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SLOVO STAROSTKY

Vážení čtenáři,
za pár  měsíců  přijdou  nové  volby,  nové
zastupitelstvo, nové vedení. Přesto již nyní má
tato  obec  nového  starostu.  Okolnosti,  které
ke změně  vedly,  byly  poměrně  bouřlivé  a
nepříjemné.  Navzdory  ne  příliš  přátelské
atmosféře a spoustě věcí,  do kterých se budu
muset  během  krátké  chvíle  vpravit,  jsem
se rozhodla  přijmout  funkci  starostky  a
věnovat  obci  všechen  svůj  čas.  Obec,  kterou
čeká několik investičních akcí,  by „bezvládí“
velmi uškodilo. Považuji však za velice tristní,
že nikdo ze zastupitelů nepřevzal mou funkci
místostarosty a neujal se tak části povinností.
Věřte,  že stmelit  obě  funkce  dohromady  je
výkon hodný špičkového sportovce. Není ale
možné  plakat  nad  rozlitým  mlékem,  jde
se dál!
Jak  jsem  již  uvedla,  obec  čeká  několik  investičních  akcí,  jejichž  koordinace
nebude jednoduchá. Většina se týká průtahu obcí, který na začátku dubna začal
rekonstruovat  Jihomoravský  kraj.  Průběžné  informace,  které  čerpám
z pravidelných  kontrolních  dní,  budou  doplňovány  na webové  stránky  obce  a
na kabelovou televizi.
Vlastník silnice II/394 – JMK  – je  investorem celé stavby průtahu.  Chodníky,
parkoviště a veřejná prostranství jsou stavbami obce. A jsou nyní celkem 3. Jako
první  z nich  se bude  realizovat  stavba  „Zaklenutí  potoka“  na ulici  Nádražní.
V brzké  době  bude  podepsána  smlouva  se zhotovitelem  stavby,  který  byl
ve výběrovém  řízení  nejúspěšnější.  Obyvatelé  na ulici  Nádražní  se budou  nyní
muset obrnit trpělivostí, ale budeme se snažit postupovat tak, aby byli omezováni
v co nejmenší míře.
Další stavbou je stavba 2. průtah, veřejná prostranství. Tedy chodníky, parkoviště
a veřejná  prostranství  kolem  křižovatky  u přestupního  uzlu.  Na tuto  stavbu je
stavební povolení. Třetí stavba, tedy stavba 3. průtahu, veřejná prostranství, řeší
chodníky, parkoviště a veřejná prostranství od ulice Nádražní až na konec Tetčic
směr na Neslovice. Tato stavba nyní čeká na stavební povolení. Teprve v nedávné
době byla konečně dořešena poslední smlouva, která chyběla k podkladům pro
stavební povolení. V dohledné době se zahájí výběrové řízení i na tuto stavbu.
Aby toho nebylo málo, ještě obec čeká další stavba, a to oprava střechy a krovu
objektu základní školy. I na tuto stavbu, jež je zakázkou malého rozsahu, se nyní
rozbíhá výběrové řízení. Tato stavba bude řešena veřejnoprávní smlouvou obce a
stavebního úřadu.
Další nedořešenou záležitostí je kolaudace třídy MŠ v budově ZŠ. Její kolaudace
je bohužel podmíněna kolaudací vydlážděné plochy vedle školy, na které má být
vyznačené  parkoviště.  Tato  stavba  byla  zhotovena  bez  stavebního  povolení
za bývalého  vedení  obce,  nyní  děláme  vše  pro  to,  aby  byla  stavba  řádně
zkolaudována. V současnosti nedokážu odhadnout, jak dlouho vše potrvá. Celá
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tato záležitost je pro mě velice smutná a mým cílem je dotáhnout ji do zdárného
konce.
Nejkontroverznější  situace  vznikla  kolem  panelové  cesty.  Díky  provozu,  který
na ní  během  uzavírky  vznikl,  dochází  k dalším  sporům  mezi  Tetčicemi  a
Rosicemi. Zpětně vidím, že odstranění jednoho stožáru bylo nešťastné. Sice jsme
umožnili průjezdu osobních aut širších jak 2 metry a bohužel i vozidel, která zde
nemají  co  dělat,  na druhou  stranu  jsme  rozpoutali  obrovskou  vlnu  nevole
na straně rosické a připustili časté osobní konflikty a s nimi vzniklé problémy a
škody na autech. Ne nadarmo se říká nabídni čertu prst a on si vezme celou ruku.
Panelovka měla po dobu uzavírky sloužit jen pro účely místních žijících v jejím
okolí, nikoliv jako transport pro každého, komu se nechce jet po delší objízdné
trase.  Trpí  tím obě dvě ulice  a nedivte  se,  že se to  těm lidem nelíbí.  Na straně
rosické  už  situaci  částečně  řeší  měřením  rychlosti  a  pokutováním  nákladních
vozidel.  Protože  i rychlost  aut  je  na ulici  Hybešova  velmi  často  a  výrazně
porušována,  požádala  jsem  státní  policii  o stejnou  činnost  a  obdržela  jsem
příslib,  že i na naší  ulici  se bude  měřit  rychlost  a  pokutovat  zákaz  vjezdu
nákladních vozidel. Tímto upozorňuji čtenáře, dodržujte na této ulici maximálně
povolenou rychlost,  tedy  30 km/hod,  myslete  na bezpečnost  lidí  zde žijících  a
v neposlední řadě také na své peněženky.
Určitě se k vám doneslo, že vedení Rosic plánuje zjednosměrnění panelové cesty
z Rosic do Tetčic. A mně nezbývá nic jiného, než to potvrdit. Dle mého názoru
jednosměrka nic neřeší, navíc by mohla vzniknout komplikace v provozu v době,
kdy se bude opravovat křižovatka u obecního úřadu. Požádali jsme Radu města
Rosice o přehodnocení situace. Přijatelnější varianta, spravedlivá pro obě strany,
je  zamezit  průjezd  absolutně,  tedy  zákazem  vjezdu  z obou  stran.  Samozřejmě
až po opravě  části  průtahu  s možností  dostat  se do Rosic,  Brna  atd.  obvyklou
cestou.
Troufám si  říci,  že tento půlrok bude pro občany Tetčic perný. Někoho stavby
v obci  míjí,  jiní  mají  problém  s mobilitou  a  obávají  se následků.  Prosím buďte
trpěliví,  oprava  silnice  a  chodníků  nepotrvá  věčně,  navíc  si  tu  opravu  jistě
zaslouží a obec bude v novém kabátku lépe vypadat.

Starostka obce, Ing. Soňa Štossová, Ph. D.

Jarní panorama obce Tetčice, foto: redakce

3



VÝPIS USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ

AD 1) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ

Místostarostka informovala: V minulých měsících obec žádala o dotace na MMR
—Program  „Podpora  obnovy  a  rozvoje  venkova  2014“,  dotační  titul  č.  2  –
Podpora  zapojení  dětí  a  mládeže  do komunitního  života  v obci  —  Projekt
„Kompletní rekonstrukce herních ploch v areálu ZS a MS Tetčice“. Na MMR je
evidováno již 897 žádostí. Zádost byla podána již Po třetí, prozatím neúspěšně.
Nadaci  ČEZ — Program „Oranžové hřiště“ — projekt  „Vybudování dětského
hřiště pro nově zřízenou třídu MŠ“ Dále informovala: Roční zpráva Mikroregion
Kahan  dso  za rok  2013  —  zpráva  byla  poskytnuta  všem  obcím  MR  jako
informace  o činnosti  v roce  2013.  Zastupitelé  ji  obdrželi  17.  2.,  byla  také
zveřejněna  na webových  stránkách.  Projekt  „Strategie  rozvoje  MR  Kahan
na roky 2014-2020“ je již ukončen, MR na tento projekt získal dotaci ve výši 49
tis.  Kč  od JMK.  Strategie  je  důležitým  podkladem  pro  žádosti  o finanční
prostředky  z různých  vnějších  dotačních  titulů  (ČR  či  EU).  Strategie  je
k nahlédnutí na obci a bude také zveřejněna na internetových stránkách obce.
Pan Martin Ambros informoval, že na památkovou obnovu Kalvárie se podařilo
získat 50 tis.  Kč z Nadace ČEZ, je  přislíbeno dalších 50 tis.  Kč z Ministerstva
kultury  CR.  Další  žádost,  která  byla  podána  v souvislosti  s tímto  sousoším
na ROP zatím není odsouhlasena.
AD 12) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – LESNÍ ŠKOLKA „ČESÍLKO“ TETČICE

Místostarostka předložila zastupitelům Projektový záměr pana Martina Charváta
a  Jana  Ciflíka  -Lesní  mateřská  školka  Cesílko  Tetčice,  kteří  mají  zájem
o pronájem  objektu  Rybářská  bašta  pro  provozování  vlastní  mateřské  školky.
Záměrem projektu je vytvořit pro děti předškolního věku optimálního zázemí,
které  by  umožnilo  pobyt  v přírodě  za každého  počasí,  Objekt  by  sloužil
k umístění didaktických a jiných pomůcek, náhradního oblečení a přípravu jídla.
Zastupitelé  o tomto  bodu  nehlasovali,  nájem  či  pronájem  je  v kompetenci
starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí.
AD 18) PRONÁJEM ČÁSTI BUDOVY Č. P. 58

Zastupitelé  o tomto  bodu  nehlasovali,  nájem  či  pronájem  jev  kompetenci
starosty. Vzali informaci k tomuto bodu na vědomí.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Ad  1)(před  přerušením)  Zastupitelstvo  obce  Tetčice  schvaluje  odvolání
starosty obce Tetčice Martina Ambrose.

• Ad  2)  Rekonstrukce  objektu  střechy  ZŠ  Tetčice.  Zastupitelstvo  obce
Tetčice  schvaluje  investiční  akci  a  schvaluje  zadání  výběrového  řízení
specializované firmě.
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• Ad 3) II/394 Tetčice průtah, 3. Stavba, veřejná prostranství. Zastupitelstvo
obce Tetčice schvaluje investiční akci a schvaluje zadání výběrového řízení
specializované firmě.

• Ad 4) Tetčice-ul. Nádražní, zaklenutí potoka. Zastupitelstvo obce Tetčice
schvaluje  investiční  akci  a  schvaluje  zadání  výběrového  řízení
specializované firmě.

• Ad 5) Dohoda o budoucí koupi pozemků pro stavbu. Zastupitelstvo obce
Tetčice  pověřuje  místostarostku  k podpisu  dohody  o budoucí  koupi
pozemků  pro  stavbu  —  II/394  Tetčice,  průtah  3.  stavba,  veřejná
prostranství, cena zůstává 100,- Kč za m2 —

• Ad  6)  Smlouva  o zemědělském  pachtu  pozemků.  Zastupitelstvo  obce
Tetčice schvaluje záměr pronájmu části obecního pozemku PK 733 (KN
933/1) o výměře 180 m2.

• Ad  10)  Odpisový  plán  a  rozdělení  hospodářského  výsledku  ZŠ  a  MŠ
Tetčice.  Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Základní škole a Mateřské
škole  Tetčice,  okres  Brno-venkov,  příspěvkové  organizaci,  se sídlem
Palackého 52, Tetčice, předloženou účetní závěrku za rok 2013, předložený
odpisový  plán  pro  rok  2014  a  převod  hospodářského  výsledku  ve výši
296 437, 11 Kč za rok

• 2013  do rezervního  fondu.  Zastupitelstvo  obce  Tetčice  schvaluje  snížení
provozního  příspěvku  pro  rok  2014  Základní  škole  a  Mateřské  škole
Tetčice,  okres  Brno-venkov,  příspěvkové  organizaci  se sídlem  Palackého
52, Tetčice o částku 296 437,- Kč.

• Ad 11) Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje tato rozpočtová opatření: č.
12/2013, č. 1/2014, č. 2/2014, č. 3/2014

• Ad  13)  Smlouva  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného  břemene  –
Tetčice-Mlýnská, NN příp. kab. př.

• Ad  14)  Žádost  o poskytnutí  příspěvku  na pořádání  sportovní  akce
Bobravská třicítka 2014

• Ad  17)  Monitoring  obecního  vozidla  a  elektronická  kniha  jízd
Zastupitelstvo  obce  Tetčice  obce,  pověřuje  starostu,  aby  do 31. 5. 2014
zajistil online monitoring pohybu

• Ad 19) Zásady pro poskytování náhrad

• Zastupitelstvo  obce  Tetčice  schvaluje  prosloužení  platnosti  Zásad  č.
1/2011  pro  poskytování  náhrady  mzdy  a  ušlého  výdělku  členům
zastupitelstva obce Tetčice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolnění pro rok 2014.

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

• Ad  6)  Smlouva  o zemědělském  pachtu  pozemků.  Zastupitelstvo  obce
Tetčice neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku PK 733 (KN
933/1) o výměře 180 m2.
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• Ad  15)  Žádost  o poskytnutí  účelové  dotace  pro  o.  s.  mažoretky  Anife
Rosice na zajištění

• Ad 16) Památková obnova sousoší Kalvárie
Pan Martin Ambros uvedl, že pro získání dotace z Ministerstva kultury je třeba
doložit  smlouvu  a  položkový  rozpočet  s budoucím  restaurátorem.  K tomu  je
třeba  provést  výběrového  řízení.  Obec  byla  vyzvána  minulý  týden  k doplnění
žádosti,  uvedl,  že by  byla  škoda  o tuto  podporu  přijít.  Na základě  tří  žádostí
podaných  o dotaci  podaných  panem  Martinem  Ambrosem,  byla  schválena
dotace  ve výši  50 000,-  Kč  z Nadace  ČEZ  a  dále  je  zde  příslib  dotace
z Ministerstva kultury a zatím neschválená žádost na Jihomoravském kraji. Dle
vyjádření NPÚ je třeba zajistit ochranu Kalvárie v průběhu stavby.
Ing. Bc. Zdeněk Smarda uvedl,  že oprava Kalvárie není nezbytně nutná, neboť
nejde  o havarijní  stav.  Navíc  vzhledem  k situaci,  kdy  se obec  již  zadluží  kvůli
plánovaným stavbám, by se měl každý výdaj zvážit a investici ve výši 200000 Kč
vidí  zbytečnou.  Ing. Josef  Dvořák  uvedl,  že obec  by  si  měla  vážit  historie  a
souhlasí s opravou Kalvárie. Pan Josef Vodička uvedl, že dle odborníků je pylon
nejcennější kulturní památka v obci.
NÁVRHY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

Ad 20) Pan Martin Ambros navrhl, aby se opravil chodník vedle sokolovny.

VÝPIS USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ

AD 2) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ 

Starostka  informovala  občany  o zahájení  prací  na rekonstrukci  průtahu  obcí
s tím,  že postupně  se budou  doplňovat  nové  informace,  jak  budou  přicházet.
Dále uvítala pana Česílka, aby zastupitelstvu přednesl svůj záměr o lesní školce
„Česílko“, kterou by provozoval na Rybářské baště.
Pan Cesílko informoval zastupitele a občany, že je členem sdružení, které zakládá
lesní školky. Tento projekt také rozjíždí v Cerné Hoře. Tímto chtějí pomoci řešit
problém  nedostatku  míst  v mateřských  školách,  ale  zejména  nabídnout  tuto
alternativu  jako  běžné  mateřské  školky.  Skolné  je  v těchto  školkách  relativně
vysoké,  jelikož  jejich  provoz  zatím  není  dotován  Ministerstvem  školství.  Také
uvedl, že objekt je pro provoz lesní školky vyhovující a že počítají s místem pro 24
dětí. Termín zahájení provozu běžné mateřské školky odhadují na září 2014.
Také uvedl,  že úprava objektu by šla na náklady sdružení.  Pan Martin Ambros
se zeptal  zda  si  zájemci  ověřovali,  zda  plánovaná  činnost  je  v objektu  možná
provozovat,  neboť  z minulosti  víme,  že změna  užívání  budovy  není  možná.
Budova je zkolaudována jako víceúčelová. Pan Cesílko uvedl, že toto neověřoval,
ale domnívá se, že to není problém.
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Pan Josef Vodička požádal pana Martina Ambrose, aby podal informace týkající
se obecní  skládky  v lese.  Zajímá  ho,  zda  se na místo  vleze  i zemina  vzniklá
odbagrováním ze zaklenutého potoka a jakým způsobem je to řešeno smluvně.
Uvedl, že je tam nově uložena zemina.
Pan Martin Ambros uvedl, že ze zaklenutého potoka moc zeminy, která by se zde
ukládala nevznikne. Zemina, která se nachází na skládce bude použita při stavbě
průtahu  pro  zasypání  koryta  Bobravy.  Tato  dohoda  se již  dříve  ústně  řešila
ze SUS, kteří projevili zájem.
Ing. Josef Dvořák uvedl, že co se týče zaklenutého potoka, tak zde se bude měnit
pouze  monolitický  strop  ze třicátých  let.  Martin  Ambros  upřesnil,  že se jedná
o rok  1941.  Strop  není  únosný  pro  parkoviště  které  tam  mají  být.  Po zrušení
původní konstrukce nebude zemina, bude jen stavební suť.
Mgr. David  Hampel  Ph.  D.  vznesl  dotaz,  zda  se na skládku  v současné  době
naváží zemina, a pokud ano, tak kdo.
Pan  Martin  Ambros  uvedl,  že to  se momentálně  řeší.  Ing. Josef  Dvořák
poznamenal, že je před skládkou závora, a není možnost tam volně zavážet. Pan
Ambros odpověděl, že závoru v minulosti už někdo vícekrát odcizil.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Ad  1)  Zastupitelstvo  obce  Tetčice  schvaluje  veřejnou  volbu  starosty  a
místostarosty. Zastupitelstvo obce Tetčice zvolilo Ing. Soňu Stossovou, Ph.
D., do funkce uvolněného starosty obce Tetčice.

• Ad  3)  DeIegování  zástupce  obce:  Zastupitelstvo  obce  Tetčice  pověřuje
pana Martina Ambrose k zastupování v ENERGOREGIONu 2020, s.p.o.,
Masarykovo nám. 104,675 71 Náměšť nad Oslavou. Zastupitelstvo obce
Tetčice  pověřuje  Ing. Bc.  Zdeňka  Šmardu  k zastupování  ve Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1216e, 664 91 Ivančice a v KTS
Ekologie s.r.o. Hutní osada 14, 664 84

• Ad 4) Žádost o proplacení nevybrané dovolené

• Ad 5) Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014

• Ad 6) Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o budoucí směně pozemků pro účely stavby: „II/394“

• Ad  7)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  do výběrové  komise  pro  stavbu
„Tetčice,  ul.  Nádražní,  zaklenutí  potoka“  jako  člena  zástupce
specializované firmy a za obec Tetčice Ing. Dvořáka Josefa a Mgr. Davida
Hampela, Ph. D.

• Ad  8)  Zastupitelstvo  obec  schvaluje  zadání  projektové  dokumentace
chodníku u sokolovny.

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

Ad 1) Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce Tetčice nezvolilo Martina Ambrose do funkce neuvolněného
místostarosty obce Tetčice.
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CO NOVÉHO NA HŘIŠTÍCH

Na hřišti  na Křibech  došlo  k opravě  sedací
plochy pískoviště. Původní dřevěná část, která
již  byla  zchátralá  a  nevyhovující,  byla
nahrazena novou plastovou.
Také sloupek, který je součástí oplocení hřiště,
jenž v loňském roce neznámá osoba poničila,
byl  nahrazen  zcela  novým.  Poděkování
za výměnu sloupku patří panu J. Pokornému.

Foto a text: Ing. Soňa Štossová, Ph. D.

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE 2. A 3. STAVBĚ II/394 TETČICE
PRŮTAH (SÚS JMK)

• probíhá  rekonstrukce  průtahu  od kolejí  po křižovatku  u OÚ,  silnice  je
v tomto úseku oboustranně neprůjezdná

• dle harmonogramu bude rekonstrukce tohoto úseku hotová během měsíce
červen (22.června)

• objízdná trasa do Rosic, Brna, Ivančic vede přes obec Kratochvilka

• přestupní  uzel  bude  pro  autobusovou  a  automobilovou  dopravu
zprovozněn dodatečně od 22. - 29.5.2014 z důvodu výluky vlaku na trati.
Od  30.5.  -  22.6.2014  bude  stavba  opět  uzavřena.  Autobusové  zastávky
budou po tuto dobu přesunuty na křižovatku pod lokalitou Křiby

• nové  informace  o vývoji  stavby  budou  postupně  doplňovány  a
zveřejňovány (webové stránky, kabelová televize, úřední deska)
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ážení  spoluobčané,  milí  čtenáři
tetčického zpravodaje,V

oslovuji  vás  tentokrát  jako  již  „bývalý
starosta obce Tetčice“.
Rád bych vám při této příležitosti sdělil můj
pohled  na celkovou  situaci,  která  vedla
k mému odvolání.
Volby v roce 2010 přinesly pro mnohé velké
překvapení  v podobě  přesvědčivého
vítězství  našeho volebního uskupení,  když
jsme  oslovili  voliče  propracovaným
programem,  kde  každý  z kandidátů  byl
odpovědný za část jeho bodů a předem bylo
deklarováno,  kdo  kandiduje  na jakou
pozici. Po letech pasivity obce jsme se stali
nadějí  změny.  Pro  většinu  občanů  byl
výsledek voleb příjemným překvapením, ale
našli  se i tací,  kterým  se výsledek  vůbec
nelíbil,  zvláště  s ohledem  na osobu
Ing. Dvořáka.  Ale  takové  už  volby  jsou,
kolik  lidí,  tolik  názorů  a  zájmů.  Snaha  o ovlivnění  výsledků  voleb  vedla
v okamžitou  paniku  spojenou  se schůzkami“  spravedlivých”  na Sokolovně.
Jednota našeho uskupení dostala okamžitou ránu, když někteří  přijali  pozvání
na tyto  schůzky  a  následně zapomněli  na předvolební  jednotu  a  dohody,  které
přestaly platit. Volba starosty v roce 2010 byla už jen poslední rána společným
předvolebním  plánům.  Nejednotnost  a  opoziční  charakter  jednání  některých
zastupitelů z našeho sdružení se projevovala v následujících letech.
Po mém  zvolení  starostou  jsem  nasadil  všechny  své  síly,  abych  jako  starosta
úspěšně  obstál.  Vzdělával  jsem  se,  podrobně se zabýval  všemi  podklady,  které
jsou potřebné pro chod obce, majetkoprávními záležitostmi, včetně rozhodování
minulých zastupitelstev.
Obecním záležitostem jsem věnoval veškerý svůj čas, bez ohledu na soukromé
aktivity.
Věřím, že v dnešní době již mám znalosti, které jsou nutné pro dobré fungování
obce.
Nejdřív ke způsobu odvolání:
podle  nejenom  mne  se jedná  o účelové,  zástupné,  nezodpovědné  a  předem
připravené spiknutí, které není ku prospěchu obce.
Samotné odvolání je v rozporu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění (Obecní úřad informuje o místě,
době  a  navrženém  programu  připravovaného  zasedání  zastupitelstva  obce.
Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva  obce;  kromě  toho  může  informaci  uveřejnit  způsobem  v místě
obvyklým).  Akt  odvolání  starosty  a  zvolení  nového  se považuje  za závažnou
otázku  týkající  se chodu  obce  a  je  tedy  zcela  legitimní  nárokovat  si  povinné
zveřejnění  této  informace  v zákonem  stanoveném  předstihu,  aby  se mohli
zájemci z řad občanů obce tohoto jednání osobně zúčastnit a projevit před členy
zastupitelstva svůj názor.
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Pro pojištění, že někdo nebude hlasovat jinak, než bylo předem domluveno částí
zastupitelů,  schválila  se účelová  změna  jednacího  řádu,  aby  hlasování  bylo
veřejné.  A toho  kdo  by  snad  hlasoval  jinak,  je  třeba  identifikovat  a  prohlásit
nepřítelem demokratického lidu.
Odvolán jsem byl navíc zastupitelem, který ač rád hovoří o odpovědnosti jiných,
sám se úspěšně odpovědnosti tři roky vyhýbal (většinou se zdržoval hlasování)
spolu  se zastupitelem,  který  je  plně  odpovědný  za negativní  vnímání  obce  jak
u občanů, tak bohužel i u okolních obcí, či krajských orgánů.
Nyní k tomu, co jako důvod odvolání předložil na zastupitelstvu Ing. Bc. Šmarda
(ZŠ) a Ing. Josef Dvořák:
Šíří se pravdy a nepravdy, vytváří se špatná atmosféra, ve které se špatně pracuje.
Starosta  prý  na stejné  dotazy  odpovídá  různě  ve snaze  vyhovět  všem.  Úmyslně
porušil  zákon při  rekonstrukci školy,  kterou zahájil na „černo“. Policie  vyšetřuje
chybné  účtování  pohonných  hmot,  cestovní  příkazy.  Zrušil  pracovní  porady.
Neposlouchá dobrých rad Ing. Dvořáka.
Nikdy  jsem  se netajil  s tím,  že má  představa  o činnosti  obce  je  jiná  než
u zastupitele ZŠ. Zatím co pan ZŠ prosazoval naprosté omezení činnosti obce a
spoření financí na účtu, kdy i úklid obce byl nazýván zbytným populismem, má
představa byla, a stále je zcela jiná.
Zastávám názor,  že příjem obce,  který je  z velké části  tvořen z daní občanů, je
třeba  vrátit  občanům  a  zajistit  obyvatelům  obce  co  nejpříjemnější  místo  pro
život. Peníze na účtu jsou krásná věc pro ekonoma, ale čisté chodníky a opravené
silnice ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci. Troufám si  říct, že jsem dělal vše
proto, aby obec byla čistá, trávníky posekané a každá díra na silnici byla okamžitě
opravena.  Velkým  bonusem  bylo,  že při  tom  pracovali  občané  obce  Tetčice,
někteří z nich dlouhodobě nezaměstnaní ve složité sociální situaci. I toto považuji
za povinnost obce, pomáhat lidem a chápat jejich potřeby.
Pravidelné  pracovní  porady  jsem  zavedl  okamžitě  po mém  zvolení  a  zejména
v počátku byly  skutečně  pracovní.  Bylo potřeba udělat  hodně práce a alespoň
s částí  mohli  pomoci  ti,  kdo  na porady  chodili.  Když  pominu  hyperaktivního
Ing. Dvořáka,  tehdy  byl  aktivní  zejména  dotační  výbor  a  výbor  pro  životní
prostředí. Pracovní porady fungovaly dlouho, a i když často na poradu přišel jen
jeden, nebo dva zastupitelé, pořád jsem se snažil aktivně porady pořádat. Smysl
porad se však začal zásadně měnit, někteří zastupitelé pravidelně nepřicházeli a
jiní byli ochotni obětovat jen minimum času mezi tréninky. Najednou už nešlo
o společnou  práci,  ale  o získávání  informací.  Nejsnáze  se informace  získávají,
pokud se společně pracuje na stejném projektu. To se však už nedělo. Informace
byly používány i proti činnosti a případně byly vynášeny ven, kde byly následně
účelově  zneužity.  Někteří  zastupitelé  zlenivěli  a  věnovali  se výhradně  teorii  a
kritice, což je snadnější než něco dělat. Ti, kteří pracovat chtěli, přicházeli i v jiné
hodiny, případně byli aktivní na pořádaných akcích a projektech.
Ing. Dvořák  jako  zdůvodnění  proč  hlasuje  pro  mé  odvolání  naznačil,  že jsem
neposlouchal  jeho  dobrých  rad,  proto  vznikly  problémy  například  při  jednání
kolem sítí k STK na ulici Palackého a při zdvoukolejnění železnice.
Vzhledem  k tomu,  že Ing. Dvořák  se sítěmi  k STK  původně  odmítl  zabývat,
pověřil jsem k jednání po dohodě s vlastníky STK Ing. Vybírala, který pro ně řešil
změnu užívání přípojky pro STK a zároveň by tedy mohl řešit legalizaci zbývající
části pro obec. Jelikož mi nebylo známo, že by o těchto sítích někdo věděl více než
on, i s ohledem na známé nedostatky, dal jsem mu šanci věci po letech dotáhnout
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do konce.  Na základě  informací,  které  mi  v té  době  byly  známy,  tak  nelegální
stavbou provedenou v roce 2006 mělo být pouze přibližně 9 m délky a zbytek měl
být  legalizován  při  stavbě  STK.  Že je  skutečný  stav  zcela  jiný  se ukázalo
až v průběhu  řízení,  kdy  se zjistilo,  že nelegální  je  celá  stavba.  Hlavní  chybu
jednoznačně způsobil Stavební úřad v Rosicích, který rozhodoval i přes absenci
dokladů,  které  jsou  běžně  potřeba.  Stavební  úřad  podlehl  tlaku  jak  ze strany
obce, tak hlavně tlaku tehdejšího odpovědného zástupce vlastníků STK. Stavbu
bez  stavebního  povolení  účelově  přičlenil  k jiné  stavbě,  k čemuž  neměl  ani
souhlasy vlastníků pozemků, přes které vodovod vedl. Jelikož na tomto vedení
se nachází  mimo  jiné  i požární  hydrant,  dalo  by  se i říci,  že tímto  způsobem
mohlo být  způsobeno i veřejné  ohrožení.  I přes  zjištěné skutečnosti  stále ještě
se nezdálo,  že by  to  byl  nějaký  neřešitelný  problém.  Pověření  Ing. Vybírala
se stalo  pro  některé  zastupitele  natolik  nežádoucí,  že se záležitosti  ujal
Ing. Dvořák  a  současný  stav  věci  je  tristní.  Po dvou  letech  je  vodovod  stále
nelegální a vztah s vlastníky STK je velmi narušen.
Podobná situace je  i se železnicí,  kde jsem dle Ing. Dvořáka uspěchal  uzavření
dohody se SŽDC.
Uspěchat,  to  v tomto  případě  znamenalo  po dvou  letech  jednání,  kdy  snaha
SŽDC  ke kompromisu  byla  vždy  atakována.  Konečná  dohoda  přišla  bohužel
až v době, kdy bylo rozhodnuto, že rekonstrukce naší trati bude odložena. Ano,
získali jsme například nízkou protihlukovou stěnu a druhý přechod v projektu,
ale je otázkou, zda to nebylo možné získat i jinak, například jednáním. Je možné
chápat všechny zákony a principy, ale ve chvíli kdy se už jen prosazují paragrafy
je pozdě na klidnou domluvu.
Ne,  není  chybou,  že jsem  v některých  případech  neposlechl  Ing. Dvořáka,  je
chybou, že jsem ho poslechl příliš často. I část zastupitelů mne nutila akceptovat
názory  Ing. Dvořáka  jako  jediného  odborníka  v zastupitelstvu.  Bohužel
i zastupitelé,  kteří  s tímto  vlivem  nesouhlasili,  nikdy  nedali  svůj  názor  najevo
jinde než po hospodách.
Pokud jsem se někdy za dobu svého působení udělal  chybu,  tak to bylo pouze
v tom, že abych mohl v klidu pracovat pro obec, bez hádek se zastupiteli a žalob
od Ing. Dvořáka, nechal jsem Ing. Dvořákovi příliš volnou ruku.
Stav budovy školy  byl  velmi špatný,  poslední  skutečná rekonstrukce  proběhla
někdy  v meziválečném  období  a  jediné  další  změny  se týkaly  vytápění,  a
zhotovení  přístavby  s dílnou  a  záchody.  Úpravy  prováděné  ve škole  měly  dva
hlavní  cíle,  opravu  interiéru  a  sociálního  zázemí  vyžadovaného  Krajskou
hygienickou stanicí a rozšíření prostor pro potřeby zřízení nové třídy mateřské
školky ve škole. V případě nevyhovění požadavkům hygienické stanice a požární
ochrany, tak hrozilo reálné nebezpečí, že škola bude uzavřena. Práce prováděné
pro  splnění  prvního  cíle  v žádném  případě  nepotřebovaly  stavební  povolení,
jednalo  se zvláště  o nové  omítky,  elektroinstalace,  rozvody  pro  počítače,
zabezpečovací  zařízení  a  podobně.  Technickým  problémem  se ukázala
až kanalizace  a  topení,  které  bylo  zcela  v havarijním  stavu  a  bylo  nutno  je
nahradit.
Zastupitelé  byli  s průběhem  prací  průběžně  seznamováni  a  několikrát  jsem
sezval  poradu  přímo  do školy.  Těchto  schůzek  se bohužel  neúčastnili  všichni
zastupitelé.
V souběhu s pracemi projektant zajišťoval zbývající nutné vyjádření pro vydání
stavebního povolení pro novou třídu a rozšíření zázemí. Při těchto vyjádřeních
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se ukázalo, že stavební části sociálního zázemí pro učitelky ani rozšíření pro dílny
nebylo  v době  budování  v osmdesátých  letech  legalizováno  a  před  vydáním
povolení pro třídu školky bylo by nutno toto legalizovat. V té době však už však
bylo  nutno  stavbu  alespoň  zajistit,  aby  bylo  možno  zahájit  v září  výuku.  Což
se podařilo.  Veškeré  práce  vyžadované  hygienickou  stanicí  i hasiči  byly
dokončeny a výuka byla  zahájena.  Další  přípravné práce potřebné pro provoz
budoucí  třídy  MŠ  byly  prováděny  bez  ovlivnění  provozu  školy.  Jelikož
se požadavky  stavebního  úřadu  na základě  udání  změnily,  hrozilo  nebezpečí,
že stavba  zůstane  otevřena  vlivu  zimy  a  tehdy  jsem  s vědomím  zastupitelstva,
včetně  Ing:  Dvořáka  a  Ing. Šmardy  nařídil  dokončit  nutné  práce  v podobě
dokončení jedné zdi uzavírající dvorní část. Doplnil bych, že nikdo s oslovených
orgánů neměl s touto krátkou zdí, ani s navrženým provedením žádnou námitku
a její kvalitu dokládá i statický posudek.
Policie- na základě  udání  podaného  panem  Jaroslavem  Holomkem  a  jeho
sdružením,  čerpajícím  mimo  jiné  z informací,  které  mu  dodal  i pan  Šmarda,
zahájila  loňský  rok  šetření,  kterým  se mělo  prokázat  údajné  pochybení  při
proplácení pohonných hmot při rekonstrukci školy. Za celou dobu šetření policie
nikoho  neobvinila.  A pokud  je  mi  známo  neexistuje  žádný  důkaz  o tom,  že by
se kdokoliv obohatil. Neustálá snaha přehánět či manipulovat informacemi má
jediný cíl a to, poškodit současné zastupitelstvo obce před budoucími volbami.
Za dobu  šetření  proběhly  minimálně  dva  účetní  audity  a  jedna  kontrola
z finančního úřadu.  Žádná kontrola  pochybení  neobjevila.  Jakékoliv  spojování
mého  odvolání  s pomluvami  účelově  šířenými  je  tedy  nesmyslné.  Bylo  by
zajímavé  zjistit,  zda  účetnictví  udavačů  je  v takovém  pořádku,  že si  mohou
dovolit kritizovat obec.
Nyní k tomu, co občas zaznívá z řad některých občanů:
Špatné  vztahy  s okolními  obcemi,  především  s Rosicemi  –  tyto  špatné  vztahy
vznikly  již  v minulých  letech,  díky  přístupu  města  Rosice  k naší  obci.  Konání
části  představitelů  města  a  jeho  úřadu  negativně  působilo  proti  zájmům  naší
obce  a  už  tak  napjaté  vztahy  zhoršilo,  když  na chyby  úřadu  začal  aktivně
upozorňovat  Ing. Dvořák.  Ať  již  jako  člen  zastupitelstva,  ale  především  jako
předseda o. s. „Voda z Tetčic“, který zastupuje občany, neznámo jaké. Jeho často
nepochopitelné a  hlavně nevysvětlitelné jednání  se negativně přenáší  i na obec
Tetčice.
Své  značné  znalosti  zákonů  a  předpisů  používá  velice  často  proti  zájmům
občanů.  Ne  vždy je  možné  striktně se držet  zákona.  Na druhou stranu musím
uznat, že mne naučil mnohé ze správních procesů a jen těžko ze mne udělá někdo
hlupáka.  Dovolil  bych si  citovat  doslova jednu úřednici:“ Díky Ing. Dvořákovi
jsme se naučili používat zákon”.
Často jsou však jeho výhrady vůči některým úřadům a investorům oprávněné a
měly  podporu  zastupitelů.  Díky  němu  jsem  se naučil  skutečně  hodně  z praxe
správního řádu, ale nikdy jsem se nenaučil zcela ztotožnit s radikálně negativním
přístupem.  Jako  dobrý  vyjednavač  si  troufám  říct,  že stejných  výsledků  se dá
většinou dosáhnout lépe jednáním, při  čemž nás druhá strana nemusí vnímat
jako nepřítele. Jednání přitom neznamená nic nezákonného.
Věřím,  že se mi  vztahy  s některými  institucemi  a  obcemi  podařilo  přece  jen
zlepšit. Na rozdíl od mých předchůdců mne berou více vážně a mé připomínky
jsou respektovány.
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Špatné hospodaření obce – hospodaření obce Tetčice není vůbec tak špatné, jak
někteří  prezentují,  vždyť téměř 2 miliony korun na účtu koncem roku navíc je
toho  důkazem.  Částka  na účtech  obce,  spolu  s možností  bankovních  úvěrů
za podmínek  neuvěřitelně  nízkých  úroků  mezi  1-2%  dává  obci  možnost
zrealizovat prakticky jakoukoliv potřebnou aktivitu. V okolních obcích se buduje,
i když  na tom  nejsou  zdaleka  tak dobře,  bohužel  přílišná  alibistická  opatrnost
u nás vedla k zamítnutí i tak prospěšných akcí jako je například realizace nového
osvětlení  na Křibech,  i když  se mi  podařilo  dohodnout  možné  uložení  našich
kabelů  do zdarma  vykopaných  výkopů.  Až jednou  bude  ochota  osvětlení
rekonstruovat, budou náklady mnohem vyšší.
Obec  nemá  jen  jednu  potřebu  investice  v podobě  rekonstrukce  průtahu,  měli
bychom se postarat i o opravu budovy knihovny, případně rozšíření prostor pro
potřeby  technické  údržby  obce.  Nemělo  by  se také  zapomenout  na zpevnění
povrchu  poslední  nezpevněné  cesty  na prodloužené  ulici  Tyršově,  stejně  jako
na nový  chodník  na ulici  Rosické.  Chodník  k nádraží  kolem  Sokolovny  snad
vybudován bude, pokud se nenajde zase nějaká výmluva pro jeho nerealizaci. To
jsou jen větší akce, které vidím jako prospěšné a dosud nebyla podpora k jejich
realizaci.
Vylepšit příjmovou stránku obce jsem se aktivně snažil i prostřednictvím dotací
i aktivním  připomínkováním  například  k zákonu  o Rozpočtovém  určení  daní.
Účastnil  jsem  se opakovaně  i jednání  s tehdejším  ministrem  financí  panem
Kalouskem,  kdy  se projednávala  možnost  získání  dalších  prostředku  ve výši
až 3,2 milionu ročně jako náhradu za to,  že se nacházíme v pásmu havarijního
plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Co v té  době dělali  například členové
dotačního výboru nebo kritici hospodaření nevím. Já jednal.
Sloupky Hybešova, náklady, odstranění – k omezení dopravy na ulici Hybešově
se přistoupilo  z důvodu nárůstu dopravy zvláště  těžké stavební  techniky,  která
poškozuje sítě umístěné pod komunikací.
I když  k tomuto  tématu  bylo  v minulosti  napsáno  mnohé,  dovolím  si  stručné
připomenutí  situace.  Spádovým  místem  pro  naše  občany  vždy  bylo  a  zřejmě
i dlouho bude město Rosice. V dobách, kdy auto nebylo tak samozřejmé, chodilo
se pěšky, jezdilo na kole, ještě dřív na koni a povozem. Tak to bylo do doby, než
díky  našim  tehdejším  představitelům,  zvláště  bych  s úctou  připomněl  pana
Ing. Podrazila  a  Ing. Veverku,  kteří  prosadili  nutnost  rekonstrukce  nynější“
panelky” v tehdejším zastupitelstvu města Rosic, které o nás tehdy rozhodovalo.
Samotnou  práci  následně  provedli  občané  obce  Tetčic  převážně  v rámci
dobrovolné  brigády,  kdy  odpracováno  bylo  více  než  700  hodin  a  vzniklo  dílo
v účetní hodnotě vyšší než 300 tisíc tehdejších korun. Procedury stavební byly
o to jednodušší, že se zřejmě neřešilo zda má stavba všechny náležitosti. Pozemek
na kterém cesta vznikla byl tehdy ve společném vlastnictví obce Tetčice a města
Rosic.  Jednalo  se o historickou  cestu,  kde  způlné  vlastnictví  bylo  vyznačeno
historicky  již  před  rokem  1918.  Na stavbu  byly  použity  staré  panely  z tehdy
rekonstruovaného zimního stadionu, které by jinak byly nevyužity.
Vzniklá cesta sloužila následně hlavně pro pěší, pokud si pamatuji, pro motorová
vozidla zde platil zákaz vjezdu s výjimkou pro zemědělskou techniku.
Výrazně  se situace  měla  změnit  až po roce  2000,  kdy  někteří  rosičtí,  ale  též
i tetčičtí  podnikatelé  měli  snahu  zahájit  výstavbu  na místě  takzvané  Štěpnice.
Tehdy  už  jsme  měli  vlastní  zastupitelstvo  i samostatnost.  Zastupitelstva  jak
města Rosice,  tak i obce Tetčice postupně upravily územní plány tak, aby byla
výstavba umožněna. Zatím co u nás, jak už to v obci je obvyklé, se nic nedělo,
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v Rosicích  byli  aktivnější.  Bohužel  pro  megalomanské  záměry  se ukázalo,
že příjezdová  komunikace z“ Pendrova” je  nedostatečná.  Vyjádření  tehdejšího
policejního  inspektora  bylo  negativní  a  nedoporučovalo  výstavbu  více  domů.
Provázanost  Rosických  podnikatelů,  z nichž  někteří  působili  v zastupitelstvu
města  i na odborech  městského  úřadu  zapříčinila,  že negativní  vyjádření  bylo
účelově zneužito a výstavba v lokalitě  byla povolena.  Aby toho bylo dosaženo,
začalo město Rosice počítat i s přístupem od obce Tetčice po naší panelce. Někdy
v té době došlo i k pozemkovým úpravám na katastru Rosic a díky nepozornosti
tehdejších  našich  představitelů  byla  obec zkrácena na právech  téměř  ke všem,
do té doby společným pozemkům. Mimo jiné i k pozemku, na kterém se nachází
panelová cesta. Změna dopravního značení pak už bylo jen první změnou, kde
bylo rozhodnuto o“ o nás, bez nás”. Tehdy vedení naší obce reagovalo prvním
osazením sloupkům, které fungovaly dlouho, než byl  jeden sloupek několikrát
poškozen. Tlak města Rosice prostřednictvím úřadu byl velký, naši představitelé
ho neustáli a sloupky byly odstraněny. Smutným, faktem je, že místo, na kterém
tehdy  sloupky  byly,  skutečně  nevyhovovalo  zákonu.  Poslední  ránu  záležitosti
zasadil  bývalý  starosta  Tetčic,  který“  poslechl  dobrou  radu”  a  nechal  správu
Tetčických komunikací pod Rosickým odborem dopravy. Mezitím firmy a osoby,
napojené  na rodinu  Pelikánů  z Rosic,  vytvořili- s tichou  spoluprací  v podobě
úplné  nečinnosti  stavebního  úřadu  Rosice,  nelegální  skládku  na polích  vedle“
třech  domků”.  Jedním  z posledních  rozhodnutí  se následně  tato  pole,  která
se dosud nacházela na katastru obce Tetčice, převedla směnou katastru do Rosic.
Nakolik byla výměna míst určených pro výstavbu pro naši obec výhodná, nechám
na úvaze  čtenáře.  Tetčice  směnily  pozemky,  kde  se dá  předpokládat  budoucí
daňový příjem pro obec, za pozemky, kde výstavba je nemožná a kde příjem bude
vždy nepatrný.
Výstavba  na Rosické  části  Štěpnice  pokračuje,  k nelibosti  části  obyvatel
Rosického“ Pendrova” i části  obyvatel  naší  ulice Hybešovy,  stále usilovně dál.
Vozovka ulice Zbýšovské připomíná tankodrom. Nikoho z těch, kdo na Štěpnici
získali nový domov nemusí zajímat, že komunikace je nedostatečná. Obyvatelé
mají automobily a chtějí jezdit do práce, není proto divné, že jezdí i přes Tetčice,
teoreticky  je  to  kratší.  Na ně  se zlobit  nemůžeme.  Nemůžeme  se zlobit  ani
na současného starostu Rosic, ten chrání zájmy svých občanů a problém zdědil
po předchůdcích. Bohužel naše zájmy zde nejsou akceptovány, díky diletantství a
hamižnosti představitelů města v minulosti.
Neochota  Rosické  Městské  policie  řešit  dopravu  vedla,  na návrh  Ing. Šmardy,
ke zrušení  smlouvy  a  hlavně  bylo  provedeno  technické  opatření  pro  vynucení
provozu v souladu se značením, omezujícím  průjezd vozidlům širším než 2 m.
Pro ochranu našich občanů i majetku obce byly na pozemku naší obce umístěny
dva sloupky s funkcí mimo jiné jako vlajkové stožáry. Více než dva roky zde jsou a
i přes  občasné  protesty  Stavebního  úřadu,  zde  stojí  a  fungují.  Počet  oprav
vodovodu i plynu se značně snížil, a i když je stav sítí nadále havarijní, omezení
provozu  je  jednoznačně  pozitivní.  Mezi  sloupky  stále  projede  každý,  kdo  umí
průměrně řídit i včetně větších osobních vozidel.  Zrušením smlouvy o Městské
policii jsme ušetřili minimálně 50 tisíc korun a za tři roky jsme se bez nich bez
problémů  obešli.  Úspora  je  evidentní  i přes  náklady  na zbudování  sloupků.
Ochranu  obyvatel  řeší  Policie  ČR  a  řeší  to  velmi  dobře,  pokles  kriminality  je
výrazný.
Jak  bude  probíhat  situace  dál  je  otázkou.  Pokud  bude  představitelem  obce
zbabělec, můžeme o sloupky přijít velmi snadno. Díky stavbě průtahu a zvýšené
dopravě projíždějících vozidel  vyvíjejí  Rosice aktivitu,  která  by měla z panelky
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udělat  jednosměrnou  komunikaci.  Samozřejmě  průjezdnou  výhradně  k naší
obci.  Jestli  se jim  to  povede,  bude  to  hlavně  díky  minulé  chybě  s pozemky  a
nedostatečné  síle  vedení  naší  obce.  Chyba  s pozemky  je,  díky  novému
občanskému zákoníku je řešitelná, pokud bude mít naše obec vůli o své pozemky
bojovat. Nemůžeme ztratit víc, než už jsme ztratili.
Vztahy se Sokolem – k roztržce mezi část Sokolů došlo po té, co část zastupitelů
chtěla  provést  revizi  smlouvy  mezi  obcí  a  Sokolem.  K revizi  smlouvy  došlo
na popud Ing. Šmardy a Mgr. Hampela. Faktem je, že předchozí smluvní vztah
měl nedostatky. Smlouva byla účelově sepsána v době, kdy se za peníze obce měla
vybudovat  nafukovací  hala  a  akci  bylo  třeba  finančně  zajistit.  Smlouva  též
nestandardním  způsobem  zajišťovala  financování  Sokola.  Je  pochopitelné,
že snaha o změnu smlouvy části členům nevyhovuje, neboť obec za financování
požaduje v souladu se zákonem i kvalitnější vyúčtování vydaných prostředků.
Osobně  jsem  neviděl  na spolupráci  žádný  problém,  aktivně  jsem  se účastnil
většiny pořádaných akcí a jsem si vědom, že jiné místo ke sportu ani k setkání
více lidí v obci není. Rozvoj spolkové činnosti je jednoznačně pozitivní a obec by
ho měla podporovat.
Na druhou  stranu  je  škoda,  že část  vedení  Sokola,  kteří  jsou  zároveň  členy
sdružení Pro Tetčice, zneužívá Sokol jako politický nástroj a projednání smlouvy
protahují.  Zřejmě  s cílem  neuzavřít  novou  smlouvu  dříve  než  bude  nové
zastupitelstvo, které, jak doufají, bude obsazeno jejich členy.
Je  jasné,  že nyní  bude  snaha  prezentovat  mé  odvolání  jako  nezbytnou  a
prospěšnou  záležitost.  Budou  se hledat  dodatečné  důkazy  na podporu
argumentů odvolání a bude snaha zmenšovat můj význam při činnostech, které
byly  jednoznačně  ku prospěchu  obce.  Věřím,  že v naší  obci  žije  dostatek
moudrých občanů, kteří si informace ověřují a vidí, komu toto všechno prospívá.
Pro  mne  je  tato  záležitost  životní  zkušeností,  z které  si  ve svém  dalším  životě
vezmu ponaučení. Bylo mi ctí poznat mnoho osobností, které mezi sebou máme.
Závěrem  bych  chtěl  poděkovat  všem,  kteří  mi  vyjádřili  podporu  a  nesouhlas
s odvoláním.  Zvláště  si  vážím  názoru  těch,  kteří  i když  nepatří  k mým
obdivovatelům a mnohdy jsme se v minulosti názorově rozcházeli, přesto uznali,
že po mne  zbude  kus  práce  a  oprávněně  se obávají  o to,  jak  se zvládnou
rozpracované akce. Tyto obavy sdílím bohužel i já- už nyní jsou ve skluzu mnohé
práce,  včetně  aktivit  kolem  průtahu.  Nezbývá  mi  než  doufat,  že se podaří
dokončit alespoň část s toho co jsem připravil a nevzniknou další nové problémy.
Snad konečně budou aktivní a odpovědní i ti,  co zvedli ruku pro mé odvolání.
I přes  určité  obavy  doufám,  že v podzimních  volbách  se objeví  dostatečně
zodpovědní lidé, kteří dokáží vše úspěšně dokončit ku prospěchu většiny občanů
obce, nejen pro zájmy jednotlivců či uspokojení ega.

Martin Ambros
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VODA A LIDI

ak jsem naznačil, či slíbil, v předchozím zpravodaji, napíši cosi o vodě. Pitné
vodě, bez které nikdo z lidí, dokonce i tetčických, nemůže žít.J

Nejprve o čistotě…
Teplá zima byla bez sněhu či deště, a tak na jaře 2014 hned všichni kňourají, že je
příliš sucho. Mají pravdu, když každý na vsi,  nebo měšťák co má zahrádku, to
vidí. Všichni ale musíme pít, chceme se umýt, dnes již většina taky spláchnout
na záchodě. Potřeba vody tak neustále roste a mnozí se konečně začínají zabývat
otázkou, kde ji budeme v budoucnu brát. Slůvkem mnozí samozřejmě nemyslím
vládu nebo dokonce zákonodárce. Ti nadělají víc škody než užitku, třeba když
u dešťových  kanalizací  v ochranných  pásmech  podzemních  zdrojů  pitné  vody
opomenou  zakázat  užití  podzemních  zasakovacích  nádrží.  V novele  vodního
zákona  je  dokonce  uvedeno,  že odpadními  vodami  nejsou  ani  srážkové  vody
z pozemních komunikací. O desetitisíce tun soli, která skončí v podzemní vodě,
se nikdo nezajímá, hlavně, že se v zimě jezdí… No, aspoň toto letos vyšlo, sypalo
se minimálně. Zákonodárci chudí duchem.
Odborníci na zásobování pitnou vodou se shodují, že nejhorší situace může být
právě v regionech, kde se jako zdroje pitné vody využívá podzemní voda. K těmto
regionům patří také celé brněnsko, včetně území rosicka. Ostatně, že polovina
Tetčic  leží  na podzemním zdroji  vody,  ví  asi  ve vsi  každý.  Nejvíce  ti,  kteří  byli
postiženi zprovozněním prameniště u nádraží v roce 1987. Čerpání 15 l/s vody
zcela  jistě  ovlivnilo  hladinu  podzemní  vody  v širším  okolí  a  několik  roků
od zprovoznění  čerpacích  vrtů  HV11  a  HV12  docházelo  k přetváření  podloží
staveb, zejména pak v území bývalého rybníka, také dnešní ulice Tyršova. Pokles
hladiny  spodní  vody  byl  zjištěn  také  v průběhu  čerpací  zkoušky  20  l/s v roce
2005, dokonce až ve vzdálenosti 700 m od vrtů v zahradách za ulicí Tyršova.
Na první pohled se tedy může zdát, že podzemní voda pod Tetčicemi zatím obci
nepřinesla nic dobrého. Ale právě opačně může být, že je to poklad nad poklady.
Není  nad  to,  když  mohu  vyjít  na dvůr  a  ručně  si  napumpovat  kýbl  vody.  Její
čistota,  zda  se alespoň  trochu  podobá  pitné  vodě,  záleží  na lidech  v širším
sousedství.  Zda mají  přípojku  na obecní  kanalizaci,  zda udržují  svůj  pozemek
v čistotě,  zda…  Každý  by  si  měl  uvědomit,  že mít  svoji  vodu  na dosah  ruky  –
myslím nikoli vodu z vodovodu – je daleko větším základem jeho svobody, než
jenom  pětadvacet  let  všemi  pády  skloňované  právo  veřejně  mluvit,  právo
shromažďovat se, právo cestovat či podnikat. To samé lze ostatně tvrdit o palivu
na zimu, mít v kůlně několik kubíků dřeva a kotel v domě… Dnes se stačí podívat
trošku východněji, tam, odkud vedou roury plynovodů, a je jasné, o čem mluvím.
Ale zůstaňme u vody.
Poslední  dva  roky  jsem  prosazoval,  aby  obec  zjistila  rozdíly  v tom,  kdo  platí
vodné (tedy má vodovodní přípojku) a kdo neplatí  stočné (tedy není  připojen
na obecní  kanalizaci  končící  v čistírně  odpadních  vod  na Mlýnské).  Obec poté
měla  podat  vodoprávníkům  z Rosic  podnět,  aby  tyto  vlastníky  nemovitostí
vyzvali  k doložení  dokladů,  jak  likvidují  svoje  splašky.  Celý  záměr  vycházel
ze zákona  o veřejných  vodovodech  a  kanalizacích,  z možnosti,  aby  vodoprávní
úřad  nařídil  povinnost  připojit  se na veřejnou kanalizaci.  Viz  §  3  odstavec (8)
zákona  274/2001  Sb.  Toto  se mi  za ty  dva  roky,  jako  zastupiteli,  prosadit
nepodařilo.
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Ale od počátku. Obec Tetčice se v roce 2007 nemohla účastnit územního řízení
obytného souboru Na Štěpnici, samozřejmě, vždyť to je katastr Rosic. V březnu
2008 proto  vzniklo občanské  sdružení  Voda  z Tetčic.  Čistota podzemních  vod
zdroje Tetčice je totiž ohrožena rozhodnutími správních úředníků MěÚ Rosice,
kteří, ve dvou případech sídlišť v lokalitě Na Štěpnici a v jednom v ulici Husova
v Rosicích, povolili zasakování z dešťových kanalizací vozovek a parkovišť přímo
do podzemí. Zasakování prý vyžaduje vyhláška 501/2006 Sb. Vzhledem k úrovni
hladiny podzemní vody Na Štěpnici jde vlastně o přímé vypouštění do podzemní
vody.  Jako  sdružení  jsme  psali,  že až někdo,  doufejme  pouhou  nešikovností,
za deště vysype jakoukoli chemikálii na vozovku, vše skončí v zasakovací nádrži
pouhých 20 cm nad hladinou podzemní vody. V ochranném pásmu zdroje pitné
vody by vodoprávní úředníci neměli takový způsob bodového zasakování deště
z vozovek a  parkovišť  vůbec povolovat.  Zde  je  třeba  déšť  z kanalizací  vypustit
přímo  do toku  –  závadné  látky  se zde  projeví  ihned  a  jejich  účinek  je  vidět
na první pohled. Lze rychle, a tedy účinně zasáhnout. Co se děje v podzemí, vidět
není, poznají to až vodárny při rozboru čerpané vody, a to je již pozdě. Tyto naše
argumenty  vodoprávníci  z Rosic  ani  vodoprávníci  z kraje  neuznali.  Poté  jsme
ve věci těchto staveb dva soudy vyhráli. Po vydání téměř totožných povolení další
dva  prohráli,  když  jsme  podle  soudu  mohli  bránit  pouze  svá  práva  procesní,
nikoli  práva  hmotná:  soud  tak  možné  ohrožení  čistoty  podzemní  vody  vůbec
neřešil,  protože  mu  to  aktuální  výklad  zákona  o soudním  řádu  správním
neumožňuje. Ohledně jistoty čistoty podzemní vody zdroje Tetčice byl tedy zisk
z čtyřletého boje roven nule…
Tento text jsem napsal po přečtení zprávy na serveru iDNES. Psali o vypuštění
nádrže  Mount  Tabour  v Portlandu  v americkém  státě  Oregon,  nádrže  se 143
miliony  kubíků  vody  pro  pitné  účely.  Bezpečnostní  kamery  totiž  zachytily
kondičního běžce,  jak do ní  močí.  Mluvčí  portlandské radnice  uvedl,  že město
nemůže vědomě distribuovat kontaminovanou vodu, ani když jde o neměřitelné
množství závadných látek. Ano, našinci se to může zdát hloupé, ale je to otázka
přístupu úřadů k občanům. U nás úřady krátkozrace zvýhodňují developery.
Čistota a zdravotní nezávadnost podzemní vody zdroje Tetčice bude již navždy
ohrožena  každým  uživatelem  nových  vozovek  nových  sídlišť  Na Štěpnici
v Rosicích.  A jenom  z toho  důvodu,  že řešení  se zasakováním  je  finančně  pro
soukromé  developery  levnější,  než  budovat  dešťovou  kanalizaci  se zaústěním
do vodního toku Bobravy. Výjimkou zde je developer stavby na Husové, který byl
donucen  financovat  jak  zasakovací  nádrž,  tak  celou  kanalizaci  do Bobravy.
Čistotu  vody,  kterou  v Tetčicích  pijeme,  přímo  ohrožují  názory  vodoprávníků
z Rosic. Asi už tehdy věděli, že Rosice budou mít nové zdroje vody.
POTÉ O ČERPÁNÍ…

Jinak to dopadlo s čerpáním vod z prameniště v Tetčicích.  V roce 2007 se obec
postavila  proti  plánu  Svazku  zprovoznit  v prameništi  Tetčice  další  dva  vrty.
Ze zatím průzkumných vrtů HV2 a HV125 měly být vrty čerpací a povolených 15
l/s se mělo čerpat  ze čtyř  vrtů.  Bylo by to  k dobru věci,  kdyby z toho nekoukal
plán  zvýšit  čerpané  množství  vody.  V roce  2007  se těmto  plánům  podařilo
zabránit.
O dva  roky  později,  v roce  2009,  však již  všechno  prošlo.  Územní  rozhodnutí
na staronové vrty  HV2  a  HV125  nakonec  nabyla  právní  moci  a  oba vrty  tedy
mohly být následným vodoprávním povolením uvedeny do provozu. Zatím šlo
stále  o 15  l/s.  V roce  2009  však  proběhlo  řízení  EIA,  řízení  o vlivu  zvýšeného
čerpání v prameništi Tetčice na životní prostředí. Vydatnost prameniště je podle
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hydrogeologů odhadována až na 30 l/s a původní požadavek Svazku na zvýšení
čerpání na 28 l/s v roce 2007 se postupně snížil na 20 l/s.
Přes odpor obce, a také sdružení, bylo ke zkapacitnění z 15 l/s na 20 l/s vydáno
kladné  stanovisko.  V řízení,  přes  výslovný  požadavek  vlastníků  domů  a
úřednickým slibům, že se tak stane, nikdo neprověřil důvod praskání rodinných
domů na ulici Tyršova. Hnusný pragmatismus krajského úřadu nabyl vrchu. Fuj.
Nu, všechno tedy skončilo nezdarem a "naše" prameniště bylo vydáno napospas
"cizím" pánům.
Věc,  či  spíše  boj  nebo  válka  o vodu  (jak  to  trefně  nazvala  Česká  televize),
neskončila. Zažalovali jsme, s několika odvážnými lidmi z Tetčic a Rosic, změnu
územního plánu Rosic, který navrhoval další rozvoj města, ale dostatečně neřešil
zásobování nové masivní bytové výstavby pitnou vodou. K žalobě se v roce 2010
připojila také obec Tetčice. Také tuto žalobu Nejvyšší správní soud smetl ze stolu
jako nedůvodnou. To se psal prosinec 2012.
Téměř  pětiletá  snaha  cosi  podstatného  změnit  znamenala  moře  popsaného
papíru a oceán vloženého úsilí a času. Výsledkem byla čistá nula, zisk ve smyslu
práva  také  nula.  Zisk  ve smyslu  nehmotném  a  nepopsatelném  však  byl
maximální. Neustálý odpor vyvíjený od roku 2007 obcí Tetčice a od roku 2008
také  Vodou  z Tetčic  zřejmě  vedl  k jiné  úvaze  Svazku.  Pokud  budeme  trošku
spekulovat,  vedl  asi  k úvaze  jistoty,  tedy  k cestě  realizace  původního  plánu:
vybudovat v Rosicích a pro rozvoj Rosic úplně nové zdroje podzemní pitné vody.
Možná,  že toto  je  důvodem,  proč  Svazek  vodovodů  a  kanalizací  nechal
propadnout dvě územní rozhodnutí,  která v prameništi  Tetčice umísťovala dva
nové čerpací vrty HV2 a HV125, a to pouhým novým vystrojením stávajících vrtů
průzkumných.  Možná  stejný  důvod  vedl  Svazek  k tomu,  že zřejmě  nechal
propadnout i souhlasné stanovisko EIA vydané v dubnu 2009 pro záměr zvýšit
čerpání  v Tetčicích  ze stávajících  15  l/s na 20  l/s.  Stanovisko  platí  pět  roků,  a
protože  se obec  nedozvěděla  o jakémkoli  prodlužovacím  řízení,  muselo
propadnout před pár dny, v dubnu 2014. Pokud tak bude kdokoli chtít po vodním
zdroji  Tetčice  cokoli  navíc,  bude muset  proběhnout  vše  znovu.  To je,  myslím,
dobrý odkaz budoucím zastupitelům, zvoleným ve volbách v říjnu 2014.
Svazek vodovodů a kanalizací vybudoval a v roce 2013 pro Rosice zprovoznil dva
nové zdroje pitné vody, vrty HV 1 (naproti budovám vodáren na Litostrovské) a
HV  101  (dál  v Mariánském  údolí  v katastru  Příbram  na Moravě).  Vydatnost
těchto  dvou  nových  zdrojů  je  celkem  14,5  l/s,  a  je  tedy  téměř  stejná,  jako
v prameništi Tetčice.
Je to velmi významná skutečnost,  která znamená rozložení čerpání pitné vody
do většího  území  a  výrazně  tak  odlehčí  tlaku  na zkapacitnění  prameniště
v Tetčicích. Reálným ziskem je větší jistota všech vlastníků staveb v ulici Tyršova,
že jejich domy dále nebudou praskat. Dalším ziskem všech je jistota, že – pokud
bude sněžit či pršet – budou mít tetčičáci vody dost.
Další možnosti může využít příští zastupitelstvo – voda z prameniště Tetčice je
po úpravě  vháněna  přímo  do vodovodu  obce.  Obec  Tetčice  tedy  zřejmě  není
závislá na skupinovém vodovodu Ivančice-Rosice, nemusí tak hradit ve vodném
náklady  na údržbu  tohoto  skupinového  vodovodu  a  lidi  v Tetčicích  si  mohou
vybojovat nižší vodné. Chce to věc blíže prozkoumat, bojovat, přít se a zřejmě jít
k soudu.  Možná,  jak  stále  tvrdím,  vystoupit  ze Svazku.  Jsem  zvědav,  kdo
z příštího zastupitelstva se toho ujme.

Ing. Josef Dvořák, 15. května 2014
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SLEPOTA LIDÍ A PRÁZDNOTA ZÁKONA

oslední dění v obci  mě nutí napsat krátký příspěvek.  Nemá smysl si
nalhávat, že současní zastupitelé jednají v naprosté shodě a souladu.
Navenek se to může jevit  jako týmová nejednota,  ale výstižně to lze
pojmenovat jedním slovem – demokracie.  Co člověk,  to názor,  klišé
mající  racionální  oporu.  Osobně  si  myslím,  že problém  je

i v samotném zákoně. Když se podíváme do nejvyšší vrstvy veřejné správy, tedy
ke tvorbě vlády, tak je vidět fatální odlišnost od místní samosprávy. Lidmi volený
prezident  pověří  potenciálního premiéra k sestavení  vlády. Ten má možnost  si
jednotlivé členy (ministry) sám určit a není zde žádné omezení, že ministr může
vzejít  jen  z členů  parlamentu.  To  je  samozřejmě  ideální  stav,  kterého  by  bylo
dosaženo  bez  obvyklé  nutnosti  kompromisů  v rámci  vznikající  koalice.
Na druhou stranu obecní zastupitelstvo volí  starostu ze svého středu.  Starosta
tedy nevzejde ze samostatných voleb a může jím být  výlučně zastupitel.  Slovo
výlučně je největší paradox.

P
Proč  není  umožněno,  aby  za starostu  mohl  být  zvolen  odborník,  který  by
profesně obec řídil? A ještě lépe, proč by si takový člověk nemohl sám poskládat
svůj tým, s kterým by chtěl  dosáhnout svého programu, s kterým byl zvolen či
jmenován? Je zde i zřejmá paralela s podnikáním či rodinným životem, ostatně
kdo  z nás  začal  budovat  své  zázemí  s naprosto  cizím  člověkem?  Nežijeme
ve společnosti, kde nám partnera někdo určí, ale sami si ho vybíráme. Ani u této
metody  ovšem  není  zaručena  stoprocentní  úspěšnost,  ale  je  zřejmě  mnohem
vyšší, než u umělého spojení dvou či více lidí…
K výše  nastíněnému  stavu  se v nejbližší  době  zřejmě  nedostaneme,  takže
zůstaňme  při  zemi  –  zastupitelem  je  pouze  ten  občan,  který  má  v obci  trvalé
bydliště. Starosta se následně rekrutuje jen ze zastupitelů z takto určené skupiny
obyvatel. Což je zásadní limitující faktor, ke kterému navíc přibývá další omezení,
jako  že mnohdy  se v zastupitelstvu  objeví  lidé,  kteří  nemají  zájem  se obci  více
věnovat,  či  mají  své  jiné  povinnosti,  které  jim  to  časově  neumožňují.  Pak
se můžeme  dostat  do pasti,  kdo  tedy  bude  starostou?  Tedy  z metody  zvolení
nejschopnějšího se mnohdy ustupuje k metodě nejmenšího zla.
V obou  případech  by  však  měl  být  bazický  požadavek  na alespoň  základní
charakterové vlastnosti. Položme následující čtyři dotazy

• Je žádoucí, aby byla mluvena pravda?

• Je žádoucí, aby byla obec vedena hospodárně?

• Je  žádoucí,  aby  bylo  jednáno  v zájmu  občanů  a  nepodléhat  lobby
jednotlivců?

• A závěrem, je žádoucí, aby byl dodržován zákon?
Každý nechť si zodpoví dle svého přesvědčení a pokud někdo odpoví čtyřikráte
„ne“, pošlete mi prosím na sebe kontakt, ať vím, komu se obloukem vyhýbat.
Smutné  je,  že si  zřejmě  záporem  odpověděli  i čtyři  současní  zastupitelé  a  asi
nepřikládají daným vlastnostem valné hodnoty. Můžeme se pak alibisticky ošívat
rčením  „Lepší  špatný  starosta,  než  žádný  starosta.“  Ode  mě  toto  ovšem
nečekejte…

Ing. Bc. Zdeněk Šmarda
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ÚSPĚŠNÁ ŠACHOVÁ SEZÓNA

ážení čtenáři, dovolte, abych vás stručně provedl činností Šachového
klubu Tetčice v sezóně 2013-14. Začneme krátkodobými soutěžemi.
Významného  úspěchu  dosáhl  tetčický  hráč  Josef  Dirgas,  když
se v rámci  turnaje  Duras  Open  2013  stal  vicemistrem
Jihomoravského  šachového  svazu  v kategorii  muži.  V Poháru

Bystrcké radnice se Milan Kábela umístil na 29. a Radek Přibyl na 43. místě.
V
V neděli 22. 9. 2013 se v Boršicích uskutečnil tradiční Přebor Moravy 4-členných
družstev v bleskovém šachu. Turnaje se zúčastnilo celkem 42 družstev, výrazný
úspěch zapsalo tetčické A družstvo, když v ostré konkurenci skončilo na 7. místě
(Přibyl Radek 9,5; Přibyl René 12,5; Kubíček Pavel 10,5 a Diviš Libor 11,5) a
špatně si nevedl ani B tým – 21. místo (Tláskal Martin 7; Sysel Jiří 9,5; Kábela
Milan 10; Kolek Josef 13,5).
Jiří Sysel se zúčastnil  Memoriálu Oldřicha Šípka hraného v Jundrově a skončil
na solidním  21.  místě  ze 73  účastníků.  Nečekaný  úspěch  zaznamenal  Mirek
Heger,  který v silné konkurenci obsadil  druhé místo na Mistrovství  Olomouce.
Letošního Ivančického  Brousku se zúčastnil  z našeho  klubu pouze Jiří  Sysel  a
obsadil slušné 10. místo. Dne 14. 12. 2013 se uskutečnil již 19. ročník Memoriálu
Františka  Poláčka,  zakladatele  organizovaného  šachu  v Tetčicích.  V turnaji
suverénně zvítězil René Přibyl, Na děleném 2. a 3. místě skončili Martin Tláskal a
Josef Kolek.
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V dlouhodobých  soutěžích  družstev  nastoupilo  družstvo  Tetčice A
v Jihomoravském přeboru I. třídy. V této soutěži není slabých soupeřů, přesto již
tři kola před koncem byla záchrana jistá výsledné 6. místo je pro nás značným
úspěchem, neboť v této soutěži nastupujeme proti profesionálním družstvům.

Družstvo Tetčice B mělo v Jihomoravském přeboru 2. třídy skupiny B původně
usilovat  o vítězství.  Z těchto  plánů  záhy  sešlo,  a  umístění  ve středu  tabulky
odpovídá aktuální výkonnosti družstva a síle soupeřů.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 body pořadí
1 KOČÍ Jiří 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 12.
2 KOLEK Josef 2 0 2 2 1 2 2 ½ 2 1½ 1 17,5 2.-3.
3 ŠUSTR Radomil 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1½ 0 1 14,5 7.
4 SEDLÁČEK Zdeněk 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 10.
5 PRÁŠEK Ladislav 1 0 0 1 0 1½ 0 0 0 0 0 0 3,5 13.
6 PŘIBYL René 2 1 2 2 2 2 1 1½ 1 2 2 1 19,5 1.
7 PROKEŠ Karel 1 0 1 1 ½ 0 0 0 1 0 0 0 4,5 11.
8 DIVIŠ Libor 2 ½ 1 2 2 1 2 ½ 1 1 2 0 15 5.-6.
9 PŘIBYL Radek 2 0 1 2 2 ½ 2 1½ 2 1 0 1 15 5.-6.
10 SYSEL Jiří 2 1½ 1 2 2 1 1 1 0 1½ 1½ 2 16,5 4.
11 ŠPIČÁK Petr 2 0 ½ 1 2 0 2 1 1 ½ 2 ½ 12,5 8.
12 HEGER Miroslav 1 ½ 2 1 2 0 2 0 2 ½ 0 0 11 9.
13 TLÁSKAL Martin 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1½ 2 17,5 2.-3.

1½

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. ŠK Lokomotiva Brno C 9 1 1 28 55.5 38
2. Vinohrady Brno 7 1 3 22 47.5 34
3. Orel Ořechov 6 2 3 20 49.5 31
4. TJ Spartak Adamov 6 1 4 19 44.5 29
5. ŠK Veselí nad Moravou 5 3 3 18 47.5 33
6. ŠK Tetčice 4 3 4 15 44.0 29
7. ŠK Duras BVK Brno C 4 2 5 14 45.0 25
8. MKS Vyškov 3 3 5 12 39.5 22
9. SPgŠ + G Znojmo 3 2 6 11 40.0 28

10. ŠK Bystrc Oilers 3 1 7 10 39.5 20
11. TJ Znojmo 3 1 7 10 39.5 19
12. Sokol Rudice 1 4 6 7 36.0 19



Podrobné  výsledky,  reportáže  z jednotlivých  utkání  a  fotogalerie  lze  nalézt
na webových stránkách sachy.tetcice.cz.
Na závěr bych chtěl vyjádřit poděkování Obci Tetčice za finanční podporu, bez
níž  by  naše  činnost  nebyla  možná.  Dále  chci  poděkovat  Hotelu  Crlík
za poskytnutí  hrací  místnosti  pro  zápasy  přeboru  I.  třídy.  Naši  soupeři  jsou
obvykle  překvapeni,  že takovýto  podnik  v Tetčicích  máme  a  vítají  možnost
občerstvení v průběhu či po zápase.

Text: David Hampel, foto: Jiří Sysel
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Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie
1. Jezdci Jundrov 9 0 0 27 54.0 43
2. ŠK Duras Královo Pole "D" 7 1 1 22 45.0 34
3. Moravská Slavia Brno "B" 4 3 2 15 41.0 30
4. TJ Znojmo "B" 4 2 3 14 37.5 26
5. ŠK Lokomotiva Brno "D" 3 4 2 13 40.0 29
6. ŠK Tetčice "B" 3 2 4 11 33.5 20
7. ŠK Sebranci RH 3 0 6 9 30.V 18
8. ŠK Střelice "A" 2 1 6 7 28.0 16
9. ŠK Lokomotiva Brno "E" 1 2 6 5 26.V 15

10. ŠK Kuřim "C" 1 1 7 4 24.0 7



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 sobotu  17.  května  jsme  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  v Tetčicích
přivítali nové občánky naší obce:V

Nikolu Bartoňkovou
Šimona Nazada

Jana Helána
Markétu Poslušnou
Daniela Pokorného

Lubomíra Rufera
Veroniku Novákovou
Veroniku Špičákovou

Radima Szolára
Václava Zvěřinu

a
Jakuba Havlíčka

Přítomné  děti,  jejich  rodiče  a  příbuzné  uvítala  starostka  obce.  O pěkné
doprovodné vystoupení se postaraly děti ze ZŠ Tetčice pod vedením paní učitelky
Ivy Dvořákové.
Jako  památku  na tento  den  byly  rodičům  dětí  předány  růžičky,  blahopřání
k narození dětí a příspěvek ve výši 3tis. Kč.
Obec  Tetčice  přeje  dětem  a  jejich  rodičům  v jejich  nastávajících  společných
dnech mnoho a krásných prožitků, lásky a porozumění.

Foto a text Ing. Soňa Štossová, Ph. D.
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Z ČINNOSTI ZŠ TETČICE

Společné Čarodky v MŠ

Vystoupení ZŠ ke Dni matek

Foto: ZŠ a MŠ Tetčice
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ŠEDESÁT DEVĚT LET VZPOMÍNEK

etošní rok už je tomu
69  let  co  po šesti
letech války obec zís-
kala  svou  svobodu
od německých  oku-

pantů.  Dnes  už  by  se mohlo
zdát, že je to příliš dávno, mezi
námi už je jen málo pamětníků
a  každý  rok  ubývají.  Němci
dnes  nejsou  naši  nepřátelé,
naopak  naše  vztahy  nikdy
nebyly  lepší  a  Německo  je
naším  největším  obchodním
partnerem. Má tedy ještě vůbec
smysl  si  ty  tak  tragické
okolnosti  připomínat?  Dom-

nívám se, že ano. I když už je to více než půl století, co ve střední Evropě nebyl
válečný  konflikt,  neměli  bychom  si  myslet,  že je  to  tak  samozřejmé.  Válka
v Jugoslávii a koneckonců současný konflikt na Ukrajině by měl být varováním.
Važme si každého roku svobody, každého dne bez války a buďme vděčni všem co
na sklonku války zaplatili cenou největší za to abychom dnes mohli žít. Ti z nás,
kdo  zažili  nějaký  válečný  konflikt  nebo  měli  možnost  poznat  pamětníky
válečných konfliktů, ví jak drahá může být svoboda.

L

Už  čtvrtým  rokem  si  přip-
omínáme  den,  kdy  dne  18.
dubna  1945  v 17:00  hodin
byly  zahájeny  boje,  jejichž
výsledkem  bylo  osvobození
obce  a  zahnání  posledních
vojáků  německého  weh-
rmachtu.  Každý  rok  se nás
sešlo  o něco  více  a  nejinak
tomu  bylo  i letošní  rok.
Organizace  letošní  přip-
omínky  proběhla  ve sp-
olupráci  obce  Tetčice  a
Československé  obce  Leg-
ionářské  a  o doprovodnou
akci se postaral Klub vojenské
historie Kuřim. Návštěvníci se mohli seznámit s dobovou technikou i zbraněmi
používanými Rudou armádou v době druhé světové války. Mezi návštěvníky byli
pamětníci,  vojáci  i účastníci  válečných  konfliktů  a  diskuze byla  velmi poučná.
I děti  našli  své  velké  hračky.  Připomenutí  proběhlo  důstojně  a  doufám,
že proběhne i v dalších letech.

Text a foto: Martin Ambros, výbor ČsOL Brno 1
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 9.6.2014 by se dožil 70 let
Pan Jan Skuhra

Vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Kdo Tě znal, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 6. června 2014 uplyne 5 let od úmrtí Luboše Švejdy.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka, bratr a synové s rodinami.

Životní jubileum

dne 14.5.2014 se dožívá
90 roků paní Antonie Vlašínová. 
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XCR BOBRAVSKÁ TŘICÍTKA 2014
 sobotu  26.dubna  se v Tetčicích
na Rybářské  baště  uskutečnil
amatérský  závod  na horských
kolech.V

Na zkrácené  verzi  se postavilo  jedenáct
nejmenších  předjezdců,  aby
na kilometrové trati změřili své síly. Mezi
dívkami  vybojovala  první  místo  Zuzka
Jašová, mezi chlapci skončil druhý David
Tetur, oba z Tetčic.
Na celkem 50 účastníků hlavní kategorie

čekaly  tři  okruhy  po deseti  km  v okolním  kopcovitém  terénu.  Přes  drobné
technické obtíže (zj. defekty) dokončila většina startovního pole ve zdraví a beze
zranění.  S náročností  a  nástrahami  trasy,  které  u mnohých  vedly  k pádům,
se nejlépe  popral  tradiční  účastník  Ondra  Pajer,  v ženách  potom  překvapila
Zuzka Valentová z Brna.
Děkujeme všem závodníkům za účast a předvedený výkon, divákům za aplaus a
výbornou  atmosféru,  obci  Tetčice  za podporu  a  možnost  pořádání  akce,
sponzorům za krásné ceny a organizátorům za technické zabezpečení.

Text a foto: Za pořádající složku Bohuslav Dokoupil
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OBRÁZKY Z ARCHEOLOGICKÉ VÝSTAVY V TEČICÍCH

foto: Jiří Dobrovolný
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Z HISTORIE TETČIC

Začátkem roku jsme uveřejnili  výzvu na téma „Historické fotografie ze stavby
tetčických komunikací“. Uveřejňujeme první fotografii. Jedná se o stavbu lávky
přes řeku Bobravu (tehdy byla o pár desítek metrů posunutá proti směru proudu
řeky).

Readakce zpravodaje děkuje paní Boženě Štossové za zapůjčení historické
fotografie
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TETČICKÁ POUŤ

rogram tetčické pouti začal v sobotu čtvrtého května již v osm hodin
ráno  pouťovou  mší  svatou  v kapličce  sv.  Floriána.  Po  celou  dobu
konání byl k dispozici pouťový jarmark. Program zpestřilo vystoupení
mažoretek Anife Rosice a pro nejmenší bylo připraveno představení
hudebního souboru Ententýky do muziky. Akorát chladné počasí nám

příliš nepřálo. Sponzorem akce byla skupina ČEZ
P

Starostka  obce  děkuje  všem,
kteří  se podíleli  na pouťových
přípravách.  Poděkování  patří
především místním ženám, které
se postaraly  o úpravu  zeleně  a
prostor  kolem  pomníků  u OÚ.
Děkuji  také těm, kteří  připravili
kapli  sv.  Floriána  k pořádání
pouťové mše. Děkuji panu faráři
Janu  Klímovi  z Rosic,  zam-
ěstnancům obce, členům SRPŠ a
dalším dobrovolníkům.
Děkuji za pomoc, snahu, ochotu
a zájem.

Text a 2. foto: Ing. Soňa Štossová, Ph. D., 1. foto: Jiří Dobrovolný
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KAM NA VÝLET V OKOLÍ TETČIC?
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ZE STAVBY PRŮTAHU

foto: 1,2,3: Jiří Dobrovolný, 4: Martin Ambros
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DÁLNICE PŘES „HYBEŠKU“
Na obrázku vidíme jeden z následků využívání
Hybešovy  ulice  jako  objízdné  trasy.
Nerespektuje  se tu  zákaz  nákladních  aut-
omobilů  ani  maximální  povolená  rychlost
(v nočních  hodinách  je  překračována
odhadem  až v násobcích).  Většina  zde  pro-
jíždějících aut dle pozorování  porušila zákaz
vjezdu  v Neslovicích  a  v podstatě  se snaží
kopírovat původní trasu. Je k diskusi, zda toto
nerespektování  dopravního  značení  opravdu
uspoří  čas  a  palivo,  budeme-li  dodržovat

rychlost.
Trpí tu jak občané – hlukem a nebezpečnými kolizními situacemi, tak i samotná
vozovka.  Jako  dočasné  řešení  se jeví  přísnější  kontrola  dodržování  nejvyšší
povolené rychlosti a zákazu vjezdu v Neslovicích.

Jiří Dobrovolný

placená inzerce

33



placená inzerce
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