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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den dámy a pánové, milí spoluobčané.

Po roce  se opět  přiblížily  svátky  klidu  a  míru  a  mně  připadla  milá  povinnost,
abych Vás všechny na tomto místě co nejsrdečněji pozdravil.
Jelikož  jsem  již  četl  i některé  další  články  pro  toto  číslo  zpravodaje,  tak  vím,
že hodnocení  roku,  se kterým  mohu  jen  souhlasit,  najdete  v jiném  článku  a
nebudu se jím tedy zabývat já.
Obrátím proto svoji pozornost k blízké budoucnosti. Co nás v příštím roce jako
obec čeká a snad ani nemine? Odpověď na tuto otázku je poměrně složitá. Mohlo
by  toho  být  zase  hodně.  Ve spolupráci  s E-on  kabelizace  veřejného  osvětlení
(Křiby,  možná  Mlýnská  a  Sušilova),  zateplování  objektů  v majetku  obce,
rekonstrukce  kotelen  ve škole  a  ve školce,  rekonstrukce  kuchyně  ve školce,
příprava  na generální  opravu  první  části  průtahu  (pokud  nenastanou
nepředvídatelné změny, SÚS chystá zahájení prací na jaro 2017, ale jeden nikdy
neví….),  příprava  opravy  chodníku  na ulici  Rosická  (návaznost  na průtah),
případné dokončení projektu předešlého zastupitelstva, kterým je chodník kolem
sokolovny (návaznost na zdvojkolejnění), projekt obnovy veřejné zeleně a další
záležitosti, které přinese sám čas, aniž bychom je dokázali nějak ovlivnit. No, je
toho poměrně dost… Uvidíme, co se podaří realizovat a co se nám přenese do let
dalších.

Teď  už  mi  ale  dovolte,  abych  Vám  všem
popřál krásné a spokojené prožití Vánoc,
pod  stromečkem  dárky  které  udělají
radost Vám a Vašim blízkým, v neposlední
řadě  pak  hodně  štěstí,  zdraví,
spokojenosti,  osobních  i pracovních
úspěchů v roce 2016, který bude doufám
ještě lepší než rok uplynulý……..

Se srdečným pozdravem.

Jan Šon, starosta obce
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ).
3. 11. 2015
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že nájemce  Rybářské  bašty  vypověděl  nájem
k 30. 11. 2015  a  z toho  důvodu  byl  zveřejněn  záměr  na pronájem  této
nemovitosti  včetně  pozemků.  Uvedl,  že o výběru  nového  nájemce  bude
společně s ním také rozhodovat Ing. Pavel Němec a pan Jan Hlavoň.

• Dále  starosta  informoval,  že schválil  směrnice  Mateřské  školy  Tetčice,
příspěvkové organizace.

• Starosta se omluvil občanům Tetčic za komplikace způsobené v souvislostí
s opravou vodovodního řádu na ulici Hybešové.

• Také  sdělil,  že firma  Porr  a.s.  již  připravuje  k předání  chodníky  v úseku
od obecního úřadu po konec ulice Palackého.

• Starosta upozornil, že dle Zásad a pravidel Obce Tetčice pro poskytování
dotací  byl  termín podávání  žádostí  o dotaci  na provoz na následující  rok
do 31. 10. 2015. Tento termín však dodržely jen některé organizace.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad 3) rozpočtové opatření č. 14/2015

• ad 4) doplacení nájmu organizaci TJ Sokol Tetčic 44 800,-Kč.

• Ad 5) dotace ve výši 1 500,- Kč na akci Předvánoční kros 2015

• ad 6) Smlouvu o právu provést stavbu Tetčice mezi vlastníkem Obcí Tetčice
a stavebníkem Ing. Bc. Zdeňkem Šmardou, Msc.,

• ad 7) dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Mateřské školy Tetčice

8. 12. 2015
INFORMACE

• Starosta informoval,  že ke dni 30. 11. 2015 byl  ukončen nájem Rybářské
bašty  s panem  Romanem  Najvarem.  Dne  30. 11. 2015  byl  výběrovou
komisí  ze tří  uchazečů  vybrán  nový  nájemce  Rybářské  bašty,  a  to  pan
Hofman Miloslav z Tetčic.

• Dále  starosta  informoval,  že vznesl  požadavek  na zavedení  autobusové
linky z Rosic do Tetčic a zpět v době mezi desátou a jedenáctou hodinou
dopoledne.  Autobusový  dopravce  mu  sdělil,  že spoj  v tuto  dobu  byl
minimálně  využíván  a  vykazoval  záporné  výsledky  v tržbách.  Současné
linky na sebe navazují, tudíž není možné jejich jízdní řád upravit tak, aby
vykrýval požadovaný čas. O rozšíření v současné době neuvažují.
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• Ing. Soňa  Štossová,  Ph.  D.,  sdělila,  že dne  3.  12.  byl  na valné  hromadě
mikroregionu Kahan schválen rozpočet pro rok 2016. Návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen a nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

• Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc., sdělil, že ceny vodného a stočného pro rok
2016 budou nezměněny.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad 3) rozpočtové opatření č. 16/2015 a rozpočtové opatření č. 17/2015,

• ad 4)

◦ rozpočet  Obce Tetčice  na rok 2016  jako  nevyrovnaný,  celkové příjmy
rozpočtu  ve výši  17 349  000,-  Kč  a  celkové  výdaje  rozpočtu  ve výši
17 349  000,-  Kč.  Neinvestiční  příspěvek  zřizované  příspěvkové  MŠ
Tetčice, organizaci je ve výši 413 000,- Kč

◦ rozpočtový výhled obce Tetčice na roky 2017-2019

• ad 5) odpisový plán příspěvkové organizace Mateřské školy Tetčice

• ad 6) Obecně závazné vyhlášky obce Tetčice č. 3/2015 – 7/2015

◦ č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

◦ č. 4/2015 o místním poplatku ze psů,

◦ č.5/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,

◦ č. 6/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity a

◦ č. 7/2015 o místním poplatku ze vstupného.

• ad 7) poskytnutí dotace Základní škole a mateřské škole Neslovice, okres Brno-
-venkov, příspěvkové organizaci se sídlem Hlavní 71, Neslovice, IČO 70999503
ve výši 458 000,-Kč

• ad 8) poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, z.s., středisko Devíti křížů
Domašov,  1.  skautský  oddíl  Tetčice,  se sídlem  Rudka  98,  664 83  Domašov,
ve výši 15 000,-Kč,

• ad 9) dotace spolku Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Rosice

• ad  10)  Dodatek  č.  7  ke Smlouvě  o vkladu  majetku  do hospodaření  ze dne
25. 2. 2003, uzavřený mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem
Kounická 1598/78,664 91 Ivančice, IČ 49458892 a Obcí Tetčice

• ad  11)  Smlouvu  č.  1040003455/001  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného
břemene se společností E-ON Distribuce, a.s.

• ad12)  Smlouvu  č.  1030027046/002  o smlouvě  budoucí  o zřízení  věcného
břemene mezi společností E-ON Distribuce

• ad  13)  Smlouvu  o zřízení  věcného  břemene  č.  ZN-014330033340/001
se společností E-ON Distribuce
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Jste v důchodu  a nemáte čas vařit? Nabízíme Vám možnost stravovat se ve
školní jídelně Mateřské školy Tetčice

Při sestavování jídelního lístku je hlídána doporučená spotřebu tuků,
cukru, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce.

Rozvoz jídel je zajištěn až domů.

Doba rozvozu pro cizí strávníky je od 11.15
do 12.00 hod. 

Cena oběda je 55,- Kč.

Vaří se od pondělí do pátku, mimo prázdniny.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, navštivte školní jídelnu nebo

zavolejte na telefonní číslo 602 872 857
Hezký den a dobrou chuť přejí zaměstnanci školní jídelny.

DOPRAVA NA HYBEŠOVĚ ULICI

Během  následujících  měsíců  bude  proveden  dotazníkový  průzkum  ohledně
možné změny  organizace  dopravy  na  Hybešově  ulici  s  možným  rozšířením
parkovacích míst.  Také by bylo vhodné do „uličky“,  kde odbočuje chodník na
„Záhumenice“ z bezpečnostních důvodů (chodí tudy třeba děti ze školy) osadit
zpomalovací práh, protože zdejší zákaz vjezdu málokdo respektuje.  

Dotazy a připomínky piště na  tetcickyzpravodaj@seznam.cz
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Dále se pracuje na rozříření možností parkování u MŠ a vyhodnocují se různé
varianty.  

Jiří Dobrovolný, zastupitel
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2016

Roční sazba poplatku:  
 500,-Kč   /rok (poplatník je fyzická

osoba s trvalým pobytem v Tetčicích,
cizinci s TP nebo přechodným pobytem
v Tetčicích)

Roční sazba poplatku za objekt: 
 500,- Kč/ rok  (poplatník je fyzická osoba, která vlastní 

nemovitost v Tetčicích a v této nemovitosti není přihlášena 
žádná osoba k trvalému pobytu.

Osvobozeny (na základě čestného prohlášení) od místního 
poplatku v roce 2016 jsou:

 fyzické osoby, které se prokazatelně dlouhodobě nezdržují 
v obci,

 osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny 
 novorozenci narozeni v průběhu roku

Vznikne-li poplatková povinnost pod datu splatnosti(např. při 
změně trvalého pobytu) je poplatek splatný do 15. dne 
následujícího měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
Poplatek se platí v poměrné výši i za měsíc ve kterém poplatková 
povinnost vznikla.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2016   do 31. 3. 2016
Poplatek ze psů v roce 2016

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa
staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce 
Tetčice.
Ročn  í sazby poplatku:

 400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-
Kč/rok a

 200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-
Kč/rok, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského, vdoveckého důchodu.
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Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15. dnů od
data vzniku. 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
 osoba  nevidomá,  bezmocná  a osoba  s  těžkým  zdravotním

postižením, která je  držitelem průkazu ZTP/P podle  zvláštního
právního předpisu, 

 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
 osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné

psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2016   do 31. 3. 2016
Vznikne-li poplatková povinnost pod datu splatnosti je poplatek splatný do 
15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
Poplatek se platí v poměrné výši za měsíc následující, po měsíci ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

Způsoby úhrady poplatků:
bankovním převodem
poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s.  1337+  číslo domu
poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100  v. s. 1341+číslo domu 
např. číslo domu 323  v.s. = 1337323.
do poznámky uvádějte adresu a jméno
na poště, na pokladně OÚ Tetčice 
Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, 
správce poplatku poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýší
na trojnásobek.

POPLATEK TKR JE PRO V ROK 2016
Roční sazba poplatku- 600,-Kč/rok
Poplatek hraďte prosím, pokud je to možné bezhotovostně na
účet 224448621/0100  
v.s. 6500000…
(poslední trojčíslí = číslo domu – např. číslo domu 323  v.s. =
6500000323)
Kontakt e-mail    obec@tetcice.cz
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ROK 2015 POHLEDEM NEJEN ZASTUPITELE,
PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU, ALE I OBČANA

TETČIC

Uplynul více než rok, co jsem byl jmenován zastupitelem a současně předsedou
finančního  výboru  v naší  obci.  Chtěl  bych  touto  cestou  popsat  období  ve své
funkci,  a  to  nejen  z pozice  zastupitele,  ale  hlavně očima  občana  Tetčic.  Jedná
se o mé  subjektivní  hodnocení  fungování  současného  zastupitelstva,  současně
se vracím  i k osobnímu  hodnocení  některých  sporných  kroků  předešlých
zastupitelů.

1. VOLBA STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A VÝBORŮ

Do voleb jsem šel s tím, že jako člen sdružení Pro Tetčice bych si chtěl potvrdit
osobní  názor  na fungování  bývalého  zastupitelstva,  objasnit  si  finanční
fungování obce a hlavně pro obec pracovat, pokusit se některé své zkušenosti a
kontakty využít pro dobro naší krásné vesnice. Nejdůležitějším osobním hnacím
motorem  bylo  to,  že jsem  se domníval,  že obec  musí  mít  dostatek  finančních
prostředků na různé investice, kterých se v posledních letech moc neuskutečnilo,
a které by uskutečněny být mohly.
Bylo pro mě samozřejmostí, že pro obec budu pracovat zcela zdarma. To jsem
považoval  za první  krok,  který  vůbec mohu udělat.  To,  že budeme na pozicích
zastupitelů  pracovat  zcela  zdarma,  bylo  i dohodou  všech  členů  sdružení  Pro
Tetčice, tedy pana Hlavoně, pana Hašky, paní Oškrdalové a pana Šona. Myslím
si,  že toto by mělo být pro každého, kdo se v naší  obci  chce stát  zastupitelem,
pravidlem, protože do voleb přece nejdeme kvůli svému finančnímu a osobnímu
prospěchu,  ale  proto,  abychom  nezklamali  důvěru  občanů,  kterou  do nás  při
volbách vložili, a abychom se efektivně zasadili o zvelebení naší obce.
Po volbách bylo jasné, že z vítězné strany bude zvolen starosta. Dle dohody této
strany  jsme  chtěli  na tuto  pozici  zvolit  pana  Šona.  Současně  jsme  se dohodli,
že se všichni musíme aktivně zapojit do fungování obce. Ihned po volbách jsme
také přemýšleli o tom, že místostarostkou by se měla stát bývalá starostka, paní
Štossová. Toto jsme také navrhli všem zastupitelům. Prvotní reakcí paní Štossové
bylo to, že pozici místostarostky přijme, ale současně bylo jejím požadavkem, aby
v této pozici působila jako uvolněná, tedy na hlavní pracovní poměr. Neznali jsme
fungování  obce,  ale  její  požadavek  jsme  považovali  za neopodstatněný,
s přílišným  zatížením  obecního  rozpočtu  a  tento  návrh  nepřijali.  S odstupem
času se ukázalo, že naše rozhodnutí bylo správné.
Dalším významným personálním zásahem do chodu obce měla být, podle návrhu
bývalé starostky paní Štossové, nová administrativní pracovnice. I tímto krokem
by vrostly náklady na mzdy. Stačilo si ale promluvit s paní Vontrobovou, vyjít ji
vstříc v některých organizačních záležitostech a další pracovní sílu nebylo nutné
přijmout.  Těmito  dvěma  kroky  jsme obci  ušetřili  statisíce  korun  na mzdách  a
zodpovědně  mohu  napsat,  že na chod  obce  to  nemá  žádný  negativní  dopad.
Kdyby  ve výkonu  funkce  starostky  pokračovala  paní  Štossová,  měli  bychom
pravděpodobně  starostu  a  místostarostu  na plný  úvazek  a  také  dvě
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administrativní pracovnice, což by byly skutečně zbytečně vynaložené finanční
prostředky.
Posuneme se do období mezi volbami a volbou starosty. Náš návrh na obsazení
funkce  starosty  panem  Šonem  byl  pro  pana  Němce,  paní  Štossovou,  pana
Dobrovolného  a  pana  Šmardy  nepřijatelný.  Vzhledem  k tomu,  že paní
Oškrdalová  musela  na delší  čas  odcestovat  do zahraniční,  nebyl  starosta
na prvním ustavujícím zasedání zvolen. Stalo se tak, až napodruhé.
Nějaký  čas  jsme  tedy  již  pracovali  jako  zastupitelé  za stálého  působení  paní
Štossové na pozici starostky obce a náš názor na možné fungování paní Štossové
na pozici  místostarostky  dostával  povážlivé  trhliny.  Důvodem  bylo  to,
že komunikace s paní Štossovou, dosluhující starostkou, byla velice obtížná, což
se především projevilo v řízení stavby chodníků. Tato stavba byla od počátku díky
vedení  bývalých zastupitelů velice neodborně vedena.  S důsledky vedení  první
fáze výstavby chodníků bývalou starostkou paní Štossovou se potýkáme dodnes a
dle mého názoru se budeme potýkat i v následujícím období.  Mírnou omluvou
pro  ni  je  snad  jen  to,  že při  řízení  stavby  chodníků  v podstatě  zůstala  sama,
ostatní bývalí zastupitelé ji, podle mého názoru, vůbec nepomohli.
Dalším  krokem  v personálních  otázkách  bylo  obsazení  jednotlivých  výborů.
V minulosti  byla  praxe,  že se devět  (!)  výborů  rozdělilo  mezi  zastupitele.  Být
předsedou výboru znamenalo i finanční ohodnocení.  Být běžným zastupitelem
přinášelo finanční ohodnocení. Číst smlouvy, navštěvovat zasedání všemožných
organizací  přinášelo  finanční  ohodnocení.  V podstatě  udělat  cokoli  pro  obec
mohlo  přinést  zastupiteli  finanční  ohodnocení.  To  je  minulost.  Budu
se opakovat,  ale našim cílem bylo,  aby zastupitelé pracovali  pro obec zdarma.
Snížili jsme proto množství výborů na zákonem stanovené minimum a požádali
všechny  zastupitele,  aby  pracovali  pro  obec  zcela  zdarma.  A myslím  si,
že na kvalitu odváděné práce to, že pracujeme bez jakýchkoli odměn, nemá žádný
vliv.
Oproti  tomu  během  ustavující  schůze  dosluhující  starostka  paní  Štossová
navrhla, aby byla na odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva poskytována
měsíční odměna v maximální výši. Upřímně mne mrzelo, že se k jejímu návrhu
při  hlasování  připojili  i pan  Němec  a  pan  Šmarda.  Dle  dohody  jsme  návrh
přehlasovali  a  odměny  zamítli.  Dochází  pouze  k účtování  cestovného  u pana
Šmardy a paní Štossové. Z legislativního hlediska na to samozřejmě mají právo,
i když  s tím  vnitřně  nesouhlasím.  Všichni  ostatní  zastupitelé  tráví  hodiny
ze svého  soukromého  času  na jednáních  o dotacích,  zařizování  záležitostí
týkajících se obce a nikdy jsem neslyšel, že by chtěli jakoukoli náhradu.
Závěrem k tomuto bodu chci napsat, že krokem minimalizace výborů a nákladů
na činnost  zastupitelů  se obci  podařilo  ušetřit  řádově  statisíce  korun,  které
mohou být využity na rozvoj obce. Byl bych velice rád, aby i v budoucnu si každý,
kdo  bude  kandidovat  do zastupitelstva,  vzpomněl  na  náš  krok  a  šel
do zastupitelstva  s tím,  že chce  pro  obec  především  pracovat  a  ne  finančně
profitovat.

2. KROKY K FINANČNÍ STABILITĚ OBCE

Dalším krokem, který jsme museli udělat, bylo analyzovat tok financí. Naštěstí
na tak  malé  obci  se jedná  o docela  jednoduchý  proces.  Při  přípravě  rozpočtu
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na rok  2015  jsem  narážel  na jednotlivé  položky  a  s pomocí  paní  Vontrobové
pochopil finanční fungování obce.
Příjmy obce nelze výrazně ovlivnit.  Jsou dané zákonem a celkový roční příjem
se pohybuje  kolem  11  milionů  korun.  Příjmy,  které  je  možné  ovlivnit,  jsou
finanční prostředky, které lze získat (nebo se o to alespoň pokusit) z dotačních
titulů.  To  je  příjem,  na který  jsem  vždy  poukazoval  a  moc  jsem  nechápal,
že finance,  které  v uplynulých  letech  tekly  do obecního  rozpočtu  z dotací,  byly
téměř nulové. Nechci rozebírat, proč tomu tak bylo, musíme vycházet z reálné
situace  a  zaměřit  se na dotační  tituly,  které  jsou  nyní  vypsány,  popř.  vypsány
budou. O jednotlivých dotačních titulech budu psát později.
Nejdůležitějším  článkem  v koloběhu  financí,  který  lze  výrazně  ovlivnit,  je
výdajová  část.  Jsou  samozřejmě  položky,  které  nelze  zásadně  změnit,  jako
základní mzdové náklady, náklady na běžný chod úřadu a fungování obce (svoz
odpadu, dlouhodobé smlouvy, splátky úvěrů,…), atd.
Položky v rozpočtu na straně výdajů se nám ale podařilo výrazně snížit změnou
struktury  financování  odměn  zastupitelů  a  odbouráním  některých
„nesmyslných“ výdajů z let minulých.
Za velký  „nesmyslný“  výdaj  považuji  výdaj  na celoroční  údržbu  veřejného
osvětlení, kdy tato částka činila v minulých letech 120.000,- Kč/rok, v letošním
roce  náklady  na údržbu  veřejného  osvětlení  byly  sníženy  na 4.900,-  Kč/rok
(úspora 115.100,-Kč/rok).
Dalším,  z mého  pohledu  takovým  výdajem,  bylo  vyplácení  odměn
zaměstnancům  obce  na několikaměsíční  nepřetržitou  pohotovostní  službu  při
zabezpečení zimní údržby komunikací. Sami víte, kolik dní v zimě sněžilo, mrzlo,
nehledě  na to,  že údržba  komunikací  je  přece  běžnou  záležitostí,  kterou  musí
zaměstnanci provádět  na základě výkonu svého zaměstnání.  Ano, samozřejmě
mají nárok na příplatky dle platné legislativy, ale proč vyplácet v tomto období
nadstandardní  mzdy?  Máme  také  možnost  mimořádných  odměn  v případě
mimořádných  výkonů.  Bohužel  mám  pocit,  že toto  nebylo  pochopeno  a
fungování  těchto  zaměstnanců  nebylo  optimální.  Ale  opět  bych  chtěl  být
konkrétní.  Odbouráním  nadstandardních  příplatků,  příplatků  za přesčasy  a
výkony práce o víkendech, které nebyly nutné, se opět ušetřilo a hlavně každý rok
ušetří více než 120.000,- Kč.
Významnou výdajovou položkou v rozpočtu obce je školství – náklady na provoz
školy  a  školky.  Náklady  na provoz  byly  astronomické.  Přebírali  jsme  školu
ve stavu, kdy do ní chodilo 6 žáků, školku s nedostatečným počtem míst pro děti.
Shrnuto – nedostatek míst pro děti ve fungující školce, přebytek volných míst pro
děti v nefungující škole.
Za předchozího zastupitelstva se také připravovalo v budově školy otevření nové
třídy pro mateřskou školu. Již přípravu této třídy pro školku ve škole provázely
vzrušené  debaty  nad  výší  investic,  které  měly  být  vynaloženy.  Investice
za minulého  zastupitelstva  do přestavby  přesáhly  1,5  mil.  Kč,  třída  otevřena
nebyla  a  já  každému  občanovi  Tetčic  doporučuji  návštěvu  školy,  aby  se sám
přesvědčil,  co  za tuto  částku  bývalí  starostové  pan  Ambros  a  paní  Štossová
nechali vybudovat. Sám za sebe absolutně nechápu koncepci vytvoření této třídy.
Chodit  do ní  mělo  12  dětí,  demografická  křivka  klesá,  investice  přesahovaly
částku 1,5 mil. Kč. Mimo to, jednou věcí je samotná investice do rekonstrukce,
druhou  je  ale  následné  fungování  třídy  školky  ve škole.  Pokud  by  se školka
otevřela pro počet dětí, pro které byla třída připravována (zmiňovaných 12 dětí),
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přineslo by to v dalších letech další významné navýšení financí na provoz školky.
Tato třída by obec stála navýšení nákladů přibližně o 300.000,- Kč/rok. Opravdu
je pro mne nepochopitelné, že o této záležitosti minulé zastupitelstvo nevědělo
nebo nechtělo vědět. Demografický vývoj v naší obci je jasný, pro tetčické děti by
v budoucích  letech  měl  být  ve vzdělávacích  zařízeních  dostatečný  prostor.  To
nám ukázal i letošní zápis dětí do mateřské školy, kdy pro tento školní rok nebylo
vyhověno  pouze  3  rodičům.  Shrnuto,  pokud  bychom  otevřeli  školku  ve škole,
bylo by to pro 3 děti.
Se školou souvisela za funkčního období minulého zastupitelstva další investice
– rekonstrukce střechy. Pro mne opět těžko pochopitelný a nepřipravený krok.
Stačilo se na půdu zajít podívat a každému muselo být jasné, že se jedná o krásný
prostor, který mohl být využit k různým účelům. Tetčice nemají velké množství
nemovitého majetku, proto mne zaráží, jak se s tímto majetkem nakládalo. Když
přece rok dopředu vím, že je plánovaná oprava krovů a střechy, zjišťuji možnosti,
zda  není  možné  se připravit  na celkovou  rekonstrukci  podkroví  tak,  aby  bylo
účelně využito. Ano ta možnost tady byla a mělo se začít pracovat na projektu,
který  by  připravil  podkroví  pro  využití  volnočasových  aktivit  pro  co  nejširší
spektrum občanů Tetčic. Bohužel se tak nestalo. Pokud se zastupitelstvo obce pro
takový  krok  rozhodne  někdy  v budoucnu,  rekonstrukce  bude  mnohem
nákladnější, než by byla v době, kdy došlo k výměně střechy a krovů. I zde vidím
potenciální plýtvání finančními prostředky obce.
Počet dětí v tetčické škole souvisí se špatnou pověstí této školy. Obec každoročně
investovala  stovky  tisíc  korun  a  dotovala  provoz  školy.  Škola  si  „žila“  svým
poklidným životem, děti přicházely, odcházely, žádná koncepce rozvoje. Jedinou
změnou  za poslední  roky  byla  výměna  ředitelky  školy.  Troufnu  si  napsat,
že vzhledem k prokazatelnému odlivu dětí ze školy, změnou k horšímu. Nejprve
jsme  na minulé  zastupitelstvo  apelovali,  aby  došlo  k vytvoření  nové  koncepce
školy  pro  následující  období.  Bezvýsledně.  Po volbách  do jednání  se školou
vstoupila nová předsedkyně školního výboru, paní Oškrdalová, která s tehdejší
ředitelkou paní Müllerovou opakovaně jednala, pokoušela se nasměrovat vedení
správným směrem. Jediným výsledkem bylo, že došlo k napravení dokumentací
nutných pro chod školy. Situace začínala být zoufalá, rodiče nás tlačili k vyřešení
situace,  naše  pokusy  o dohodu  s ředitelkou  paní  Müllerovou  byly  neúspěšné.
Chyběla  jakákoli  sebereflexe  ze strany  bývalé  ředitelky,  pouze  neustálá
argumentace, že je vše v pořádku a výsledky se dostaví. Nedostavily. Rodiče nás
postavili  před  jasnou  věc.  Pokud  zůstane  staré  vedení  školy,  děti  do dalšího
ročníku nenastoupí. Na celou situaci také doplácela mateřská školka, která byla
podřízena škole. Komunikace mezi vedoucí učitelkou školky a ředitelkou školy
byla na bodu mrazu, hospodaření školky bylo plně v rukou ředitelky.
Ředitelka  školy  je  ze své  pozice  v podstatě  neodvolatelná.  Měsíc  jsme  hledali
řešení celé situace. Tlačil  nás čas,  blížil  se konec školního roku a rodiče chtěli
vědět, jaká bude situace v září. Jako jedinou schůdnou cestou se nám začala jevit
kooperace s neslovickou školou. Malá, fungující škola s dobrou pověstí, schopné
vedení.  Nejprve byla v úvaze svazková škola – poměrně neobvyklé řešení,  kdy
několik  obcí  vytvoří  svazek  za účelem  fungování  škol  v několika  obcích  pod
jedním vedením. Bohužel se jednalo možná o dobré řešení,  ale ne zcela běžné.
Na vytvoření svazku nebyl dostatek času a výsledek byl nejistý. V té chvíli jsme
dostali  od paní  ředitelky  Odehnalové  (ředitelka  neslovické  školy)  pomocnou
ruku a návrh na zřízení odloučeného pracoviště. V podstatě pro naši obec jediná
varianta,  jak zachovat  tetčickou  školu.  Výhodná i proto,  že fungující  mateřská
škola  se stane  samostatným  subjektem,  nezávislým  na škole.  Následovala
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horečná jednání na Krajském úřadu v Brně, s neslovickými zastupiteli i zástupci
neslovické  školy.  Zrušila  se společná  organizace  školy  a  školky,  vytvořilo
se odloučené  pracoviště  neslovické  školy  v Tetčicích,  bylo  vypsáno  výběrové
řízení na post ředitelky školky, došlo k zápisu mateřské školky do rejstříku škol.
Výsledek už tedy znáte. V této chvíli  máme samostatnou mateřskou školu s 25
žáky.  Ve škole  jednu  dvojtřídu  se 13  žáky,  která  funguje  jako  odloučené
pracoviště  neslovické školy.  Pevně věříme,  že tento krok byl  správný a  povede
k rozkvětu  školy,  vše  ale  ukáže  až čas.  Ekonomické  hledisko  je  však  jasné.
Rozpočet nákladů na školu a školku pro rok 2015 byl ve výši 1.400.000,- Kč, pro
rok 2016 je to částka 871.000,- Kč (413.000,- Kč školka, 458.000,- Kč škola),
úspora  529.000,-  Kč.  V těchto  penězích  se počítá  i s nájmem  za sokolovnu
(64.600,-  Kč),  čímž  zajistíme  finanční  podporu  budovy  Sokola  Tetčice.  Je
v našem  zájmu,  aby  škola  byla  co  nejvíce  naplněna,  protože  dle  současné
legislativy získává zřizovatel na provoz finanční příspěvek, který závisí na počtu
dětí.  Tento  příspěvek  se mění,  ale  řádově  činí  7.000,-  Kč/dítě,  nepokryje  sice
celkové náklady na školu, ale pokud by se nám podařilo v budoucích letech, aby
kapacita školy byla naplněna, došlo by k výraznému snížení nákladů na provoz
školy.
Náš  cíl  je  jasný.  Pokusit  se pod  vedením  neslovické  školy  dosáhnout
v následujících letech stavu, kdy budou v Tetčicích samostatné třídy, a to až do 5.
třídy. Uvidíme, jak se celá situace vyvine, ale jsem přesvědčen o tom, že pokud
bude  spokojenost  s kvalitou  výuky  a  celkovým  fungováním  školy,  dojde
k zastavení odlivu dětí do okolních škol a naopak se nám podaří naplnit kapacitu
školy dětmi z okolí.
Další optimalizace nákladů obce souvisela s otevřenými kauzami:

a) Rybářská  bašta  –  v minulém  volebním  období  došlo  ke konfliktu  mezi
nájemníky Rybářské bašty a Obcí Tetčice jako pronajímatelem. Důvody už
byly  dříve  popsány,  vývoj  celé  kauzy  je,  myslím  si,  dostatečně  známý.
Z mého  pohledu  bylo  důležité  po našem  příchodu  do zastupitelstva
minimalizovat ztráty obce v této kauze. Náklady obce každý měsíc činily
více než 8 000,- Kč na manipulaci s věcmi, které byly mimo jiné součástí
celého  sporu.  Samozřejmě  naskakovaly  i náklady  související  s právními
službami,  vedením  soudního  sporu.  Mohli  jsme  zvolit  dvojí  cestu.
Pokračovat  v soudním  sporu  nebo  se s bývalým  nájemcem  dohodnout  a
celý spor generálně narovnat. Podařilo se nám zastavit vynakládání peněz
na uskladnění  věcí  a  začali  jsme  jednat  o narovnání.  Dohoda  nebyla
jednoduchá, ale nakonec k ní došlo. Celkové náklady obce na celý spor byly
minimálně 250.000,- Kč. Z mého osobního pohledu zbytečně vynaložené.

b) Vodovodní řád/přípojka na ulici Palackého – i zde došlo po několika letech
k narovnání stavu. Jednak došlo k dohodě s panem Ing. Vybíralem, který si
nárokoval  částku  za neproplacenou  práci.  Došlo  k vyrovnání  v celkové
částce  34.300,-  Kč  (vyřízení  změny  užívání  vodovodu)  +  18.449,-  Kč
(poplatky  za prodlení  s platbou  faktury),  čímž  se odvrátily  další  náklady
na další možný soudní spor.

Současně byly podniknuty kroky, kterými bylo dosaženo změny užívání stavby
z vodovodní přípojky na vodovodní řád a nyní již nic nebrání připojení ostatních
uživatelů. Řád byl vložen do majetku SvaK Ivančice, což představuje pomyslnou
tečku nad tímto uměle vyvolaným problémem.
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c) Stavba  chodníků  –  tato  kauza  je  na samostatný  článek.  Bohužel  je  tak
složitá,  že v této chvíli  nelze přesně vyčíslit,  jakou finanční  a kvalitativní
hodnotu bude mít naše snaha. Jsem přesvědčen, že dojde k vyřešení celé
situace,  chodníky  budou  zdárně  dokončeny  v kvalitě,  za kterou  obec
zaplatila a má ještě platit. A právě kvalita tohoto díla je jablkem sváru mezi
obcí  a  zhotovitelem.  V této  chvíli  mohu  pouze  napsat,  že budeme  trvat
na předání  díla  v takové  kvalitě  a  rozsahu,  jak  je  uvedeno  ve smlouvě.
Pevně věřím, že neustálé aktivity pana starosty Šona, pana místostarosty
Hlavoně  a  pana  Holomka  (za stavební  výbor)  povedou  ke zdárnému
dokončení díla.

d) Spor  mezi  Sokolem  Tetčice  a  obcí.  K datu  01.06.2012  byla  vypovězena
ze strany obce smlouva, která byla uzavřena dne 25.04.2004. Následovala
jednání s předchozími zastupitelstvy obce a právním zástupcem TJ Sokol
Tetčice.  Sokol nebyl ochoten akceptovat návrh nové smlouvy předložený
obcí,  obec  nesouhlasila  s návrhem  smlouvy,  kterou  vypracoval  Sokol
Tetčice. A tak se toto kolečko několikrát opakovalo. Sokol neustálé dohady
kolem  smlouvy  stály  cca  35.000,-  Kč,  náklady  obce  jsem  nedohledával.
Naší  snahou  bylo  rychlé  narovnání  vztahu,  protože  Sokol  Tetčice  je
na financích obce závislý a od roku 2012 nebylo Sokolu placeno nájemné
ze strany ZŠ a MŠ Tetčice, ani žádný jiný příspěvek. V nové smlouvě, která
byla letos schválena, má obec předkupní právo na nemovitosti a v případě
koupě  by  obci  byla  odečtena  částka,  kterou  do sokolovny  investovala.
Současně byl zajištěn základní chod Sokola formou nájemného ZŠ a MŠ
Tetčice.

3. INVESTICE V ROCE 2015

a) Chodníky – bylo už toho tolik popsáno, že snad lze zveřejnit pouze čísla. V roce
2015 jsme za výstavbu chodníků zaplatili částku 4.040.812,- Kč
b)  Veřejné  osvětlení  –  výběrové  řízení,  celková  částka  na renovaci  veřejného
osvětlení 899.470,- Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci 346.060,- Kč, investice
obce  činila  553.410,-  Kč.  Investice  by  měla  být  zhodnocena  také  výrazným
snížením nákladů na energie.
c)  Kompostéry  –  výběrové  řízení,  celková  částka  952.875,-Kč.  
Na tuto akci jsme získali dotaci 900.466,-Kč, investice obce činila 105.043,- Kč
(včetně úhrad faktur za zpracování žádosti a vyúčtování dotace).
d) Rekonstrukce sociálního zařízení ve školce – vzhledem k tomu, že jsme na tuto
akci  obdrželi  pouze  jednu  nabídku,  která  se nám  zdála  finančně  nevýhodná,
rozhodli jsme se, že půjdeme vlastní cestou, kdy akci provedeme s jednotlivými
subdodavateli. O rekonstrukci píše více paní ředitelka na jiném místě, za finanční
výbor mohu pouze napsat, že celkové vynaložené prostředky byly 136.664,- Kč,
čímž jsme ušetřili oproti jediné nabídce cca 87.000,- Kč
e) Rekonstrukce cesty mezi zahradami na Tyršové – stav této komunikace byl už
několik  let  tristní  a  neustále  se zhoršoval.  Rekonstrukce  byla  nevyhnutelná,
obyvatelům rodinných domů bylo nutné zajistit alespoň minimální odpovídající
příjezdovou komunikaci.  Komunikace je  také hojně využívána na procházky  a
zkrácení si cesty do Rosic. Celkové náklady obce na rekonstrukci této cesty byly
129.392,-  Kč.  Bohužel  musím  napsat,  že tato  částka  není  konečná.  Vzhledem
k tomu, že panu  ing. Dvořákovi vadí, že cesta je za minimální náklady opravena,
slouží svému účelu a bude sloužit i několik dalších let bez velkých zásahů, bude
nutné  k této  částce  připočítat  ještě  další  nutné  náklady  spojené  s přípravou
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projektu,  stavebního  řízení  atd.,  které  budeme  nuceni  vynaložit,  aby  vše  bylo
uskutečněno  oficiální  cestou.  Bohužel  jsme  zvolili  cestu  nejlevnější,  kvalitou
odpovídající opravy, ale nyní před námi stojí schvalovací proces, který odhaduji
i na několik  let,  protože  mám  s podobným  procesem  vedeným  panem  ing.
Dvořákem osobní, negativní zkušenost.
f) Počítačová učebna ve škole – opět jsme poptali několik dodavatelských firem,
ovšem ceny byly vysoké. Nejschůdnější variantou byl vlastní nákup ověřených PC
a  příslušenství  přes  e-shop.  Instalaci  a  uvedení  do provozu  společnými  silami
provedli  ing.  Eliáš  s paní  učitelkou  Jonášovou.  Tím  se nám  podařilo
minimalizovat náklady na vybudování učebny a celková částka na pracoviště s 6
kompletně vybavenými počítači a serverem činila 73.034,- Kč
g)  Vánoční  strom  –  nejedná  se o významnou  položku,  náklady  na osvětlení
stromu představovaly  částku  35.145,-  Kč,  ale  musím  se o této  položce  zmínit,
protože  mi  dělá  radost,  když  každý  den  kolem  krásně  nasvíceného  stromu
projíždím.
h) Oprava vodovodního řádu na ulici Hybešové – celková částka za rekonstrukci
bude činit 539.216,- Kč. Dílo ještě není dokončeno, ale v letošním roce bylo již
proplaceno 219.150,- Kč.
i) Investice do projektů, které by mohly být v roce 2016 realizovány s finančním
přispěním  z dotačních  titulů.  V roce  2015  investice  ve výši  10.000,-  Kč
na zpracování  žádosti  o dotaci  na projekt  „Protipovodňová  opatření  obce
Tetčice“. V podstatě se jedná o kompletní renovaci rozhlasu. Celková navrhovaná
částka  na projekt  činí  1.867.308,-  Kč.  Věříme,  že se nám  podaří  na tuto  akci
získat  dotaci  ve výši  75 %.  Podrobnosti  o tomto  projektu  budou  zveřejněny
v některém z příštích čísel zpravodaje.
Současně  jsme  připravili  projekty  na zateplení  všech  budov  v majetku  obce
(kromě  školky,  která  již  zateplena  byla).  Tedy  v příštím  roce  by  mělo  dojít
k zateplení  a  výměně  oken  obecního  úřadu,  budovy  č.p.  58  (pošta),  rybářské
bašty  a  školy.  Na všechny  tyto  akce  se pokusíme  sehnat  dotace,  pro  jejichž
získání jsou nutné projekty včetně tepelných auditů domů.
I současné  zastupitelstvo  samozřejmě  chybuje.  Některá  pochybení  jsem  již
naznačil, ale rád bych se k některým vrátil.
Velký  problém vidím v organizaci  práce zaměstnanců údržby obce.  Myslím si,
že v blízké budoucnosti budeme muset přeorganizovat fungování, nastavit jasná
pravidla a hlavně přimět zaměstnance, aby pochopili, že pokud odvedou dobrou
práci,  budou  adekvátně  odměněni.  Myslím  si,  že v této  chvíli  mají  pocit,
že chceme pouze minimalizovat náklady na jejich fungování. Ale tak tomu není.
Je nutné, aby začalo platit, že pokud budu pravidelně odvádět dobrou a kvalitní
práci, dostanu za ní adekvátně zaplaceno.
Další problém vidím v tom, že zatím nejsme schopni lépe komunikovat s občany.
Sami  na pracovních  schůzích  řešíme  spoustu  věcí,  ale  výsledky  některých
rozhodnutí, které se občanů přímo týkají, se k nim již nedostanou. Vznikají tak
různé  dohady,  spekulace,  dezinformace.  Připravili  jsme  nový  web,  který  by
se měl stát místem, kde občané najdou nejen informace o akcích a kontaktech,
ale  také  o běžném  dění  na obci,  o probíhajících  kauzách.  Máme  velké  rezervy
v této činnosti a informovanost občanů se musí zlepšit.
Problémem byla také naše počáteční  nedůslednost  při  stavbě chodníků.  První
fázi, začátek, jsme ovlivnit nemohli. Další fázi, kterou jsme již řídili my s novým
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stavebním dozorem, jsme zahájili bezproblémově, ovšem nebyli jsme dostatečně
připraveni na obstrukce ze strany zhotovitele, které vedly k přerušení stavby. Toto
přerušení sice nepovede k finančním ztrátám, ale došlo k tomu, že jsme poměrně
dlouho měli rozkopanou obec a nedělo se nic.
Za sebe ještě mohu uvést různá drobná pochybení procesního charakteru v rámci
veřejných  zasedání.  Přiznávám,  že čas  raději  věnuji  přípravě  schůzky  nad
dotačním titulem než studiu litery zákona o tom, kdo a jak má pronést ustálenou
formuli.
Každým  dnem  je  po finanční  stránce  co  vylepšovat.  Velice  rád  bych  dále
optimalizoval  i malé  náklady  související  s běžným  chodem  obce.  V  této
souvislosti bych chtěl vyzdvihnout práci paní účetní Vontrobové. Ona je jedním
z nejdůležitějších  článků  na obci  a  vzhledem  k tomu,  že odvádí  vysoce  kvalitní
práci, chtěl bych ji tímto veřejně poděkovat.
O investicích  plánovaných  pro  rok  2016  budu  detailně  psát  v příštím  čísle
zpravodaje.
Závěrem bych velice rád napsal  něco hodně pozitivního. Po ročním fungování
zastupitelstva a proniknutí do toku obecních financí mohu zodpovědně napsat,
že naše obec je ekonomicky v dobré kondici. Pokud se v následujících obdobích
budeme chovat finančně efektivně, můžeme mít každý rok k dispozici částku cca
4 mil.  korun na různé druhy investic,  které povedou ke zkvalitnění a zvelebení
života v naší obci.
Rád bych Vám popřál hodně klidu a pohody o vánočních svátcích, do roku 2016
hodně osobních i pracovních úspěchů, ale hlavně pevné zdraví!

Kejda Jan – předseda finančního výboru (s tichým souhlasem Jan Šona, ing.
Zuzany Oškrdalové, Jana Hlavoně a Jaroslava Hašky).

DĚKUJI ZA ZÁŽITEK

Vlastně  jich  v předcházejícím  období  bylo  hned  několik.  Stále  mám  v paměti
HODY, kterými tehdy „žily“ snad celé Tetčice,
příjemné chvíle jsem prožívala při rozsvěcování vánočního stromu s koledami a
originálním  pohoštěním,  potěšil  i poslech  říkadel  a  básniček  na mikulášské
nadílce určené dětem.
Největší zážitky nám však přinesly vánoční besídky. Už k tradičnímu a milému
vystoupení  těch  nejmenších  z MŠ  jsme  letos  dostali  ještě  dárek  od dětí  ZŠ
Neslovice-Tetčice a to v podobě bohatého a pestrého pásma písniček,  pohybu,
nechyběla ukázka hry na hudební nástroje nebo pohádka. Při  závěrečné scéně
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o tom,  jak  se narodil  „Ježíšek“,  spolu  se společnou  vánoční  koledou  na nás
„dýchlo“ opravdové kouzlo Vánoc.
Za     obě vystoupení  byly  děti  odměněny  velkým  potleskem,  který  však  stejnou
měrou patřil i těm, kdo je pomohli nějakým způsobem uskutečnit a těm, kdo děti
vyučují, vedou kroužky a pomáhají i jinak. Bez jejich chuti, zápalu pro věc a úsilí
by to nikdy nemohlo být.

Krásné vánoce všem přeje B. Holubářová

OHLÉDNUTÍ ZA STARÝM ROKEM Z TETČICKÉ ŠKOLY,
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2016

Už nový rok klepe na dveře.  Co nám ještě stačil  v závěru darovat ten minulý?
Potěšil  nás příchod nového prvňáčka Edíka z Rosic, který k nám přestoupil  se
začátkem prosince a hned se stal dobrým kamarádem ostatních dětí i snaživým
žáčkem. Velkou radost nám také přinesla spokojenost dětí i rodičů o vánočních
dílničkách,  které  v budově  školy  organizovala  mateřská  škola  a  zaplněný  sál
sokolovny při vánoční besídce. 
Chtěli  bychom  poděkovat  panu  starostovi,  zastupitelům,  TJ  Sokolu  Tetčice,
kolektivu  MŠ,  rodičům  a  všem,  kteří  nám  pomáhají  a  snaží  se,  aby  škola
vzkvétala.
Těšíme se na zápis budoucích prvňáčků ve středu 27. 1. 2016.
Za děti i celý kolektiv neslovické i tetčické školy přejeme krásný nový rok, hodně
štěstí, zdraví, lásky a všeho dobrého.

PaedDr. Ludmila Vojtíšková
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA TETČICE

V letních měsících nejen, že jsme
se jako  příspěvková  organizace
osamostatnili,  ale  také  jsme
ve spolupráci s Obecním úřadem
Tetčice  započali  s rekonstrukcí
záchodů  a  umýváren,  které  již
dlouhá desetiletí využívaly právě
děti.  Vyměnily  se odpady,
celkově  se upravil,  dle  norem
hygienické  stanice,  rozvod  vody
a výškové poměry umyvadel, dle
věku  dětí.  Nová  podlaha  a
obklady  dodaly  prostorám
nebývale  moderní  a  funkční
nádech. I samotné děti, zde tráví

daleko více času. Sociální zařízení se opravovalo pod patronací pana Jaroslava
Holomka,  s nemalou  výpomocí  zaměstnanců  obecního  úřadu.  Samozřejmě,
že velký dík patří zřizovateli, který na tuto rekonstrukci uvolnil nemalou částku
136 664,-  Kč.  V době letního přerušení  provozu MŠ se dále obložil  celý  vchod
do MŠ marmolitem, pořídila se na balkonové dveře bezpečnostní folie, vyměnila
se nefunkční  žaluzie…  I na další  letní  provoz  chystáme  se zřizovatelem  další
zásadní rekonstrukce prostor MŠ. Příští prázdniny by měla proběhnout celková
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. V příštím roce by měly následovat výměna
kotlů  a  radiátorů  v budově  MŠ.  Všechny  chystané  opravy  povedou  ke snížení
energetické  zátěže  budovy  a  tím  pádem  k úsporám  finančních  prostředků
na energie.  Za celou  Mateřskou  školu  Tetčice  děkujeme  všem,  kteří
se na rekonstrukci jakkoliv podíleli. Odměnou jim mohou být rozzářené úsměvy
všech dětí v MŠ, když prostory využívají.

Tyto  rekonstrukce  jsou  velice  nákladné  a
právě proto bych  chtěla  pár slovy představit
samotnou Mateřskou školu Tetčice.
Jsme  jednotřídní  smíšenou  třídou  s plně
obsazenou kapacitou 25 dětí od 2,5 roku do 6
let.  Vyučují  zde  dvě  kvalifikované  učitelky  a
provoz  MŠ  a  školní  jídelny  zabezpečují  dva
provozní  zaměstnanci.  Provozní  doba
školského zařízení je od 6: 30 do 15: 45 hodin.
Děti  v MŠ  se učí  dle  školního  vzdělávacího
programu  pro  předškolní  vzdělávání
„Kamarádi  přírody“,  kdy  hlavním  cílem  je,  aby  děti  žily  v souladu  s přírodou
ve svém  okolí,  dobře  ji  znaly  a  uměly  reagovat  na změny  ročních  období.
Enviromentální  výchova  se musí  stát  součástí  každého  z nás,  pokud  tuto
„modrou  babičku“,  ještě  dlouhá  léta  chceme  obývat.  Celý  ŠVP  je  protkán
spoustou projektů, které realizujeme během roku společně s rodiči dětí. ŠVP také
dává  prostor  všem  dětem,  které  chtějí  znát  a  vědět  něco  navíc,  kdy  vedeme
společně s paní učitelkou kroužky flétničky pro děti a malého tvořílka. Pro děti a
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jejich rodiče organizujeme spoustu společných akcí, jen namátkou – Mámo, táto
pojď si hrát, zavírání zahrady MŠ, logopedický a oční screening, divadla v MŠ,
jezdíme na představení, Mikuláš, vánoční dílny, vánoční besídka, nadílka v MŠ,
navštěvujeme  ekologické  programy,  poznáváme  okolí  svého  rodiště,  kdy
putujeme pěšky po jeho krásách a objevujeme stále nové, čarodějnický rej, Den
Dětí, čistíme Česko, spíme v MŠ přes noc a mnoho a mnoho dalšího.
Dále  pak  zprostředkováváme  kroužky  v MŠ,  kdy  kvalifikované  lektorky  jezdí
za dětmi a rozvíjí  jejich potenciál.  Samotné kroužky prodlužují  provozní dobu
MŠ do 16: 30 hodin. Spolupracujeme se Střediskem volného času Ivančice, kdy
kroužek  angličtiny  pro  nejmenší  vede  paní  lektorka  Slabá.  Do kroužku  nyní
chodí 13 dětí a je za úplatu. Středisko volného času Rosice v MŠ keramiku pro
nejmenší.  Vede  ji  paní  lektorka  Murycová.  Do kroužku  nyní  chodí  8  dětí  a  je
za úplatu.  Až z taneční  školy  Aura  z Jihlavy  k nám  přijíždí  děti  učit  moderním
tancům  paní  lektorka  Vítková.  Její  lekce  tance  navštěvuje  nyní  14  dětí  a  je
za úplatu.

Spolupracujeme  na realizaci  různých  akcí  se Svazem  Žen,  školským  výborem,
se základní školou. Za což i jim všem patří velké poděkování.
Pokud  by  měl  někdo  zájem  dovědět  se o naši  práci  ještě  více,  nabízíme  naše
internetové stránky, kde jistě najdete odpovědi na všechny Vaše otázky.

www.materska-skolka-tetcice.webnode.cz
za Mateřskou školu Tetčice        Irena Floriánová 
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AKTUÁLNĚ ZE SVČ ROSICE

Jistě jste během listopadu zaznamenali výraznou vizuální změnu
našeho sídla na rosickém zámku. Nová modrá tabule s logem a
názvem  organizace  před  vstupem  konečně  nenechává
návštěvníky na pochybách, zda k nám jdou správně.
Doufám, že tabule nepřitahuje jen vaše oči,  ale také váš zájem
podívat se dovnitř. A co pro vás máme nového uvnitř?
Po vymalování na bílo, jsme přidali na zdi i krásné barevné prvky z našeho loga
(moc bych chtěla poděkovat na profesionální práci panu Richardovi Hemalovi).
Navigační  tabuli  jsme  doplnili  o jednotný  navigační  systém  šipek  a  popisků
místností.  Při  čekání  na kroužky  či  na vaše  děti  snad  oceníte  nové  sezení
ve vstupní  hale.  Tam  jsme  také  umístili  tablo  s obrázky  všech  našich
fantastických  interních  i externích  zaměstnanců.  Při  toulkách  chodbami
střediska  narazíte  na moderní  velkoformátové  fotky  zachycující  momentky
z našich  kroužků  a  akcí.  Dále  jsme  se zaměřili  na zvýšení  komfortu  pro  hosty
ubytované v podkrovní ubytovně a využívajících našich prostorů k víkendovým
pobytům.  V jazykovně  nejen  k těmto  účelům  přibyla  nádherná  kuchyň  a
vestavěná skříň.
SVČ  jsme  zútulnili  především  pro  vás,  také  však  pro  návštěvu  40  ředitelů
podobných  volnočasových  organizací,  kteří  se k nám  9.  listopadu  sjeli  z celé
republiky. Těm se u nás líbilo a já věřím, že se zde nadále bude líbit i vám.

Zuzana Brestičová         ředitelka SVČ Rosice

Experimentální výtvarná dílna, 13. 1. 2016  Středa od 18:00 do 20:00 hodin. Možnosti
papíru – Embossing – technika dekorování papíru. V dílně se naučíme techniku dekorování
papíru  pomocí  barevných pudrů vytvářející  jemný kovový  efekt.  Cena 300,-  Kč.  V ceně  je
veškerý výtvarný materiál. S sebou si vezměte pracovní oblečení a přezůvky. Kurzy probíhají
pod  vedením  zkušeného  lektora  Mirky  Murycové.  Podrobné  informace  na:
murycová@svcrosice.cz.

Karneval pro děti, 24. 1. 2016 Od 16:00 do 18:00 hod v Zámeckém kulturní centrum
Rosice.  Přijďte s námi prožít zábavný nedělní podvečer. Nebude chybět tradiční rej masek,
soutěže,  tombola  ani  překvapení  v podobě  programové  perličky!  Vstupné:  masky  40,-  Kč,
ostatní 50,- Kč. Podrobné informace na: info@svcrosice.cz.

Volná místa v kroužcích:

• Capoeira II

• Freedom Junior

• Železniční modelář

• Jezdectví

• Kluci v akci

• Orientační běh

• S kolem na cestách

• Gymnastika MIMI

• Špioni I (pondělí)

• Špioni II (úterý)

• ZOO klub

• Španělština mírně pokročilí

• Jóga pro děti 

• Jóga pro starší děti a mládež
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JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ

Lyžařský a snowboardový kurz pro děti a mládež, 27. 2. – 5. 3. 2016

Prkenný důl u Žacléře, penzion Mlýnek 

Můžete se těšit na nezapomenutelné večerní programy, výlet do Trutnova a zábavné vedoucí. Cena
4 950 Kč.  V ceně  ubytování,  výuka na svahu,  výborná plná  penze,  doprava  autobusem z Rosic,
pedagogický  a  zdravotnický  dozor,  odměny  a  soutěže.  Přihlášky  a  podrobné  informace:
bresticova@svcrosice.cz
Malá škola vaření, 29. 2. – 4. 3. 2016

Příměstský tábor.  Každý den od 7:  00 do 16:  00 hod na SVČ Rosice.  Dny plné vaření.  Během
tábora  se naučíte  dělat  –  chutnou snídani,  zdravou svačinku do školy,  výborný oběd,  odpolední
svačinku, jednoduchou večeři. Nachystáme si občerstvení na veselou párty. Naučíte se, jak správně
servírovat jídlo a správnou skladbu zdravého jídelníčku. Nebudou chybět hry a soutěže na téma
vaření.
V ceně tábora je pedagogický dozor, veškerý materiál, odměny. Obědy si budeme vařit sami.
Cena 1180,- KčPřihlášky a podrobné informace: murycova@svcrosice.cz, 734 468 001.

PLÁNUJEME NA LÉTO

Příměstské tábory:

Kovbojský tábor, 11. – 15. 7. 2016

Vítejte ve světě kostiček, 18. – 22. 7. 2015

Prázdniny s cirkusem, 8. - 12. 8. 2016
Tábor na ruby, 15. – 19. 8. 2016

Pobytové tábory:
Policejní akademie, 23. – 30. 7. 2016
Kouzelný duhový týden, 31. 7. – 6. 8. 2016
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INSTRUKTOŘI TETČICE
Tetčice - klubovna nad poštou, úterý 16:00-17:00 
Vedoucí: Bc. Tereza Knötigová, DiS.
Cena: 300 Kč/pol. (1x týdně)
Zahajovací schůzka: 15. 9. 2015
 
SPORŤÁČEK
Sokolovna Tetčice, pondělí 15:30-16:30
Vedoucí: Adéla Jašková
Cena: 400 Kč/pol. (1x týdně)
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2015
 
ZÁKLADY GYMNASTIKY
Sokolovna Tetčice, pondělí 16:30-17:30
Vedoucí: Adéla Jašková
Cena: 450 Kč/pol. (1x týdně)
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2015
 
MÍČOVÉ HRY
Sokolovna Tetčice, pondělí 17:30-18:30
Vedoucí: Adéla Jašková
Cena: 450 Kč/pol. (1x týdně)
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2015
 
KERAMIKA pro děti
MŠ Tetčice, pondělí 15:45-16:45
Vedoucí: Bc. Miroslava Murycová
Cena: 500 Kč/pol. (1x týdně)
Zahajovací schůzka: 21. 9. 2015

SKAUTI TETČICE

Za všechny skautky a skauty Vám chci k vánocům popřát skutečný pokoj a
radost v srdci. Pokoj a radost, které nepomíjí se zevšedněním vánočních dárků a
koncem volných dní ale které Vás ponesou mnoha dalšími všedními dny. Ať nám

všem vánoční laskavost, shovívavost a radost vydrží přinejmenším do příštích
vánoc aby svět okolo nás mohl být i ve všedních dnech o něco hezčí. 

Všechno dobré a co nejvíce zdraví v roce 2016 vám za všechny skautky a
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skauty přeje Aleš Staněk.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ROSICE

Akce v 1. polovině roku 2016
• 28. ledna a vždy každý poslední čtvrtek v měsíci filmové představení v Kině

Panorama.
• 18. března výroční schůze

• 25.dubna Jarní posezení s Olympem

• 29. května rekondiční zájnzd do temálních koupelí – jednodenní poznávací
zájezd

Pořádání připravujeme pro členy naší organizace a zájemce z řas občanů Rosic,
dalších obcí rosicka. Můžeme je uskutečnoflt za pomoci sponzorů, zejména pak
za účinné pomoci města Rosice a obcí Tetčice a Zastávka. Za tuto pomoc, bez
které by naše činnost byla znečně omezená, obcím a dalším drobným sponzorům
velice děkujeme.
Děkujeme  též  ObO  SNN  ze umožnění  učasti  našich  členů  na týdenních
rekondičních  pobytech  touto  orkanizací  pořádaných.  Děkujeme  za pomoc  a
spolupráci  KIC  Rosice,  FC  Slovan,  SDH  Rosice  a  taktéž  klubům  seniorů
v Rosicích a Zastávce.
Těšíme se na Vás na akcích připravovaných pro rok 2016, děkujeme za podporu
kterou vyjadřujete učastí na našich akcích. S přáním všeho nejlepšího a hlavně
zdraví za výbor MO STP

JUDr.Josef Polák      předseda výboru MO STP.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Hvězdy  Ti  nesvítí,  sluníčko  nehřeje,  už  se  k  nám
nevrátíš, už není naděje.
Prázdný  je  domov,  smutno  je  v  něm,  chybíš  nám,
Zlatko, chybíš nám všem.
Dne 6.  února 2016 tomu bude 10 let,  co  nás navždy
opustil můj milovaný manžel, pan 

Zlatomír Kulaš
Za  milou  vzpomínku  všem,  kdo  ho  znali,  děkuje
manželka s rodinou. 

25



26



27



 Placená inzerce

INZERCE:
Koupím RD v dobrém stavu. Opravy
nevadí. Zahrada výhodou. Děkuji. 

T: 721 195 834
Hledám byt s dobrou dojezdností do

Brna (k investici). T: 722 012 297

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. 71 vyšlo v Tetčicích 21.12. 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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