbu na hodovou zábavu
Český svaz žen Počenice – Tetětice – 10 000,- Kč na akce
ZŠ a MŠ Počenice-Tetětice – 855 000,- Kč na provoz organizace
Sdružení místních samospráv – 1 710,- Kč na činnost sdružení
Okresní sdružení hasičů – 710,- Kč na činnost sdružení
MAS Hříběcí hory – 2 000,- Kč členský příspěvek
Mikroregion Morkovsko – 9 450,- Kč členský příspěvek

c)

Rozpočet obce Počenice-Tetětice na rok 2016 s příjmy ve
výši 8 717 000,- Kč, financováním 6 180 000,- Kč a výdaji
ve výši 14 897 000,- Kč.
Změny ve stanovách mikroregionu Morkovsko v Čl. I změna
sídla sdružení na Náměstí 29, Čl. III, bod 2. společný postup
při podpoře kolektivního sportování, pořádání společných
sportovních akcí, Čl. IV. Hospodaření sdružení odst. 3 se
mění lhůta zveřejnění z 30 na 15 dnů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění
a nahrazuje závazná vyhláška č. 1/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru,

d)

e)

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
f) Nařízení obce Počenice – Tetětice č.1/2015, kterým se
vydává Tržní řád.
g) Smlouvu o dílo č. 1/2015 uzavřenou mezi obcí Počenice
– Tetětice a panem Ing. Alešem Musilem týkající se zimní
údržby obce.
h) Prodej pozemků parc. č. 35 o výměře 176 m² a parc.č. 34/2
o výměře 12 m² panu Mojmíru Schorníkovi, bytem Počenice
207 za cenu 25,- Kč za m2. Náklady s tímto prodejem spojené hradí kupující.
ch) Pronájem bývalé váhy parc. č. 314, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 38 m2 v k. ú. Počenice, Mysliveckému
spolku Lipina Počenice na 10 let. Nájemné bude činit 1,- Kč
ročně.
i) Smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu,
uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice a VaK a. s., Kroměříž
v předkládaném znění.
j) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti uzavřenou
mezi obcí Počenice-Tetětice a VaK, a.s. Kroměříž v předkládaném znění.
k) Prodloužení termínu zahájení faktické výstavby rodinného
domu na parc. č. 1066/48 panu Petrovi Zbořilovi, bytem
Počenice 217 do konce roku 2016.
II. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6/2015.
III. OZ zplnomocňuje
starostku obce a finanční výbor obce k úpravě rozpočtu k 31. 12.
2015. Pokud dojde k úpravám rozpočtu k tomuto datu, zastupitelstvo o nich bude informováno na prvním zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2016.

Usnesení č. 1/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Počenice-Tetětice ze dne 03. 03. 2016
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice a Povodí
Moravy, s. p. v předkládaném znění.
b) Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu uzavřenou
mezi obcí Počenice-Tetětice a ŘSZK, p. o. v předkládaném
znění.
c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
a smlouvu o právu stavby uzavřenou mezi obcí Počenice-Tetětice a VaK Kroměříž, a. s. v předkládaném znění
d) Prodej pozemku parc. č. 218 o výměře 541 m2 v k.ú. Tetětice
panu Lukáši Musilovi, bytem Tetětice 100 za cenu 25,- Kč
za m2. Náklady s tímto prodejem spojené hradí kupující.
e) Směnu obecních pozemků parc. č. 618/1 o výměře 5 405
m² a 688/154 o výměře 5 502 m2 za pozemky pana MUDr.
Karla Barneta, CSc., bytem Kaprova 15/11, Josefov, 110 00,
Praha 1, parc. č. 530/1 o výměře 1 393 m2, 528/6 o výměře
459 m2, 529/1 o výměře 145 m2, 528/3 o výměře 640 m2
a 527/5 o výměře 603 m2 vše v k.ú. Počenice. Veškeré náklady s touto směnou spojené hradí obec Počenice -Tetětice.
f) Pronájem umělé vodní nádrže na pozemku parc. č. 701/1
o celkové výměře 1 439 m2 v k.ú. Počenice. Tento pronájem
bude řešen Smlouvou o výpůjčce.

g)

a)
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h)

Pronájem umělé vodní nádrže na pozemku parc.č. 411/2
o celkové výměře 7 552 m2 v k.ú. Tetětice. Tento pronájem
bude řešen Nájemní smlouvou.
Záměr Agrodružstva Morkovice na výstavbu stájí vedle
stávajícího areálu VKK.

II. Obecní zastupitelstvo neschvaluje
a) finanční příspěvek na předláždění pozemku před domem
č. p.133 Počenice
b) finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, Rodinné centrum Kroměříž a Centru služeb
postiženým Zlín (Horizont Kroměříž)
c) odprodej obecního pole paní Jaroslavě Vybíralové, bytem
Tetětice 92
d) prodej obecních pozemků parc.č. 460/2 a 459/2 firmě Kurier
doprava s. r. o.
III. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
a) rozpočtové opatření č. 8/2015
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015001016 uzavřenou
mezi obcí Počenice-Tetětice a SMO a. s. v předkládaném
znění
Zapsala: Stanislava Voždová
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Divadelní představení v Počenicích
V měsíci únoru to byl přesně rok, co jsme se my ženy z Počenic začaly pravidelně scházet na měsíčních setkáních. Scházíme
se vždy večer poslední středu v měsíci. Každé toto setkání má
konkrétní náplň. A teď se již opravdu můžeme pochlubit nějakými
výsledky. Uskutečnilo se toho již mnoho.
Na pátek 4. března 2016 v 19.00 hodin jsme pozvali divadelní soubor Smotaná hadice z Křenovic. Sál našeho víceúčelového
zařízení byl zaplněn do posledního místa a komediální smršť
hereček začala. Představení bylo neskutečné. Sál se otřásal
smíchy od začátku až do konce.
V tomto čase bychom neměli myslet pouze sami na sebe,
ale měli bychom být laskavi ke svému okolí, zastavit se, zamyslet
se a hlavně se umět pobavit.

Rok 2016 bude pro naši činnost rokem druhým a my doufáme, že i úspěšným. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili
ruku k dílu a tím se zasloužili o zdařilý průběh akce, patří uznání a dík. Už teď se těšíme na další pokračování. Naše velké
poděkování patří již tradičně JUDr. Stanislavu Rafajovi, který
ochotně zdokumentuje veškeré akce a dění v obci nádhernými
fotografiemi.

Za ZO ČZŽ Počenice – Tetětice
Jarmila Sedlaříková – předsedkyně ZO

Oslava MDŽ 9. března v Počenicích
A je to tady. Další akce. My ženy, ač je to trochu zvláštní,
jsme se rozhodly, že oslavíme s našimi občany MDŽ. Ve středu
9. března jsme se všichni sešli v krásně připraveném sále. Po
zahájení a přivítání všech přítomných následoval úvodní program
dětí z MŠ Tetětice. Naše malé dětičky byly opravdu úžasné, celý
sál je odměnil bouřlivým potleskem. Poděkování patří paním
učitelkám, které tento program s dětmi připravily.
Po vystoupení dětí přišla na řadu volná zábava. K tanci
a poslechu nám zahrál pan Martin Pazdera z Přerova se zpěvačkou Lenkou. Pan Martin hrál, všechny nás bavil a roztančil
celý sál. K dobré zábavě patří i dobré jídlo a pití. Obrovské

množství dobrot, chlebíčků, zákusků a pití bylo připraveno pro
všechny, kteří přišli.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu
Počenice-Tetětice za příspěvek na hudbu a Agrodružstvu Morkovice za sponzorský dar v podobě zákusků.
Smyslem této akce bylo pobavit se, zatančit si a pochutnat
si na připraveném pohoštění. Ale hlavně chceme podpořit aktivní život v naší obci a sousedskou soudržnost. A to se nám již
podruhé letos podařilo.
Za ZO ČZŽ Počenice – Tetětice
Jarmila Sedlaříková – předsedkyně ZO

Základní škola Počenice
Plavecký výcvik
Rok se s rokem sešel, Advent byl právě v rozpuku, když
došlo na oprašování plaveckých dovedností. Slavnostně se tvářící bazény vyškovského aquaparku i oblíbení plavečtí instruktoři
a instruktorky tamější plavecké školy „Tempo“ přivítali staré známé, ale i některé nové
tváře budoucích pokořitelů Lamanšského
průlivu.
Pondělí co pondělí, téměř dva měsíce
tvrdé dřiny v bazénu, na suchu, drsné tréninky v nevyzpytatelně prudkých zatáčkách
tobogánu, miliardy bublinek ve vířivé vaně,
spalující vedro v sauně, ale i plavání pod
širákem v zimních podmínkách, to vše bylo
součástí plaveckého výcviku. Každý se chtěl
naučit plavat jako jeden z nejinteligentnějších savců naší planety – delfín. Je však
také nutno dodat, že naprosté většině žáků
se to i tak trochu povedlo a získali na svém
„mokrém vysvědčení“ vytouženého delfína
jako symbol své plavecké samostatnosti a
schopnosti uplavat danou vzdálenost bez
jakýchkoliv pomůcek či přidržování se okraje
bazénu.
Nezbývá tak víc, než jen neusnout na
plaveckých vavřínech a vylákat rodiče, pra-
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rodiče, sourozence, tety, strýce, ba klidně i sousedy k návštěvě
bazénu a své plavecké dovednosti nadále prohlubovat tak, aby
bylo co oprašovat, až se zase rok s rokem sejde.
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Karneval
Poslední únorovou středu patřil sál v Počenicích karnevalovým taškařicím, serióznímu tanci i netradičnímu soutěžnímu
klání. K tanci, skoku, podupu, kroucení a natřásání se, šlapání
zelí i k poslechu vyhrávala hudba všech možných žánrů a taneční
parket jsme mimo jiné prověřili při kouzelnickém „harrypotterovském“ valčíku, slovácké skočné i při tanečních kreacích na
cikánské melodie.
A že na maškary ve víru tance byla opravdu radost pohledět!
Nápaditě maskovaní žáci naší školy nebyli žádné taneční puťky
ani ořezávátka, ale nadupali parket asi jako, když se sejdou
na večírku první sólisté a primabaleríny moskevského Bolshoi
Theatre s kolegy tanečníky z La Scaly. Ještě teď mě nohy bolí,
když si na to vzpomenu!
Zápal pro věc nechyběl ani při soutěžních kláních, a tak drobnou sladkou odměnu získali úplně všichni. Čtyři nejlepší masky
si pak odnesly ceny hodnotnější, stejně jako čtyři nejšikovnější
a nejzapálenější tanečníci. Veliké díky patří nejen nadšeným
tanečníkům v maskách, kteří se nebojí udělat si ze sebe sama
legraci, ale také všem starostlivým rodičům, kteří masku pro své

děti s láskou připravili či pomáhali připravovat. Apropos, už víte,
za co půjdete příště?
Š. Koplíková, vychovatelka

Dopravka na výbornou
Získat průkaz cyklisty je přáním každého čtvrťáka. Na svůj
první „řidičák“ je totiž jeho majitel právem hrdý. Během celého
školního roku se kluci a holky ze čtvrté třídy pečlivě seznamují s dopravními předpisy, učí se bezchybně řešit nástrahy
křižovatek i dopravních značek. Porozumět pokynům policisty
v provozu, znát povinnou výbavu jízdního kola či snad vědět, jak
se správně zachovat při dopravní nehodě – to je leckdy oříšek
i pro nás dospělé. Při návštěvě lektora z Dětského dopravního
hřiště Kroměříž předvedli naši žáci znalosti z dopravní výchovy
na jedničku. Pochvala z úst lektora, pana Stratila, nás zahřála
o to víc, když nás zařadil mezi dvě nejšikovnější třídy na Kroměřížsku. Lektorovi pomocníci - koloběžka Nataša a autíčka
Mojmír s Čestmírem – pomáhali dětem vytvořit modelové případy
v dopravě. Nezbývá než držet pěsti, abychom se vám v květnu
mohli pochlubit svými vytouženými řidičáky.
		
Dagmar Indráková, ZŠ Počenice

Otázka: Co bylo dnes ve škole? – Odpověď: Nic!
A rodič může vyletět z kůže, protože je to odpověď každodenní a neměnná. A učitel může taky vyletět z kůže, protože je
to odpověď vždy nepravdivá.
Kdo této odpovědi nevěřil, mohl se kouknout do hodin
v 1. ročníku, protože tam proběhl návštěvní den a nicnedělání
fakt na programu nebylo. Prváci naprosto bravurně předvedli
hromadu znalostí a dovedností, které do sebe za 7 měsíců školní
docházky naskládali.
Rodiče se přesvědčili, že jejich domácí příprava s dětmi
se ve škole ještě zúročí. Učitelka se tetelila radostí, že žáčci
nemají trému a makají na plné pecky a atmosféra byla jako
vždy naprosto úžasná. A uznala, že odpověď “NIC“ je vlastně
obrovská pochvala. Děti si ani neuvědomily množství získaných
poznatků, osvojily si je hrou, manipulací s hračkami, učebními
pomůckami, vzájemnou výukou v klidném a nekonfliktním prostředí s podporou bezva rodičů. Litujete, že jste při tom taky nebyli? Nezoufejte, na další „Návštěvní den „ Vás včas upozorníme.
Vaši žáci prváci, co mají rádi legraci!
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Muzikantem ze dne na den?
To byste nevěřili, co všechno musí zvládnout takový muzikant. Dobře zpívat a hrát na hudební nástroj obnáší pořádnou
dřinu. Mnohahodinový každodenní trénink v podobě stupnic,
akordů, znalosti rytmu, ba dokonce i italštiny. Co Čech, to prý
muzikant. Tak docela to pravda není, to jsme se přesvědčili na
vlastní kůži na výchovném koncertu skupiny Marbo. Alespoň
jsme se pokusili zahrát si na muzikanty. Profesionální hudební
dvojici jsme se nemohli vyrovnat, ale to nám na náladě vůbec
neubralo. Společně s našimi školkáčky jsme si zazpívali, zavrtěli
se do taktu a chvílemi doprovodili pěvecké duo i hrou na tělo.
Jsme zvědaví, co si na nás Marbo nachystá příště.
						
Dagmar Indráková, ZŠ Počenice

Zapsáno!
Co? Ne co, ale kdo! 7 nových žáčků – budoucích prvňáčků. Ti se hrdě a beze strachu
přihrnuli v doprovodu svých rodičů a dokázali,
že jsou připraveni na školní docházku. Čekala
je pohoda a klid, o kterém si mohou na velkých
školách jen nechat zdát. Každé dítě dostalo
svůj prostor, čas a paní učitelku jen pro sebe.
Nebylo rušeno davem přestrojených budoucích
spolužáků, doprovodným programem a najatými
cizími animátory, aby škola oslnila. Setkali se
s učitelkami i učebnou ve stavu, jaký je čeká za
čas v září. No možná, že na nás učitelkách se
ten čas podepíše mnohem víc, než na budově.
Kdyby se schylovalo ke katastrofě a děti nás
v září nepoznaly, my se jim znova představíme.
V každém případě budoucí školáci byli moc
šikovní a my se na ně děsně těšíme!

Mateřská škola Tetětice
Akce v MŠ
Od začátku roku 2016 jsme v naší mateřské prožili již
spoustu zajímavého.
Na naše předškoláky čekal zápis do ZŠ. Zde mohli zúročit
všechno, co se naučili v MŠ. Kromě běžných činností v rámci
režimu MŠ mají předškoláci dva kroužky předškolních dovednosti
a pracuje se s nimi i Metodou dobrého startu. Samozřejmostí je
nabídka stříhání, lepení, vykreslování, navlékání a také plnění
různorodých úkolů k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.
Starší děti se spolu se ZŠ Počenice zúčastnili divadelního
představení „Pipi Dlouhá punčocha“ v Domě kultury v Kroměříži.
Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další podobnou akci.
Událostí měsíce února byl karneval, který jsme pořádali ve
spolupráci s rodiči.
Sešli jsme se jedno páteční odpoledne na „učiteláku“ v Tetěticích. Děti přišly v krásných kostýmech. Hned na začátku jsme
si zahráli pohádku „O veliké řepě“. Pak byla na řadě tombola,
o kterou se postarali rodiče. Na všechny malé účastníky čekalo
ještě občerstvení a samozřejmě zasloužený dárek za krásné
masky. Také jsme soutěžili a tancovali, děti by to jistě vydržely
až do rána. Všichni jsme si výborně užívali.
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V únoru u nás opět začal projekt Ekohrátky. Letos se
zaměří na téma vesmír a svět a kontinenty. Děti nenásilnou
a prožitkovou formou učí základní znalosti o tématu. Hodně se
vyrábí a také zpívá. Tento projekt bude probíhat až do konce
školního roku.
Začátkem března jsme vystupovali na MDŽ. Nácvik nám
zabral hodně času, ale cvičili jsme s chutí a radostí. I když byl
nácvik poznamenán větší nemocností dětí, všechno jsme zvládli.
Odměnou nám byl velký potlesk a také to, že jsme se při hudbě
společně vydováděli.
Hned následující den jsme jeli na koncert skupiny Marbo.
Děti byly unešené jízdou autobusem a také koncertem samotným. Zazpívali jsme si známé písničky, některé děti si pobrukovaly ještě ve školce.
Samozřejmě nezapomínáme ani roční období. Ve školce
se dokončuje jarní výzdoba, čeká nás velikonoční vyrábění. Tak
snad nás jaro o Velikonocích zasáhne již naplno.
Děti a dospěláci z MŠ Tetětice
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SDH Tetětice
I když letošní masopust připadl již na sobotu 6. února,
počasí bylo jako na jaře. Nejen teplý a slunečný den doprovázel masopustní průvod masek. Vesnicí se linuly rozličné vůně
dobrot, které hospodyně přichystaly. Odměnou jim byl tradiční
taneček s medvědem. K tomu vyhrávali naši dva harmonikáři.
A samozřejmě nechyběly ani švestkové vzorky. Jsme rádi, že nás
již většina lidí čeká a dodržují tak s námi tradice našich předků.
V sobotu 27. února po druhé hodině vše vypuklo na Učiteláku. Přicházely princezny, kovbojové, piráti, zvířátka… Začal
totiž KARNEVAL. Klaun vyzval všechny přítomné děti na taneční
parket a začala promenáda masek. Zbaveni ostychu jsme se

všichni vrhli do víru tance a soutěží. Děti s nadšením a elánem
plnily připravené úkoly. Za splnění dostávaly sladkosti. A dokonce
pršely z nebe bonbony. Aby nikdo nepadl vysílením, dostávaly
přítomné masky na posilněnou párek v rohlíku. Pitný režim byl
také dodržován. Všichni pokukovali zvědavě po tombole. Byl také
připraven turnaj v pexesu. Aby to bylo spravedlivé, soutěžící byli
rozděleni ve třech věkových kategoriích. Soutěžilo se o plyšová
zvířátka. Velkou radost udělaly dětem maminky, protože se také
zapojily do soutěží a tance. Unaveni, ale spokojeni, že v tombole vyhrál každý, jsme se pomalu rozešli do svých domovů.
Iva Valigurská

TJ Počenice-Tetětice
Ještě na konci roku 2015, tradičně na Štěpána, tělovýchovná jednota pořádala turnaj v nohejbale trojic, ve kterém
v konkurenci osmi mužstev vítězství obhájil domácí tým bratří
Kunčarů, doplněný o P. Hýska z Morkovic. Ti ve finále porazili
družstvo z Pačlavic.

V sobotu 6. února jsme občany Počenic potěšili masopustním průvodem. V počtu patnácti dospělých a devíti dětí jsme za
zvuků harmoniky obešli v rozpustilých maskách celou vesnici.
Poděkování patří všem, kteří nás v chladném počasí pohostili
a přispěli naší jednotě věcným či finančním darem. Díky zaslouží
též náš fotograf Stanislav Rafaj, jehož fotky z našich akcí jsou
k vidění na webových stránkách obce (http://www.pocenice.cz)
i klubu (http://www.tjpocenice-tetetice.cz)

Vítězové nohejbalu 26.12. 2015
Sportem jsme vstoupili i do roku 2016, na začátku ledna
se pořádal turnaj v mariáši. V Baru na kulturáku v Počenicích
zvítězil Petr Štolfa starší z Morkovic. Na druhém místě se umístil
Marcel Tichánek a třetí místo obsadil Roman Cigánek.

Vítězové turnaje v mariáši 2.1. 2016

6

Účastníci masopustního průvodu 6. 2. 2016
Dne 26. února 2016 se konala výroční valná hromada TJ,
den poté se uskutečnil turnaj ve stolním tenise. V tělocvičně
v Počenicích se sešlo 13 dospělých hráčů a čtyři zástupci dětské
kategorie. Děti se utkaly dvoukolově každý s každým, dospěláci
byli rozděleni do dvou skupin, ze kterých vzešli čtvrtfinalisté.
Vyřazovací boje ovládl největší favorit turnaje – Ivana Mišurcová,
která ve finále porazila Michala Klapila. Na třetím místě skončil
Jiří Horák.

Účastníci turnaje ve stolním tenisu

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice

Florbal
Březen a hlavně duben patří u florbalistů finišům
sezóny. V době uzávěrky ještě nelze hodnotit celou
sezónu, ale určité náznaky dosavadní fáze soutěží již do
závěrečného sumáře letošních kozlích bojů dává. Elitní
tým Kozla letos od počátku sezóny chytl velkou ofenzivní
chuť, kterou osvědčil v poháru, a následně přenesl i do
ligy, v níž opanuje suverénně první příčku v nastřílených
brankách. Celkové umístění počenického áčka je také
potěšující, neboť to vypadá, že se opět po pár letech udrží
v horní polovině tabulky Regionální ligy mužů.
Mužská rezerva Kozla bojuje na každém turnaji
hlavně o zkušenosti pro své mladé jádro, a současně
bojuje s nestabilním kádrem. Typické neduhy rezervního
týmu však napravuje nasazením a týmovým duchem.
Byť letos zřejmě skončí na předposledním místě tabulky
Zlínské ligy, je udržení v této soutěži za daných okolností
maximem toho, čeho šlo dosáhnout. Pro příští sezónu
je pak cíl jasný, a to dát dohromady širší kádr osob oddaných florbalu, který vydrží hrát celou sezónu. Jenom
tak může rezerva pomýšlet na příčky vyšší.
Závěrem, ale určitě ne v poslední řadě je kozlí
mládež. Letošní dorostenecké výkony jsou trochu jako
na houpačce. Ale přicházejí první výhry, podařené
výkony a je vidět, že práce s mládeží se vyplácí. Pro
aktuální dorostence je k nezaplacení zejména účast
na mužských trénincích, kterou budou určitě v dalším
roce svého působení velmi potřebovat, neboť vše
směřuje k tomu, že Kozel nasadí příští rok do mlá-

dežnických soutěží po dlouhých letech oddíl juniorů. Ti však dle
všeho nebudou jediným mládežnickým oddílem, neboť se na svou
premiérovou sezónu důsledně chystají i nejmladší ročníky, které po
celou sezónu vedou Michal Florián a Mirek Kučera.

Fotbal
Termínová listina OFS Kroměříž, jaro 2016:
Den

Datum

Hodina

Kolo

Soupeř

Místo

Ne

03/04/2016

15.30

15

Zdounky

D

Ne

10/04/2016

15.30

16

Slavkov

V

So

16/04/2016

16.00

17

Skaštice

D

Ne

24/04/2016

16.00

18

Střílky

V

Ne

01/05/2016

16.00

19

Mrlínek

D

Ne

08/05/2016

16.30

20

Chvalčov

V

Ne

15/05/2016

16.30

21

Loukov

D

Ne

22/05/2016

16.30

22

Záříčí

V

Ne

29/05/2016

16.30

23

Němčice

V

Ne

05/06/2015

16.30

24

Lubná

D

Ne

12/06/2015

16.30

25

Kyselovice

V

Ne

19/06/2015

16.30

26

Holešov B

D

Pozvánka
TJ Počenice-Tetětice srdečně zve všechny
na taneční zábavu, která se uskuteční v pátek
27. května 2016 v Ořechovém sadu. K tanci
a poslechu bude hrát kapela Reflexy. Bohaté
občerstvení a skvělá zábava zaručena

Zpravodaj obce Počenice-Tetětice
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Foto z akcí

Akce v mateřské škole.

Turnaj v nohejbale.

Turnaj ve stolním tenise.
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