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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

obrý  den  dámy  a  pánové,  milí  spoluobčané.  Dnes  Vás  chci  na tomto
místě seznámit s několika událostmi, z nichž některé Vás potěší, jiné asi
spíše ne.D

První  z nich jsou již několikrát avizované kompostéry.  V této věci  chybí pouze
schválení  smlouvy  s firmou  Meva,  která  vyhrála  výběrové  řízení,  a  následná
dodávka kompostérů. Tyto pak budou připraveny k bezplatnému odběru.
Další  záležitostí,  plynoucí  k úspěšnému  konci  je  rekonstrukce  veřejného
osvětlení.  Tato  akce  je  ve fázi  vyhlášení  výběrového  řízení  a  měla  by  být
dokončena ještě v tomto roce.
A teď  ty  chodníky……  k práci,  kterou  odvádí  v nových  úsecích  firma  PORR,
osobně nemám žádné výhrady. Myslím si,  že lví  podíl  na tom má náš stavební
dozor. Na Nádražní je situace taková, že v současné době máme opravený projekt
této  části  spolu  s vyjádřením  PČR  a  SÚS,  takže  můžeme  požádat  o stavební
povolení. Komplikací je část od kolejí po č.p. 67, která je na stavebním povolení
SÚS,  kde  propadl  termín  dokončení  stavby.  O tomto  vedeme  jednání  s SÚS,
které vyústí v převedení práva stavby na obec.
Nakonec nepříjemnost…. Touto nepříjemností je naše škola, ale tady probíhají
intenzivní jednání, která snad dobře dopadnou.
No  a co říci  závěrem? Závěrem  mně nezbývá,  než Vám všem  popřát  krásnou
dovolenou a dětem hezké a „dlouhé prázdniny“.

 Jan Šon

PODĚKOVÁNÍ

ád  bych  poděkoval  firmě
Kamenictví  Oškrdal,  která
zdarma  očistila  pomník

padlých v I. Světové válce a obnovila na
něm  jména  padlých  spoluobčanů.
Děkuji. 

R

J. Šon, starosta obce
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10.3.2015
Tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ.
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že MĚÚ  Rosice  nařídil  pozastavení  stavby  veřejná
prostranství, chodníky.

• Dále  uvedl,  že se obci  pravděpodobně  podaří  získat  dotaci  na koupi
kompostéru do všech domácností.

• Ing. Zuzana  Oškrdalová  informovala  o činnosti  školského  a  sociálního
výboru.

• Ing. Soňa  Stossová,  Ph.  D.  poskytla  informaci  o činnosti  Mikroregionu
Kahan v roce 2014.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad2) Smlouva o zřízení věcného břemene E. ON

• ad4)  Obecně  závazná  vyhláška  o stanovení  systému  shromažd‘ování,
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů
na území obce Tetčice

• ad5) Rozpočtové opatření 3/2015

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

ad3) Žádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosice o.s.

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 21.4.2015
Tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ.
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že 4. 5. 2015  bude  zahájeno  pokračování  stavby
veřejná  prostranství,  chodníky.  Bude  pokračovat  v úsecích,  které  nejsou
dokončeny, a není na nich pozastavena stavba.

• Dále uvedl, že se obci podařilo získat dotaci na koupi kompostérů do všech
domácností.

• Starosta  také informoval,  že se pravděpodobně podaří  obci  získat  dotaci
na renovaci veřejného osvětlení v naší obci.

3



ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad2 – Rozpočtové opatření č.4/2015

• ad3 – Žádost o příspěvek na sportovní činnost FC Slovan Rosice o.s.

• ad4- Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON

• ad5- Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 9.6.2015
Tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ.
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že byla  doručena  žádost  o předběžné  vyjádření
k výměně  pozemku  v katastrálním  území  Kratochvilka,  které  jsou
ve vlastnictví Obce Tetčice, pozemky se nachází v areálu bývalého družstva
Kratochvilka. Dále poskytl informace ke stavbě chodníků.

• Také uvedl,  že zastupitelé  předpokládají  k 1. 9. 2015 zrušení  příspěvkové
organizace  ZŠ  a  MŠ  Tetčice  a  založení  dvou  nových  příspěvkových
organizací Základní škola a Mateřská škola.

• Pan  Jaroslav  Hašek  informoval,  že proběhla  kontrola  Obce  Tetčice
kontrolním  výborem,  z které  byl  pořízen  zápis.  Informoval  o zjištěných
nedostatcích při kontrole.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad3 - Dodatek ke Smlouvě o zajišťování financování systému IDS JMK

• ad4 - Rozpočtové opatření 5/2015 a   6/2015

• ad5 – Činnost příspěvkové organizace Schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ
Tetčice,  Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Tetčice

• ad6 – Závěrečný účet Obce Tetčice

• ad7 - Účetní závěrka Obce Tetčice

• ad8 - Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON

• ad9 záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú Tetčice p.č. 221/2

• ad10 - Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

• ad11- Dotace pro rok 2015 v Programu EFEKT

• ad12- Smlouva o dílo Projekt obnovy VO

• ad13- Pronájem veřejného prostranství
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TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ

Tyto částky obdržela obec Tetčice za vytříděný odpad v minulém roce.

redakce

CO NOVÉHO OHLEDNĚ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ?
ž to vypadalo, že se začne stavět…ale budeme
si  muset  ještě  počkat,  na  obec  přišel  opět
nepříjemný dopis.U

Bohužel  máme  v Tetčicích  někoho,  kdo  pomocí
zástupných  problémů  neustále  brzdí  rozvoj
ekologické železniční dopravy.
Jeden zpožděný rychlík díky jednokolejnému provozu
rozhodí  grafikon  na několik  hodin…však  lidi  si
počkají…
Tratě na Jihlavu a na Vyškov jsou bohužel snad jediné
v okolí  Brna,  kde  se cestovní  rychlost  od dob  císaře
pána téměř nezměnila.
Každý,  kdo  se projel  vlakem  z Brna  do Břeclavi,  Blanska  či  Kuřimi  ví,  jaký
komfort  dvojkolejná  trať  představuje  -  vše  jezdí  na čas,  elektrické  soupravy
se rychleji rozjíždí i brzdí, jsou tišší…
Budeme tu mít stále pomalé „motoráky“ s nevalnou jízdní dynamikou a cestující
budou stále čekat ve Střelicích na protijedoucí vlak…
Asi k tomu není co dodat..

Jiří Dobrovolný

CO TĚ, NEPÁLÍ, NEHAS….
o jo, ale na druhou stranu také platí, nezapaluj, to co nemáš. Tímto bych
chtěl na Vás apelovat, palte na svých zahrádkách pouze materiály k tomu
určené,  v dny  které  máme  ve  vyhlášce  označené  jako  „pálící“,  a

přihlédněte  i  k aktuálním povětrnostním podmínkám, jelikož kouřová deka  ze
špatně spalované trávy nebo listí, se za špatného atmosférického tlaku drží v naší
kotlince poměrně dlouho.

N
Uvědomme si, že životní prostředí u nás ve vsi bude vždy takové, jaké si je sami
uděláme,  ať  už  tento  proces  řídí  nějaká  vyhláška,  nebo  ne.   I  tato  zdánlivá
maličkost může přispět k vylepšení našich „sousedských“ vztahů.

J. Šon
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ENERGOREGION 2020 PODEPSAL DOHODU O SPOLUPRÁCI
S ENERGETICKÝM TŘEBÍČSKEM

řebíč/Brno – Ve středu 25.
března  slavnostně
podepsalo  sdružení

Energetické  Třebíčsko  a
Energoregion  2020  dohodu
o spolupráci  při  řešení
budoucnosti regionu v souvislosti
s výstavbou  5.  bloku  v Jaderné
elektrárně Dukovany. Stalo se tak
před  sto  šedesáti  účastníky

třebíčské konference s názvem Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?

T

„Postoj  regionu je  jednoznačný.   Podporujeme výstavbu 5.  bloku,  veřejnost  je
na stavbu připravena a důrazně žádáme jasné rozhodnutí  o budoucnosti nejen
Jaderné elektrárny Dukovany, ale také našeho regionu. Dohoda o spolupráci je
dalším podpořením společných sil,“ sdělil  po podpisu Vítězslav Jonáš a dodal,
že tlak na českou vládu se bude z regionu stupňovat.
„Energetické  Třebíčsko  nyní  zastupuje  téměř  sto  tisíc  lidí  z regionu.  Nejedná
se jen  o obce  v Kraji  Vysočina,  ale  také  v Jihomoravském  kraji.   Potřebujeme
zástupce,  který  je  technicky  i legislativně  znalý  a  který  bude  slyšet,  tím
Energetické  Třebíčsko  v zastoupení  Vítězslava  Jonáše  je,“  vysvětlil  důvody
podpisu předseda Energoregionu Vladimír Měrka.
K PODPISU SE PŘIDALY I NEJBLIŽŠÍ OBCE U ELEKTRÁRNY – EKOREGION 5
Dohodu  o spolupráci  s Energetickým  Třebíčskem  podepsalo  také  sdružení
Ekoregion 5.  „Moc dobře si totiž uvědomujeme, že nyní se jedná o budoucnost
našeho  regionu.  A přesto,  že se v Praze  snažíme  vysvětlovat,  připravujeme
argumenty,  zaznívají  různá  memoranda,  postupně  zvyšujeme  tlak  i formou
těchto setkání a vyjádření, stále to vypadá tak, že se Praha s námi nechce bavit.
Vše se oddaluje a tím se vytváří nejistota, která může přerůst ve vážnou obavu.
Výstavba  5.  bloku  je  důležitá  nejen  pro  náš  region,  ale  pro  celou  Českou
republiku. Rozhodnutí o novém jaderném zdroji podpoří zájem odborníků o tuto
lokalitu,  udržíme  zaměstnanost  a  zamezíme  velkým  sociálním  problémům,“
shrnula důvody spolupráce Petra Jílková, předsedkyně Ekoregionu 5 a starostka
Rešic.
Energoregion  2020  je  dobrovolné  sdružení  obcí  ve 20 km  pásmu  Jaderné
elektrárny  Dukovany a  jeho  hlavním smyslem je hájit  zájmy obyvatel  regionu
ve vztahu k jaderné energetice.
SDRUŽENÍ ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO

Sdružení vzniklo v roce 2013, zakládajícími členy jsou Rouchovany, Dukovany,
Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč a Okresní hospodářská komora Třebíč.
Předsedou je Vítězslav Jonáš.  Úkolem sdružení  je přispívat  k jednoznačnému
definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany a
podporovat výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. V současné době
má sdružení dvacet tři členů. Předsedou je Vítězslav Jonáš. 
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OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ V TETČICÍCH

pět  po roce  jsme  měli  všichni
možnost setkat  se se svými přáteli  a
sousedy na pouti v Tetčicích. A i když

počasí  nebylo  zrovna  ideální,  děkujeme
všem  za hojnou  účast.  Program  byl
připraven pro všechny věkové kategorie. Vše
začalo  ranním  průvodem  od kaple  sv.
Floriána, následnou mší v parku u pomníku
vedenou  p. farářem  z Rosic  a  malým
pohoštěním  pro  zúčastněné.  Hlavní
program se konal na hřišti  u sokolovny,  kde
mažoretky předvedly svůj um, poté Michaela
Zachová moderovala ukázku práce s koňmi.
V odpoledních hodinách rozzářil  především
dětské  oči  kouzelník.  Milovníky  zvířat  jistě
potěšilo  vystoupení  pejsků  z Psího  parku
v Tetčicích,  které  moderoval  pan  Poslušný.
Vzhledem  k nepřízni  počasí  nebylo  možné
shlédnout  doskok  parašutistů  na louku
u nádraží. Tak snad příště. Všem tímto ještě
jednou děkujeme a věříme, že i přes malé problémy, především technického rázu,
přijdete za rok opět.

O

průvod od kaple sv. Floriána
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mše

vystoupení mažoretek

ukázka práce s koňmi
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vystoupení kouzelníka

ukázka výcviku pejsků

Hana Krejčí
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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ne  23.5.2015  se v dopoledních  hodinách  na naši  obci  uskutečnilo
slavnostní vítání občánků narozených v roce 2014 a 2015. Všechny děti
se na slavnostní  uvítání  vyspaly  do růžova  a  žádné  z nich  neplakalo.

Neměly také důvod, protože většinu z nich doprovodili jejich nejbližší a to nejen
rodiče a sourozenci, ale také prarodiče a tety.

D
Pan  starosta  přivítal  nejen  všechny  dospělé,  ale  především  ty,  kterých  se akce
nejvíce  týkala,  naše  nejmenší.  Dětem  pan  starosta  popřál  mimo  jiné  i  hodně
zdraví  a  šťastný  život.  K pohodové  atmosféře  sobotního  dopoledne  přispěla
především uvolněnost a úsměvy ve tvářích zúčastněných, ale i příjemná muzika a
vystoupení dětí ze školy a školky, kterým tímto dodatečně děkuji.
Každá  maminka  dostala  jako  poděkování  za nového  občánka  krásnou  růži,
blahopřání  a  malý  dárek.  Na závěr  nechyběl  ani  slavnostní  přípitek  rodičů
s panem starostou.

Mgr. Blanka Milionová

BLAHOPŘÁNÍ

Moto: Sokolík odletěl
do Tyršova domu.
Tam odměnu převzal,
odnesl ji domů.

Blahopřání
U príležitosti ocenění sokolských sportovců za rok 2014 byl také náš bratr 

Zdeněk Růžička 

vyznamenán dne 6.5.2015
v Tyršové domě v Praze. 

Převzal z rukou ministra školstvi, mládeže a tělovýchovy pana Marcela Chládka
stříbrnou medaili Dr. Miroslava Tyrše za práci na obnově České obce sokolské.

K udělení vyznamenáni bratru Zdeňku Růžičkovi blahopřejí členové ČOS a
přátelé z Tetčic.

Antonín Růžička
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PŘIPOMENUTÍ JUBILEA

15. duben 1925, městečko Ivančice….  V tento den se zde narodil pan Zdeněk
Růžička, jeden z popředních tetčických sokolů, držitel dvou bronzových

olympijských medailí (Londýn 1948, prostné a kruhy), účastník LOH 1952 a
1958, dlouholetý starosta TJ Sokol Brno 1, a náš milý spoluobčan, pan

Zdeněk Růžička

Proto mně dovolte, abych tady, jménem obce, 
ještě jednou popřál bratru Růžičkovi hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

v mnoha dalších letech jeho života.

Jan Šon, starosta obce

12



LETNÍ NOC - REPORTÁŽ

Dne 12.6.2015 
se uskutečnila letošní první 
ze dvou letních nocí, 
pořádaných Sokolem 
Tetčice. Akce s takovou 
účastí, tady dlouho nebyla. 
K tanci hrála osvědčená 
kapela Tremolo z Rosic a 
byla hlavním strůjcem 
vynikajícího večera. Nejen 
jí, ale i všem, kteří pomohli 
s přípravou a organizací 
akce, patří velké 
poděkování.

Luděk Krejčí

AKCE V ROSICÍCH V OBDOBÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ 2015
ČERVENEC

18. 7. Setkání malých pivovarů (10. ročník) Starý pivovar
24. 7.   Country letní noc závodiště u Moravského Plynostavu 
25. 7. Vozatajské závody závodiště u Moravského Plynostavu
26. 7. Sběratelská burza zámek - nádvoří

SRPEN

1. 8. Letní noc se skupinami GONG+ASSY ROCK koupaliště
16. 8. Farmářský trh zámek – nádvoří
27. 8.   Premiéra filmu Nebezpečí klidu Starý pivovar/kino Panorama
29. 8. Rytířské klání o srdce dívek a paní zámek – nádvoří
30. 8.   Malý festival loutky zámecký park/ZKC

ZÁŘÍ

1. 9. Den pro děti zámek – nádvoří
5. 9. Mistrovství republiky v žonglování KD Cristal
12. 9. Soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozů parkoviště u zimního
stadionu
13. 9. Táta frčí areál kuželny
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15. 9. Listování, M. Viewegh, Zpátky ve hře kino Panorama
26. 9. Česnekové slavnosti zámek - nádvoří
27. 9. Sběratelská burza zámek – nádvoří
30. 9. Filmový klub kino Panorama

ZE SVČ ROSICE

Den pro děti – den volnočasových aktivit, 1. 9. 2015
13.00 – 16.00 hod
Již tradičně se v první školní den přijďte pobavit, vyzkoušet si zajímavé aktivity
vhodné  pro  trávení  volného  času  a  seznámit  se s nabídkou  kroužků  Střediska
volného času v Rosicích a Rodinného centra Kašpárkov. Čeká vás malé divadelní
představení,  představení  aktuální  činnosti  kroužků  Aerobicu,  Capoeiry,
Sebeobrany, Žonglérů atd. Hlavním bodem programu pro vás bude připravena
Bubble show a Bubble workshop pro děti. Změna programu vyhrazena.
PLÁNUJEME NA LÉTO
Příměstské tábory:
Dobrodružné putování s Asterixem a Obelixem, 20. – 24. 7. 2015
Cena: 1190,- Kč (5 dní)
Dobrodružné výpravy s Asterixem a Obelixem, příprava kouzelného lektvaru, 
porážení drzých Římanu a spoustu další zábavy!!!
Přihlášky a podrobné informace: knotigova@svcrosice.cz.

Jezdecký tábor, 13. – 17. 7. 2015
Cena: 2 250,- Kč (5 dní)
Pojďte s námi strávit prázdniny v koňském sedle!
V ceně tábora jsou svačiny, oběd a pitný režim. Maximální počet účastníků je 14 
dětí.
Začátek i konec tábora ve Zbraslavi vždy od 8: 00 do 16: 00 hodin.
Přihlášky a podrobné informace: info@svcrosice.cz.

Pobytové tábory:

Kouzelný duhový týden, 25. – 31. 7. 2015
Obůrka u Blanska, krásné prostředí Moravského krasu
Cena: 2 850,- 
Podlehněte kouzlu duhy – každý den jinak barevný, každý den jiné zážitky… 
Přihlášky a podrobné informace: murycova@svcrosice.cz, 734 468 001.

Tábor Superhrdinů, 8. – 15. 8. 2015
RS Nesměř
Cena: 3 300,-
Máte rádi superhrdiny? Pojeďte s námi na tábor a zažijete týden plný akce, 
zábavy, her a dobrodružství!
Přihlášky a podrobné informace: knotigova@svcrosice.cz.
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PAMÁTNOSTI NAŠI MILÉ OBCE OD R. 1336
Kdesi na půdě byly nalezeny historické materiály, pojednávající o historii Tetčic,
sepsané  neznámým  autorem.  Redakce  nyní  pracuje  na  digitalizaci  těchto
dokumentů. Kopii těchto materiálů umístíme do zdejší knihovny pro zájemce o
historii. 
Za  zmínku  stojí  fakt,  že  u  textů  nejsou  uvedeny  žádné  zdroje,  tudíž  můžeme
nechat pracovat naši fantazii..

Takhle možná vypadal rybník v Tetčicích, jako orientační bod poslouží zaznačený kříž pod Křiby
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Mezi texty  jsou založeny zajímavé dokumenty...

redakce

placená inzerce
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Tetčický zpravodaj zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14159. Vydává obec Tetčice, Palackého 177, 66417,
Tetčice IČ 44947917, nepravidelná periodicita. Pro tetčické občany je zpravodaj distribuován zdarma. Písmo: freeware font Lido STF a
Noticia Text, sazba v Libre Office. Náměty, příspěvky a ohlasy podávejte nebo zasílejte na Obecní úřad Tetcice nebo na  e-mailovou
adresu:  tetcickyzpravodaj@seznam.cz.,.  Náklad  430 ks,  č.  69  vyšlo  v  Tetčicích  20.6.  2015.  Cena  inzerce:  strana  A5 400 Kč,  půl
A5 200 Kč a čtvrť A5 100 Kč. Inzerci na zájmové a kulturní aktivity včetně společenské kroniky tiskneme bezplatně.
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