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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den, milí spoluobčané.

S příchodem  podzimu  vychází  další  číslo  zpravodaje.  Rád  bych  Vás  jeho
prostřednictvím co nejsrdečněji pozdravil a informoval, co je u nás nového.
Začnu  však  tím,  co  je  u nás  starého  –  vleklý  problém  zvaný  chodníky.
Do dnešního  dne  se nám  nepodařilo  přinutit  firmu  PORR,  aby  chodníky
dokončila  a  připravila  na kolaudaci.  Je  to  divné,  nadnárodní  společnost  a
nepotřebuje  dofakturaci?  Stavbu  stále  vede  v rozestavěnosti…..  Je  to  prostě
zvláštní.
Teď už ale přejdu k tomu, co už hotové je. Postavilo se první patro budovy ZŠ,
vyměnila  se okna  ve škole,  na obecním  úřadě,  čerstvě  i na poště  a  nové  jsou
zateplené fasády. U pošty se zateplením posečkáme s největší pravděpodobností
do jara,  jelikož  při  výměně  střechy  budova  zavlhla  a  je  potřeba  ji  nechat
proschnout.
Když už jsem zmínil poštu, tak mám i informaci o tom, co se s naší poštou děje
právě  teď.  Záměrně  píšu  s naší  poštou,  nikoli  Českou  poštou.  Je  to  proto,
že z pobočky  pošty  se od 1. 10. 2017  stane  Pošta  partner.  Zjednodušeně  to
znamená,  že si  ji  povede  obec  sama.  Služby  zůstanou  zachovány  a  dokonce
se i rozšíří  (něco  hned,  něco  během  času).  Především  to  ale  umožní,  že obec
může rozhodovat o tom, jaká bude na poště otevírací doba. Podrobněji se o tom
dozvíte v samostatném článku.
Poslední  novou  věcí  byly  díky  počasí  netradičně  pojaté  Tradiční  hody.  I přes
nepřízeň  počasí  se akce  dle  mého  mínění  povedla.  O tom  se dočtete  více
ve článku prvního stárka.

Závěrem  mi  dovolte,  abych  vám  popřál  krásný  slunný  podzim,  ať  na Vás
nedoléhají  deprese  podmračených  deštivých  dnů  a  poklidně  se připravíte
na příchod zimy a Vánoc.

Tetčice 28.9.2017
Jan Šon
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ) .

10. 05. 2017 (č.3/2017)
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření č. 2/2017, 3/2017

• Účetní závěrka MŠ Tetčice

• Záměr pronájmu Rybářské bašty – Termín nabídek je 31. 5. 2017

• Záměr směny části pozemku p. č. 310

• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON

• Výběrové řízení na akci Zateplení multifunkčního objektu Tetčice.

• Výběrové řízení na akci Zateplení společenského střediska“ Křiby 332“

• Výběrové řízení na akci Zateplení základní školy Tetčice

• Dodatek ke smlouvě na akci Revitalizace zeleně v obci Tetčice

27. 06. 2017 (Č.4/2017)
INFORMACE

Starosta  uvítal  pana  Petra  Kocha,  technika  Provozu  Rosicko  ze Svazku
Vodovodů  a  kanalizací  Ivančice.  Pan  Koch  informoval  o záměru  svazku
s umístěním deponie praných písků na čističce odpadních vod v Tetčicích.
Starosta informoval, že se stále jedná s firmou Porr a.s., aby byla stavba chodníky
úspěšně předána do užívání.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření 4/2017, 5/2017

• Účetní závěrka Obce Tetčice

• Závěrečný účet Obce Tetčice

• Směna pozemku p.č. 310 a PK 1515/1 v k.ú. Tetěice

• Záměr s nakládáním s pozemky p. č. 264/83, 264/87, 264/131

• Smlouva  o vstupu  na nemovitosti,  podmínkách  zřízení  stavby  a  jejího
provozu s Svazek vodovodů a kanalizace Ivančice

• Místní  akční  plán  Rosice,  jehož  zpracovatelem  je  Místní  akční  skupina
Brána Brněnska, z. s.

• Poskytnutí investiční dotace spolku TJ Sokol Tetčice ve výši 550 000,- Kč
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ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ

• Pronájem  Rybářské  bašty  Tetěicích  –  nájemné  5.000,-Kč  za jeden
kalendářní měsíc.

• Závěrečný účet Mikroregionu Kahan

18. 07. 2017 (Č.5/2017)
INFORMACE

Starosta informoval, že Moravské zemské muzeum podalo žádost na exhumaci
ostatků  německých  vojáků  na pozemku  PK  554,  v k.ú.  Tetčice,  pozemek  je
ve vlastnictví Obce Tetčice. Žádosti bude vyhověno.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření 6/2017

• Poskytnutí dotace Karting team NEVŘIVÝ Tetčice ve výši 5 000,— Kč

• Smlouva s Mighty Shake Zastávka – zapojení do projektu KDO TANCUJE
NEZLOBÍ —ANI VE ŠKOLCE

• Schválení výsledků Výběrového řízení: Stavební úpravy vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu Palackého 177, Tetčice

• Schválení  výsledků  Výběrového  řízení:  Základní  škola  Tetčice  půdní
vestavba se schodištěm, sádrokartonářské práce

• Poskytnutí dotace KIC Rosice 5 000 Kč na Vozatajské závody

• Prodej dřeva

13. 09. 2017  (Č.6/2017)
INFORMACE

Starosta  informoval,  že  úpravy budovy  základní  školy  na  ulici  Palackého  byly
zkolaudovány.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• rozpočtové opatření č. 7/2017,  8/2017

• Směna pozemků v k. ú. Kratochvilka

• Dotace TJ Sokol  -  49  500, - Kč

• Kofinancování sociálních služeb v ORP Rosice
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• SMLOUVA  O  SMLOUVĚ  BUDOUCÍ  O  ZŘÍZENÍ  VĚCNÉHO
BŘEMENE - Česká republika – Státní pozemkový úřad

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

• Smlouva o realizaci stavby - Tušlovi 

• Smlouva o smlouvě budoucí - Česká telekomunikační infrastruktura

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ

• Závěrečný účet Mikroregionu Kahan
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Oznámení o době a místě konání
Voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané ve dnech

20. a 21. 10. 2017
 

Starosta obce Tetčice v souladu s ust. §15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o

změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších přepisů

 

Oznamuje:
 

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

se uskuteční
 

v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 21 října 2017 od 8.00 hodin do 14.00

hodin.                                                                     
 
 

Místem konání voleb je volební okrsek č.1
Sídlo volební místnosti je v zasedací místnosti v 1.

patře Obecního úřadu
ul. Palackého 177, Tetčice

 

 

V Tetčicích 21. 9. 2017
 

Jan Šon – starosta obce
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NOVÁ POŠTA V TETČICÍCH
Vážení občané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách, které nastanou od října
2017 v souvislosti s převzetím pošty Obcí Tetčice.
Vzhledem  k tomu,  že  Česká  pošta  redukuje  své  pobočky,  stáli  zastupitelé  naší
obce  před  otázkou,  jestli  poštu  přesunout  na  předem  nespecifikované  místo
v Tetčicích,  popř.  poštu  zrušit.  Cítíme  povinnost  poštu  v Tetčicích  zachovat,
protože se jedná o důležitou službu občanům a proto jsme odhlasovali možnost
stát  se  partnerem  České  pošty  a  provoz  zachovat  v podobném  rozsahu  jako
doposud.  Změna  přináší  pozitiva  i  negativa.  Pracovníci  pošty  se  stávají
zaměstnanci obce, což přináší jisté možnosti v oblasti rozšíření služeb a úpravy
provozní  doby  pošty.  Negativem  je  samozřejmě  finanční  zatížení  obce,  které
ovšem není nijak vysoké. Pro zachování poštovních služeb pro občany se zajisté
vyplatí.
Doufáme, že vznik „nové pošty“ zachová pro občany důležitou službu a současně
se pošta stane místem, které nabídne další možnosti.

V Tetčicích dne 29.09.2017 

Jan Šon

CO NABÍDNE NOVÁ POŠTA?
Kromě příjemného prostředí a běžných poštovních služeb bychom rádi občanům

nabídli následující služby:

Pravidelná otevírací doba:

Pondělí: 07:30 – 10:30 a 13:00 – 17:00 hodin
Úterý: 07:30 – 10:30 a 13:00 – 16:00 hodin
Středa:07:30 – 10:30 a 13:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek:        13:00 – 18:00 hodin
Pátek: 07:30 – 10:30 a 13:00 – 16:00 hodin

Nové telefonní číslo: 778 08 00 09

Další služby občanům:

Czech point
Minilékárna MEDIPOINT

Internetový koutek
Tisk vlastních dokumentů

Kopírování dokumentů
Prodej novin, časopisů a dalších tiskovin

Prodej upomínkových předmětů
Ověřování dokumentů (od začátku roku 2018)
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INFORMACE K PROJEKTU „REVITALIZACE ZELENĚ
V OBCI TETČICE“

Zastupitelstvo  naší  obce  se rozhodlo  nechat  zpracovat  projekt  „Revitalizace
zeleně“ v naší obci.
Cílem tohoto záměru je zkrášlit, upravit a snížit časovou i technickou náročnost
údržby některých zelených ploch v naší obci.
Tento  projekt  je  z 60%  financován  z „Operačního  programu  Životní  prostředí
2014-2020“  vyhlašovaném  Ministerstvem  životního  prostředí  vždy  na jaře  a
na podzim.
Bohužel  se nám  letos,  z důvodu  námitek  sdružení  „Voda  z Tetčic“  k povolení
kácení  některých,  vybraných  stromů,  nepodařilo  stihnout  60.  výzvu,  kdy
se žádosti měly odevzdávat do 15.9.2017.
Proto budeme usilovat o jarní termín výzvy MŽP. Do zimy 2017/2018, jak pevně
doufáme,  budeme  mít  platné  povolení  ke kácení.  Přes  zimu  nachystáme
odstranění  starých  a  nemocných  stromů  a  keřů,  vybraných  odborníky.
Podotýkám,  že se jedná  o 9  stromů  a  několik  skupin  keřů.  A v jarním  termínu
budeme  moci  požádat  o dotaci.  A k tomu  se váže  i další  problém.  Je  to  změna
druhu pozemku pod hřištěm na Křibech. V současnosti je tento pozemek veden
jako pozemek s funkcí lesa, pokud chceme, aby byl součástí dotačního projektu,
je zapotřebí z něj udělat ostatní plochu. Pokud dotaci získáme, měli bychom bez
problému  stihnout  výběrové  řízení  na dodavatele  a  tedy  i většinu  z podzimní
výsadby.  Čím  se stává  naprosto  lichá  námitka  „Vody  z Tetčic“,  že po skončení
našeho volebního období zanecháme novému zastupitelstvu rozdělaný projekt,
na který, jak praví pan Dvořák, může mít nové zastupitelstvo jiný názor a mohl by
zůstat nedokončen. Netvrdím, že nemůže mít nové zastupitelstvo jiný názor, ale
budou tu sehnané peníze, bude vše nasmlouváno a z velké části jistě i vysázeno a
další 3 roky se nové zastupitelstvo o nově vysázené plochy nebude muset starat,
tak proč by měl projekt zůstat nedokončen.
Projekt  „Revitalizace  zeleně  v obci  Tetčice“  si  můžete  detailně  prohlédnout
na stránkách  obce  nebo  osobně  v úředních  hodinách  na Obecním  úřadě
v Tetčicích.
Pro zpracování projektu jsme se obrátili  na specializované firmy (Atregia s.r.o.
Brno  a  Conbios  s.r.o.  Ivančice),  které  posoudily  stávající  stav  dřevin  a
vyhodnotily  jejich  udržitelnost  z hlediska  jejich  vitality  i případného  setrvání
těchto dřevin, jako biotop pro zvláště chráněné a ohrožené druhy živočichů.
V žádném  případě  nám  nejde  o zbytečnou  likvidaci  stromů  a  keřů  ani
o rozšiřování stávajících dětských hřišť apod. V okolí dětského hřiště na Křibech
půjde  o odstranění  starých  akátů  a  výsadbu  rostlin,  které  se k hřišti  hodí
(nepichlavé a nejedovaté).
Některé  staré  a  nemocné  stromy  a  keře  budou  nahrazeny  novými  (cca  38 ks
stromů  a  cca  850 ks  keřů),  některé  zelené  travní  plochy  budou  změněny
na celoročně  kvetoucí  s minimální  potřebou  údržby.  V rámci  dotačního  titulu
budou nově ošetřené plochy 3 roky odborně ošetřovány, zavlažovány a udržovány
specializovanou zahradnickou firmou, která vyjde z výběrového řízení.  Až po 3
letech  starost  o údržbu  těchto  nově  ošetřených  ploch  převezme  Obec  Tetčice.
Samozřejmě  předpokladem  je,  že některé  plochy,  jako  vysázené  trvalkové
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záhony, budou méně náročné na údržbu v sezoně. Jejich údržba bude spočívat
hlavně v jarním a podzimním ošetření. Ne jako dnes, kdy se travní plochy musí
sekat několikrát za sezonu.
Pro názornost přikládáme např. vizualizaci nové výsadby plochy kolem pomníku
a před školou. Doufáme, že se občanům Tetčic bude nová výsadba zeleně v obci
líbit.

Zuzana Oškrdalová

Projekt na stránkách obce:    http://tetcice.cz/ostatni-dokumenty
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ROZMARÝNOVÉ HODY

Letos,  jakožto  i v minulých  letech,  se naše
tetčická chasa rozhodla uspořádat, dovolím
si  říct  již  tradiční  rozmarýnové  hody,  které
se konaly  od 15.  do 16.  září.  Role  prvního
stárka tento rok padla právě na mě, dovolte
mi proto, abych letošní hody shrnul v tomto
článku.

Zorganizovat  hody  je  náročný  úkol,  proto
jsme s přípravami začali už v březnu. Chasa
opět  rozšířila  svoje  řady  o několik  nových
nadšenců,  takže  se v sobotu  ráno  do kroje
obléklo jedenáct párů, pět sklepníků a okolo
dvacítky krojovaných dětí.

Hodové veselí začalo už v pátek vystoupením
cimbálové  muziky  Líšňáci.  Večer  se velmi
vyvedl  a  stárci  i hosté  se příjemně  naladili
na „hodovou notečku“.

Sobotní  počasí  si  s námi  letos  pohrálo,  my
jsme se ovšem nezalekli a i přes vytrvalý déšť
jsem si hody dokázali na plno užít.

Odpolední  zábava  byla  přesunuta  do prostorů  sokolovny  a  veselí  mohlo
pokračovat pod dozorem veleváženého Barona Johanese a obecního policajta.

Na závěr bych chtěl touto cestou za celou naši chasu srdečně poděkovat všem,
bez kterých by se letošní hody neobešly. Zejména děkujeme Sokolu a obci Tetčice,
pod  jejichž  záštitou  byly  hody  pořádány.  Dále  děkujeme  všem  sponzorům  a
v neposlední  řadě  těm,  kteří  obětovali  velkou  část  svého  volného  času,  aby
pomohli vytvořit zázemí pro tuto nezapomenutelnou akci.

Za chasu,

Tomáš Podrazil
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POZVÁNKA DO ŠKOLY

Nový  školní  rok  začal  v naší  škole
opravdu jako nový se vším všudy.
Máme  celé  nové  patro  budovy,
staronové  všechny  ostatní  prostory,
nové  žáčky,  nové  učitele  a  velkou
radost ze společné práce.

Školní  rok  začíná  a  na tento  zvlášť
budeme  možná  všichni  vzpomínat
s vděčností a s láskou.
Vzpomínat  budeme  i na ty,  kteří  bez
ohledu  na pracovní  dobu,  čas
dovolených a prázdnin dělali všechno

proto, abychom ten NOVÝ školní rok mohli začít v hotovém novém.

Děkujeme za všechny děti, které naši školu navštěvují i za celý náš tým.

Pokud jste ještě neměli příležitost a rádi byste viděli, jak to u nás vypadá, zveme Vás
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 9. listopadu mezi 16. až 18. hodinou.

Pro dokreslení a pousmání přikládáme pohledy našich žáků:

Naše škola je nová a taky hezká. Má jedno nové patro. Má také dvůr. Je nově natřená
na  žluto.  Máme  ve  škole  hodné  paní  učitelky.  My  jsme  se   sice  těšili  na  to,  že
půjdeme do prvního patra, ale bohužel jsou tam prvňáci. Máme ve škole nová okna a
dveře,  nová  světla,  prostě  máme  po  prázdninách  úplně  novou  školu.  Max
Zákostelecký, 4. třída   

Škola se mi moc líbí, máme pěknou třídu. Naše paní učitelka je moc hodná. Baví
mě matematika, vlastivěda, přírodověda, tělocvik. Rád chodím do školy.
Stanislav Walter, 4. třída. 

Škola je krásná nejen zvenku, ale je krásná i uvnitř. Za poslední dva roky do školy
přibylo mnoho dětí.  A tak se naše škola rozrostla. Třídy, šatny a všechno co k
tomu patří. Dětem se tu líbí, přijďte se k nám také podívat na Den otevřených
dveří. 
Srdečně Vás zve Jan Janás, žák 4. třídy. 
A také celý náš kolektiv.
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Informace Jihomoravského kraje

Jihomoravský  kraj  je  ze zákona  vlastníkem  silnic  II.  a  III.
třídy.  Tyto  silnice  se mnohdy,  v důsledku  v minulosti
neprovedeného  majetkoprávního  vypořádání,  nacházejí
na pozemcích  občanů  coby  soukromých  vlastníků.
V posledních  letech  se na jižní  Moravě  vyskytlo  několik
osob,  které  vlastním  jménem,  či  nově  i pod  hlavičkou
obchodních  společností,  oslovují  vlastníky  pozemků  pod
komunikacemi  a  nabízejí  jim  jejich  odkoupení.  Zpravidla
za cenu  mnohem  nižší,  než  by  činila  cena  dle  znaleckého
posudku,  tak,  aby  následně  mohly  pozemky  se ziskem
nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

JMK  žádá  občany  v případě,  že vlastní  pozemky  pod
silnicemi  ve vlastnictví  Jihomoravského  kraje,  aby
se s nabídkou  na prodej  pozemků  přednostně  obraceli
na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského
kraje.
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Placená inzerce
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Hledám domek nebo chalupu.
 

Děkuji. T: 739 826 409

ADOSA a.s. v Rosicích hledá řidiče autobusu
Společnost ADOSA v Rosicích hledá uchazeče na pozici řidiče autobusu pro
pravidelnou linkovou dopravu. Řidičský průkaz na autobus není podmínkou.

Nabízíme jeho zajištění a zaplacení. Dále nabízíme náborový příspěvek 15.000
Kč, měsíční příplatek za spolehlivost, měsíční prémie, kvartální odměnu za spotřebu

pohonných hmot, příspěvek 1.500 Kč na rekreaci, příspěvek na penzijní spoření,
možnost přivýdělku na nepravidelné dopravě, slevy na odběr PHM a další benefity.

Nástup je možný ihned. Více informací na www.adosa.cz
V případě zájmu kontaktujte pana Maříka, tel.: 737 242 105

KONTEJNEROVÁ
    AUTODOPRAVA    František Vašulín

Nabízí dovoz písku,štěrku a stavebního materiálu.
   Odvoz stavební sutě,zeminy,objemného odpadu a pronájem

kontejneru.  Práce strojem UNC.

František Vašulín 
Komenského 736/17,Střelice       Tel : 777 918 290
www.sutepisek.cz                 info@sutepisek .cz     
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Nebezpečný odpad 
budou přijímat zaměstnanci obce u OÚ

v  pátek 13. 10. 2017 od 14.00 hod. do 17.00 hod
a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu se uskuteční v PÁTEK 20.10.

2017v dopoledních hodinách.
Občané si mohou železný šrot nachystat k odvozu před své rodinné domky.

Šrot budou svážet zaměstnanci obce.

Kalendáře na 2018-2019
Na OÚ Tetčice jsou připraveny k vyzvednutí kalendáře od JE Dukovany

s příručkou pro případ mimořádné události.
Kalendář je vydáván pro roky 2018-2019 a je tematicky zaměřen na spolupráci
elektrárny s regionem.  Jeho součástí jsou kromě svátků nebo významných dnů
také informace o tom, jak se chovat v případě mimořádné události, ať už by se
týkaly například ohrožením extrémními povětrnostními vlivy a požáry, nebo

například mimořádnou událostí na JE Dukovany.

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.  76 vyšlo  v  Tetčicích 2.10. 2017. Cena inzerce:  strana A5 800 Kč,  půl
A5 400 Kč a čtvrť A5 200 Kč. Inzerci na zájmové a kulturní aktivity včetně společenské kroniky tiskneme bezplatně
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