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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení čtenáři Tetčického zpravodaje,

dovolte mi, abych Vás v úvodu co nejsrdečněji pozdravil.  V tomto čísle nebudu
ještě  hodnotit,  co  se za poslední  rok  povedlo  či  nepovedlo,  to  si  s dovolením
nechám  až do příštího  vydání  zpravodaje.  V tomto  dnešním  budu  spíše
informovat o tom, kam se který projekt posunul a jak to s ním vypadá.
Prvním  a  nejzapeklitějším  projektem,  který  trápí  nás  všechny,  je  dostavba
chodníků. Ta se sice v současnosti tváří, že se blíží ke svému konci, protože chybí
už  jen  pár  metrů,  neznamená  to  ale,  že bude  zdárně  dokončená.  Chybí  nám
stavební  povolení  na opravu  Nádražní,  které  je  vázáno  na převedení  pozemku
o výměře cca 11m2 ze státu na obec. Tento pozemek byl v době vydání původního
stavebního povolení v majetku obce (tedy spíše MNV Tetčice), jenže od začátku
roku 2015 již patří státu. Pro vydání nového stavebního povolení je tedy potřeba
mít  zmiňovaný  pozemek  ve vlastnictví  obce.  Háček  ovšem  spočívá  v tom,
že ÚZSVM  má  spoustu  času,  takže  převod  může  trvat  velmi  dlouho  („Pane
starosto,  máme  toho  strašně  moc,  to  víte  státní  úřad,  to  může  trvat  rok
i déle…….“).  No  snad  se to  povede  tak,  aby  na jaře  šlo  dokončit  i opravu
pozastavené části stavby.
Již dokončeným projektem je oprava sociálek v MŠ na ulici Tyršova. Dětem se líbí
a doufám, že budou dobře sloužit. Když jsem už nakousl školku, musím se zmínit
i o plánech do budoucna. V příštím roce nás čeká rekonstrukce kuchyně v MŠ, ale
to nebude vše. Kotelny ve školce a škole nejsou zrovna v nejlepším stavu a jsou
velmi  energeticky  náročné.  Jak  obecní  budova  s.č.p.58  (knihovna),  tak
i Rybářská bašta mají zcela nevyhovující okna. Proto se pokusíme získat dotace
na snížení energetické náročnosti veřejných budov a tyto problémy vyřešit.
Další  věc,  která  se povedla,  jsou  kompostéry  pro  občany.  Aby  byla  zcela
dokonalá, žádám ty z vás, kteří jste si kompostér ještě nevyzvedli, udělejte to co
nejdříve.  Kompostér  dostanete  zcela  zdarma  a  kompostováním  snížíte  objem
komunálního odpadu a nemusíte vyhledávat místo, kam bioodpad vyvézt.
Dále  se rozjel  projekt  obnovy  veřejného  osvětlení.  Hotové  jsou  boční  ulice.
Na hlavním tahu se bude pokračovat v měsíci listopadu (tak to bylo přislíbeno).
Poslední věcí, kterou chci dnes zmínit je oprava zpevnění vozovky na prodloužení
ulice Tyršova. Tato cesta byla již zpevněná před deseti lety a za tuto dobu to měla
již „za sebou“. Po loňské blátivé zimě přišli obyvatelé Tyršovky, co s tím budeme
dělat.  Jářku, něco určitě,  leč v rozpočtu není na tuto akci kolonka. „Inu, my si
sami zaplatíme práci a stroje, obec zaplatí materiál a skládkování odpadů“ řekli
obyvatelé Tyršovky. Super, obec to nebude stát 250 000,- Kč, jdeme na to. Jenže
jsme opomněli  § 15 vyhlášky č.  104/1997 Sb. odst.  1),  který  říká,  že stavební
povolení  ani  ohlášení  speciálnímu  stavebnímu  úřadu  se nevyžaduje  u prací
prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže: písm. d) nemohou
být  dotčeny  zákonem  chráněné  zájmy  a  práva  jiných  osob.  A to  se také  stalo.
Nikomu by to ani nevadilo, cesta na tomto pozemku byla od dob, co pamatuji. Je
dobře,  že máme  občany,  kteří  si  všímají.  Bohužel  ve vzduchu  je  již  cítit
nepříjemné jednání o odstranění stavby. Snad to dobře dopadne

 Jan Šon
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ).
23. 6. 2015
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že bude  probíhat  rekonstrukce  havarijního  stavu
vodovodního řádu na ulici Hybešové a k tomuto připravovanému záměru
proběhne  veřejné  projednání.  Dále  informoval,  že byla  provedena
závěrečná  prohlídka  parkoviště  vedle  školy  a  nebyly  shledány  žádné
závady.

• Dále  starosta  sdělil,  že stavba  veřejná  prostranství  probíhá  dle
harmonogramu.  Informoval  také,  že se musí  upravit  projekt  na veřejné
osvětlení  na Křibech,  z důvodu,  že E-on  chce  pokládat  elektrické  vedení
do země  a  budou  se muset  odstranit  sloupy.  Dále  přislíbil,  že bude
hejtmanovi  Jihomoravského  kraje  zaslán  dopis,  týkající  se neúměrné
dopravy v obci  Tetčice.  Tento stav chce ještě doložit  měřením z radaru a
podporou sousedních obcí, které jsou také dopravou zasaženy.

• Ing. Soňa  Štossová,  Ph.  D.  informovala,  že na schůzi  zástupců  obci
Mikroregionu Kahan dne byl schválen závěrečný účet.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad  3)  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  přijetí  neinvestiční  dotace
z Operačního programu životní  prostředí,,  Kompostéry pro občany obce
Tetčice
ad 4) Kupní smlouva s firmou MEVA-BRNO s.r.o.

• ad 5) Smlouva o dílo s Ing. Michalem Turečkem (zpracování dokumentace
pro  výběr  dodavatele  k dotačnímu  projektu  z Operačního  programu
Životní prostředí.

• Ad 6) Rozpočtové opatření č. 7/2015, 8/2015

29. 6. 2015
INFORMACE

• Starosta informoval,  že na valné hromadě Svazku vodovodů a kanalizací
Ivančice byl schválen závěrečný účet SVaK Ivančice za rok 2014.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad 3) Zásady a pravidla Obce Tetčice pro poskytování individuálních dotací

• ad 4) Zrušení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Tetčice a zřízení nových
příspěvkových organizací

• ad 5) Dohoda o částečném narovnání s bývalou uživatelkou Ryb. Bašty
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• ad 6) Rozpočtové opatření

• ad 7) Žádost o poskytnutí dotace KIC Rosice

DISKUSE

Jan Kejda přivítal ředitelku ZŠ a MŠ Neslovice Mgr. Lenku Odehnalovou, paní
učitelku  PaedDr.  Ludmilu  Vojtíškovou  a  Mgr. Petru  Jonášovou.  Uvedl,
že zastupitelé  museli  vyřešit  kritickou  situaci  v tetčické  základní  škole.
Následovala jednání s odborem školství Jihomoravského kraje, která směřovala
k tomu,  aby  škola  v Tetčicích  zůstala  zachována.  Dále  byla  oslovena  paní
ředitelka  z Neslovic  Mgr. Lenka  Odehnalová,  zda  by  nebyla  nápomocna
s řešením  této  situace.  Dále  uvedl,  že paní  ředitelka  navrhla  tuto  situaci  řešit
založením odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Neslovice v budově tetčické školy.
Tento  návrh  byl  řešen  se zastupiteli  z Neslovic.  Rada  obce  Neslovice  návrh
odloučeného  pracoviště  podpořila.  Od 1. 8. 2015  tedy  vznikne  organizace
Mateřská škola Tetčice a od 1. 9. 2015 se škola stává odloučeným pracovištěm ZŠ
a MŠ Neslovice.

21. 7. 2015
INFORMACE

• Starosta informoval o stavbě veřejná prostranství, uvedl, že firma Porr a.s.,
již  zavezla  vjezdy  na horní  části  ulice  Palackého  a  odstranila  dopravní
značení.  V současné době, vzhledem k stále trvajícím problémům s touto
firmou,  byla  na právní  služby  ve věci  posouzení  smluvního  vztahu
vzniklého na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Tetčice a Porr a.s.,
najata advokátka JUDr. Markusová.

• Dále informoval o doručeném Rozsudku jménem republiky, který zamítá
žalobu Obce Tetčice proti  Ministerstvu dopravy ve věci odstranění pevné
překážky  na pozemních  komunikacích.  Jedná  se o sloupky  umístěné
na konci ulice Hybešové.

• Ing. Zuzana Oškrdalová informovala o zrušení organizace Základní školy a
Mateřské  školy  Tetčice,  okr.  Brno-venkov,  příspěvkové  organizace  a
založení nové organizace Mateřské školy Tetčice, příspěvkové organizace.
Dále  uvedla,  že 30. 7. 2015  bude  probíhat  konkursní  řízení  na funkci
ředitele nové organizace.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad 3) Pravidla hospodaření zřízené příspěvkové organizace

• ad 4) Rozpočtové opatření 10/2015

• ad  5)  Žádost  Tj  Sokol  o finanční  příspěvek  na realizaci  kulturní  akce  –
hody

• ad 6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s UZSVM

• ad 7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČTI ke stavbě VPI
ET Tetčice 5090-10-01
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• ad 8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČTI ke stavbě VPI
ET Rosice-Tetěice S005-10-02

• ad 9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s Petrem Špičkou – přípojka
NN.

• ad 10) Smlouva o výpůjčce kompostérů.

9. 9. 2015
INFORMACE

• Starosta  informoval,  že firma  Gladiátor,  která  se zabývá  železářskou
výrobou, hodlá koupit bývalé prostory firmy Metal Progres a.s. v Tetčicích.
Takto vzniknou v obci Tetčice nová pracovní místa.

• Dále uvedl, že byl s firmou MTEL Communication s.r.o. uzavřen dodatek
ke smlouvě  o dílo  ze dne  18. 3. 2013,  jehož  účelem  je  úprava  nového
rozsahu díla — Projektová dokumentace na vybudování zemní sítě optické
trasy FTTH Tetčice a s tím souvisejících změn díla a platebních podmínek.

• Starosta  také  informoval,  že firma  Porr  a.s.  opět  započala  s budováním
chodníků v Tetčicích.

• Dále informoval, že od září 2015 je opět možnost zajištění stravování pro
důchodce formou obědů ze školní jídelny Mateřské školy v Tetčicích.

• Starosta ještě uvedl, že část ulice Tyršova-prodloužená byla opravena.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad  3)  Odpis  pohledávky  nájemné  ve výši  211 302,-Kč,  která  vznikla
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ze dne 10. 12. 2007 mezi
Obcí Tetčice a Lenkou Brůžovu (Vinohradskou)

• ad 4) Rozpočtové opatření 11/2015 a 12/2015

• ad 5) Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u příspěvk MŠ Tetčice

• ad 6) Smlouva o financování Zš a MŠ Neslovice

• ad 7) Smlouva s SVaK Ivančice o spolufinancování

• ad 9) Pronájem veř. Prostranství u domu č. p. 93

• ad 10) Kupní smlouva se společností RESTET

• ad 11) Kupní smlouva s panem a paní Ševčíkovými

• ad 12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení v. břemene se spol. E-on

• ad 13) Poskytnutí dotace na akci X duatlon 2015
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29. 9. 2015
INFORMACE

• Starosta informoval,  že 22. 9. 2015 proběhlo v Rosicích setkání starostů,
které  se týkalo  obchvatu.  Starostové  většiny  obcí,  v jejichž  katastru  má
obchvat  procházet,  se shodli  na tom,  že je  výhodnější  jižní  varianta
obchvatu, při této variantě by se obchvat týkal Tetčic.

• Také  informoval,  že je  zadán  k vypracování  projekt  na protipovodňový
systém  –  bezdrátový  rozhlas,  s největší  pravděpodobností  bude  tento
systém financován z dotace.

• Starosta  dále  sdělil,  že obec  obdržela  z Ministerstva  obrany  souhlasné
stanovisko  ke změně  vzhledu pomníků,  stojícího  před  obecním úřadem.
Válečný hrob bude uveden do původní historické podoby.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• ad 3) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tetčice

• ad 4) Poskytnutí neinvestičního příspěvku MŠ Tetčice

• ad 7) Žádost o vyjádření k PD pro územní řízení
ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

• ad 5) Prodej pozemku par. č. 1040 v k. ú. Tetčice

CHODNÍKY
Více než rok se naše obec potýká s ne příliš vydařenou stavbou chodníků. Protože
obcí  běží  mnoho  100%  potvrzených  informací,  rozhodl  jsem  se  je  uvést  na
pravou míru a stručně popsat průběh stavby od jejího počátku až po současnost.
Vše  začalo  již  v roce  2004,  kdy  byla  vypracována  projektová  dokumentace  na
průtah obcí,  jehož součástí  se  staly  i  chodníky.  Jelikož  tyto  měly  být  investicí
obce,  bylo  zahájeno  jednání  mezi  Tetčicemi  a  SUS  Brno.   Naši  tehdejší
zastupitelé  v té  době  nesli  s nevolí  skutečnost,  že  by  obec měla  platit  náklady
spojené  s přeložkami  sítí,  či  opravou  zaklenutého  potoka  a  začali  tedy  klást
nepřekonatelné podmínky a celou akci brzdit.
Protože dohoda v dané záležitosti nebyla možná, zvolil investor SUS Brno vlastní
řešení.  Nechali  přepracovat  projektovou dokumentaci,  která nepočítala  s další
účastí obce.
Dá se říci,  že toto  v podstatě  pochopitelné  řešení  způsobilo  zásadní problémy
v budoucí  unáhlené  snaze  zastupitelstva,  pod  vedením  starostky  Štossové,
zbudovat  chodníky  za  každou  cenu.  Doufám  jen,  že  za  touto  aktivitou  nestál
blížící se termín voleb. 
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Přestože investor průtahu změnil projekt a to především výškopisně, obec pro
své narychlo vyřízené stavební povolení a následně vyhlášení výběrové řízení na
výstavbu  chodníků  použila  původní  projekt,  který  však  již  nebyl  v souladu
s projektem SUS.
Všichni dobře víme, že vítězem výběrového řízení na výstavbu chodníků se stala
firma  PORR.  Jedná  se  poměrně  o  významnou  firmu  v oboru  stavebnictví,  od
které  by  se  dalo  očekávat,  že  v okamžiku  zjištění  naprostého  nesouladu
projektové  dokumentace  neprodleně  přeruší  práce  a  vyzve  investora  k jejímu
přepracování. Toto samé bych očekával i  od stavebního dozoru, najatého obcí.
Nic takového se však nestalo. Na místo toho se začalo stavět stylem pokus omyl.
Příkladem může být odpověď zástupce investora na dotaz,  proč nejsou budovány
odvodňovací kanály na ulici Nádražní: „Čekáme, až zaprší, a uvidíme, kde se drží
voda.  V tom  místě  rozkopeme  chodník  a  provedeme  napojení  do  zaklenutého
potoka“. Kvalita prováděného díla horší než špatná. 
Bohužel toto skvělé dílo padlo na bedra nového zastupitelstva, jehož jsem členem
a kterému nezbývá, než se s tímto paskvilem popasovat. Okamžitě po nástupu
jsme  vyzvali  investora  k nápravě  vad  díla.  Než  však  mohlo  dojít  k jakémukoli
plnění našich požadavků byla na základě podnětu jednoho místního občana celá
stavba  chodníků  zastavena  Stavebním  úřadem  Rosice  a  bylo  nařízeno  její
odstranění. V této nastalé situaci nezbylo než stavbu na zimu zakonzervovat a
doufat,  že  se  podaří  do  jara  vyřídit  nové  stavební  povolení.  To  se  bohužel
nepodařilo.  Co  se  však  podařilo  bylo  přesvědčit  stavební  úřad,  aby
překvalifikoval  svoje  rozhodnutí  o  odstranění  stavby  jako  celku  pouze  na
odstranění  dílčích  (vadných)  částí  díla.   Byla  zpracována  nová  prováděcí
dokumentace, najat nový stavební dozor a z jara  byly zahájeny  stavební práce.
Když  už se  zdálo,  že stavební  práce bezproblémově  pokračují,  objevil  se další
problém na scéně, firma PORR  předložila ke schválení zjišťovací protokol cca do
současné  doby  na  150  000  Kč  za  uložení  chrániček  po  celé  délce  chodníků,
údajně jako obcí objednané vícepráce. K tomuto musím podotknout, že se jedná
o  chráničky  položené  středem  chodníku  z   nichž  nejsou  provedeny  žádné
odbočky, navíc nejsou uloženy dle norem. Takže jejich využitelnost je prakticky
nulová.  O této objednávce  jsme do té chvíle  neměli  nejmenší  tušení.  Požádali
jsme  tedy  zhotovitele   ať  nám  předloží  objednávku.  Bylo  nám  řečeno,  že
objednávka  je  pouze  ústní  a  byla  provedena  minulým  vedením  obce.   Toto
vysvětlení  bylo  poměrně  chatrné,   proto  jsme  odmítli  zjišťovací  protokol
podepsat, stejně jako další neopodstatněné vícepráce.
Reakcí  firmy  PORR  na  náš  krok  bylo  rozkopání  obce  a  opuštění  staveniště
v domnění, že nás touto partizánskou akcí donutí fungovat tak jak si představují. 
V této  situaci  nezbylo  než  najmout  právníka,  který  jednoznačně  upozornil
zhotovitele na skutečnost  převzetí staveniště, zodpovědnost za veškeré dění na
staveništi a především na fakt, že svým počínáním se dopouštějí trestného činu
veřejného  ohrožení.  Po  této  intervenci  byly  práce  opětovně  zahájeny
……………………..
Toto  je  prozatím  bod,  kdy  moje  informace  ohledně  průběhu  stavby  chodníků
končí.  Věřím,  že  nakonec  dílo  úspěšně  dokončíme  a  v budoucnu  se  takového
paskvilu už nedopustíme.

Jan Hlavoň ml.
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POHLED DO ŠKOLY

Od nového školního roku 2015/2016 se začíná psát nová historie školy.
Pracovat  jako ředitelka  malotřídky není  vůbec  jednoduché.  Jak se doba mění,  mění
se (a určitě neubývají) i povinnosti spojené s vedením školy. Chybí tým, který si alespoň
část úkolů rozdělí. Navíc „čím víc hlav, tím víc rozumu“ v sobě nese věkem ověřenou
moudrost.
A tak  se to  stalo.  Škola  v Tetčicích  je  od začátku  tohoto  školního  roku  detašovaným
pracovištěm neslovické (která začíná praskat ve švech).
Tato změna by mohla přinést nový čerstvý vítr obohacený o zkušenosti z dobře
zavedeného pracoviště a tak zavát a postupně vrátit  žáčky, kteří mají zvažující
rodiče, opět do obce, kde vyrůstají.
Také okolní výstavba s sebou přivádí mladé rodiny s dětmi. Možná malý kolektiv
s intimní rodinnou atmosférou k sobě přiláká další děti.
Vedení tetčické obce se opravdu nevšedně snaží o záchranu školy s dlouholetou tradicí.
Budova je zrekonstruována (a stále se ještě na její kráse pracuje – např. v příštím roce
výměna oken).
Pro  neznalé  a  ty,  kteří  již  dlouho  školu  nenavštívili,  je  však  velkým  překvapením
i nadstandardní vybavení umožňující opravdu profesionální výuku. Částečně můžete
do interiéru nahlédnout prostřednictvím školního webu www.zsneslovice.cz/zstetcice/
Pro detašované pracoviště platí nižší limity dětí k možnosti samostatných tříd. Pokud
by  se naplnily  ročníky  každý  alespoň  deseti  dětmi,  už  by  mohly  třídy  na hlavní
předměty fungovat samostatně. A to je vize tetčické obce i naší školy. Samostatné třídy.
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V tomto  školním  roce  se výuky  ve škole  zúčastňuje  12  žáčků  z prvního  a  druhého
ročníku, které se učí ve společné třídě. I to je už mnohem radostnější situace, než jaká
byla v minulém školním roce.
Ve třídě  je  třídní  učitelce  k dispozici  také  asistentka  pedagoga,  která  sice  pomáhá
integrovanému chlapci, ale také se věnuje pod vedením třídní uč. skupině dětí, která
zrovna není pod přímým vedením učitelky. Takže kompromis mezi malotřídkou a plně
organizovanou školou.

NÁHLED DO VÝUKY 
První až třetí třída je rozhodující pro celé další vzdělávání dítěte. Děti by měly do školy
chodit rády a cítit se úspěšné. Pak mohou dobrovolně nasadit všechny síly pro přípravu
na svou profesionální dráhu. Snažíme se vybírat takové metody a formy práce, které
spojují  radost  s výkonem,  spolupráci  děti,  zodpovědnost,  vzájemné  pochopení  a
přátelství.  Volíme  prvky  z moderních  trendů  v matematice  s rozvojem  logického
uvažování dětí. Individuálně pracujeme s talentovanými žáky i s dětmi, které potřebují
pomoci.  V českém jazyku a čtení preferujeme opravdové porozumění textu, které je
vstupem pro jakoukoliv samostatnou práci. Z tohoto důvodu a pro přirozenou lehkost
učíme v první třídě genetickou metodou čtení, kde děti pracují nejprve jen s velkými
tiskacími písmeny. Teprve po zvládnutí analogie čtení se žáci věnuji ostatním tvarům
písma a to už jde pak většinou až zázračně lehce.
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MIMO PŘÍMÉ VYUČOVÁNÍ 
Pro přípravu budoucích žáků zahajujeme od 4. 11. přípravu předškoláčků, kde
budou srdečně zváni i rodiče.
Kolektiv školy Neslovice zajišťuje  profesionálně vedené kroužky,  výuku angličtiny a
aktivity,  které  je  těžko  možné  zajistit,  pokud  ve  škole  pracují  jen  dva  pedagogičtí
zaměstnanci. Tím se výrazně obohatil program školní družiny, do které se stále více
zapojují i děti, které tu školu nenavštěvují.
Pokud se přijdete podívat, určitě Vás mimo jiné upoutá vybavení pro počítačový
kroužek.
Vize  zájmových  kroužků umožnila  setkávání  všech -  i  starších  tetčických dětí.  Tyto
kroužky jsou pro děti zapsané ve školní družině a uhrazení poplatku za ni bezplatné.
Doufáme, že škola bude stále více místem příjemného setkávání dětí i dospělých.
Věříme, že veliká snaha všech, kteří se zasloužili a stále se snaží, aby škola žila, se
zúročí a tetčičtí obyvatelé budou potkávat stále větší počet spokojených školáků. 

PaedDr. Ludmila Vojtíšková

ROZMARÝNOVÉ HODY 2015
Monstrózní! Famózní a velkolepé!
Takové  pocity  mám  jako  první  stárek
z letošních  Rozmarýnových  hodů,  jelikož
mohu  srovnávat  s hody  v letech  2004,
2005,  2006  a  2007,  kterých  jsem
se zúčastnil  jako  stárek.  A tímto  nechci
plivat  na ty  předchozí.  Jen  tím  chci  říct,
že tyto  hody  byly  (alespoň  pro  mě)  velice
výjimečné.
V roce  2007,  kdy  jsme  upořádali  poslední
hody, již bylo cítit ve vzduchu, že to budou
hody  na nějakou  dobu  poslední.  A také
že ano. Nebylo se totiž co divit,  protože už
ten  rok  jsme  měli  problém  s lidským
potenciálem a s každým rokem se náš počet
rapidně  snižoval.  Na rok  2008  by
se poskládaly  maximálně  čtyři  páry  a  to
opravdu  cenu  nemělo.  Proto  jsme
se domluvili,  že tomu  ponecháme
neurčitou přestávku. Tímto se naše hodová
skupina  rozpadla  a  hodům  v Tetčicích
přinesla osmiletou pauzu.
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Jak roky běžely,  vyrostla  zde  nová generace mladých lidí,  kteří  o tuto kulturní
tradici  projevili  opět  zájem  a  na přelomu  roku  2014/2015  se těchto  pár  lidí
rozhodlo  Rozmarýnové  hody  obnovit.  Já  osobně  jsem  se o hodech  a  o první
hodové schůzi dozvěděl začátkem ledna úplnou náhodou, a nikdy by mě už ani
nenapadlo, že se hodů ještě někdy zúčastním. Ale rozhodl jsem se akci podpořit.
Ze začátku se nás sešlo něco okolo 15 lidí, ale s každou následující zkoušku náš
počet  rostl,  až se nás  nakonec  dalo  dohromady  35  (24  stárků  a  stárek  a  11
držičů).

Když  se řeknou  hody,  každý  kdo  to  pořádně  nezná  nebo  se neúčastnil,  si
představí  pouze  poslední  dva  tři  dny.  Ale  pro  nás  a  pro  ty  lidi,  kteří  to  nikdy
nezažili,  to  nebylo  jen  těch  pár  dnů,  ale  byly  to  takřka  každotýdenní  nácviky
zpěvu a tance, na kterých se všichni postupně poznávali a z jednotlivých lidí nebo
skupinek  lidí,  kteří  se v minulosti  přehlíželi,  se postupně  stávali  známí  a
kamarádi. A to pro mě osobně, ale snad i pro ostatní, dělá v závěru tu famózní
akci,  kterou  jste  viděli.  Musím  říct,  že na legraci  a  zábavu,  kterou  jsme  při
nacvičování  zažili,  dlouho  nikdo  z nás  nezapomene.  Ale  abych  nezapomněl
i na stinné  stránky,  které  se naskytly.  Problémy  byly  (a  nebylo  jich  málo)  a
negativní emoce v průběhu také. Ale s tím se tak nějak počítalo a myslím si, že to
k tomu patří a nakonec jsme to vše zvládli.
V závěru je nejdůležitější poslední týden a těch pár dnů před samotnou událostí.
Myslím,  že to  si  všichni  užívají  úplně  nejvíc.  O zábavu,  legraci  i práci  je  totiž
postaráno.  Zdobí  se a  uklízí  sokolovna,  chystá  se taneční  parket,  pečou
se koláčky atd. Ale úplně nejdůležitější při přípravě je den, kdy se doveze „mája“,
mimochodem, ta letošní měřila 34 metrů. Myslím, že to je den a večer, kdy si to
všichni  zúčastnění  velice  užívají.  No  prostě  jak  už  jsem  řekl,  o legraci,  práci
i zábavu je postaráno a víc už není potřeba.
Dále když pominu pátek a posezení s cimbálovou muzikou, je pro nás důležitá
sobota a to bych nazval dnem „D". To je ten den, pro který všichni víc než půl
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roku nacvičovali. Pro ty, kteří jdou poprvé, je to den plný napětí. Zvláště pak pro
holky. Ale nakonec to vždy nějak opadne a dobře dopadne. A zbytek jste už viděli
sami  (pokud  jste  se byli  podívat).  Musím  říct,  že člověka  potěší,  když  už  je
po všem, když 

vás všichni chválí a sbíráte samé pozitivní ohlasy. Vždyť potlesk a pochvala je ta
nejhezčí odměna za naše snažení a snad i za úspěch.

Jsem  rád,  že jsem  slyšel
od hodovníků,  že se jim  to
moc  líbilo  a  že pro  některé
to  byl  dokonce  i nejhezčí
zážitek  v životě  vůbec.
Myslím,  že k tomu  není  co
dodat,  a  chtěl  bych
prostřednictvím  Tetčického
zpravodaje  poděkovat
za hodovníky  všem,  kteří
nám  pomáhali,  dále
sponzorům,  ale  i všem
zúčastněným  divákům,
kteří  přišli  a  pomohli  nám
spolu s vydařeným počasím
tyto  hody  a  zábavu
uskutečnit.

Bc. Vojtěch Pokorný
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fotografie pořídili:   Jan Šon, Jan Štukl, Jiří Dobrovolný

18



VÝLETY V OKOLÍ TETČIC

Z  kopce  Bučína  (nenápadná
odbočka  před  hájnekou)  vede  k
rozcestí nedaleko omické studánky
nová  asfaltová  silnice.  Zčásti
kopíruje  trasu  „Naučné  stezky
Bučín“. Hladký povrch jistě potěší
in-line bruslaře, cyklisty i turisty s
kočárky.
V  mapě  je  tato  cesta  vyznačena
silnou  čarou.  (zdroj  mapy:
openstreetmap.org)

Jiří Dobrovolný

ZE SVČ ROSICE

NOVINKA – ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY!
Nyní máte možnost získat informace o kroužcích či se na ně přihlásit on-line díky
našemu novému klientskému centru na www.svcrosice.iddm.cz.

UBYTOVÁNÍ NA SVČ
Chcete ubytovat v pěkném prostředí na zámku? Víte o školním výletě, skupině
žáků  nebo  přátel,  kteří  by  se  v Rosicích  rádi  přespali?   SVČ  Rosice  nabízí
možnost ubytování v podkroví zámku, za cenu 55,- Kč/osoba/noc, na matracích
ve vlastních spacácích. Informace na emailu: ubytovani@svcrosice.cz.
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Bufet v prostorách SVČ Rosice Otevřeno máme od úterý do pátku vždy od 16:00 do 20:00 
hodin. Rodiče zveme na kávičku či čaj při čekání na své drahé ratolesti a děti naopak třeba na něco 
sladkého na zub. Najdete nás v přízemí naproti kanceláři paní ekonomky.

Experimentální výtvarná dílna 
1 x měsíčně ve středu od 18:00 do 20:30 hod. V experimentálních dílnách se budeme zabývat 
různými výtvarnými technikami a jejich možnostmi ve výtvarné tvorbě. Garantujeme příjemnou, 
tvůrčí atmosféru, individuální přístup. 
Listopad – středa 4. 11. Možnosti ručního papíru 
Prosinec – středa 9. 11. Krása hedvábí I
Adventní výtvarné dílny – sobota 28. 11. 2015 

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Hory pro rodiče s dětmi – poslední dva volné pokoje!!! 27. 2. - 5. 3. 2016
Chata Edison – Karlov, Jeseníky Přihlášky a podrobné informace: volankova@svcrosice.cz,
604 854810.
Lyžařský zájezd do Tonale Ponte di Legno, 14. 1. – 19. 1. 2016
Přihlášky a podrobné informace: knotigova@svcrosice.cz.
Lyžařský a snowboardový kurz pro děti a mládež, 27. 2. – 5. 3. 2016
Prkenný  důl  u  Žacléře,  penzion  Mlýnek   Přihlášky  a  podrobné  informace:
bresticova@svcrosice.cz

TĚŠÍME SE NA PROSINEC 
Čertovsko-andělský bál, 4. 12. 2015
Od 16:00 do 18:00 hod v Zámeckém kulturní centrum Rosice. vstupné: masky 30,- Kč, ostatní 50,-
Kč
Průvod sv. Lucie, 13. 12. 2015 V 17:00 hod na I. nádvoří rosického zámku. S sebou světýlko
nebo lampionek. 
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X-DUATLON 2015

V sobotu 3. Října se v Tetčicích
uskutečnil další ročník závodu
v terénu  X-duatlon.  Jak  název
napovídá,  jde  o kombinaci
dvou  disciplín  v pořadí  běh-

-horské kolo-běh.
Počasí se vydařilo, tratě byly rychlé a suché a proto padaly nejen osobní rekordy.
Nejprve  je  nutno  pochválit  děti,  které  tradičně  absolvovaly  miniduatlon
na zkrácené trati. Všechny dokončily a obdržely diplom a sladké odměny.
V kategorii  dospělých  na tratích  4km  běh-18km  MTB-4km  běh  si  vítěztví
pohlídal Lukáš Cintula, v ženách potom Alena Mašková. Závod dokončili všichni
bez zranění a defektů.
Děkujeme  všem  závodníkům  za účast,  organizátorům  za krásné  počasí  a  obci
za možnost pořádání akce.

B. Dokoupil

POZVÁNKY NA CVIČENÍ

Každý čtvrtek v 19:00 hod v tělocvičně ZŠ Neslovice je
KONDIČNÍ CVIČENÍ
s radostí a hudbou, vhodné pro každého, kdo má chuť a náladu

• PERFECT BODY - kombinace kardio a posilovací části

• INTERVAL BODY- intenzivní dynamické cvičení bez choreografie

• AEROBIK MIX – jednoduchá choreografická lekce tvořená dynamickou
částí  a  krátkým  posilováním  problematických  partií  s  p.  Martinou
Franzovou

************ vhodné pro všechny věkové kategorie *****************
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Každé úterý v 19:00h je v tělocvičně ZŠ Neslovice
cvičení JÓGY
s prvky rehabilitačního a zdravotního čínského cvičení s p.  PaedDr. Ludmilou
Vojtíškovou

***********vhodné pro všechny věkové kategorie **************
cena jednoho cvičení pro dospělé…….………......35,-Kč
cena 10 cvičení pro dospělé ……………………300,- Kč
cena 20 cvičení pro dospělé ……………………500,- Kč
cena jednoho cvičení pro mládež, studenty.…..…20,- Kč
členové školního klubu ZŠ Neslovice…………zdarma
Permanentky platí na všechna cvičení a školní rok, zakoupíte si je u cvičitelek

TÝDENNÍ SKLADBA KROUŽKŮ V ZŠ TETČICE

Den Bude v 
 Pondělí Rukodělné činnosti, keramika

Mgr. Milada Hostinská
Veronika Vítová

ZŠ Tetčice
14:30- 16:00 hod

Úterý Pohybové hry v Sokolovně
Mgr. Jarmila Sklenářová

Sokolovna Tetčice
14:30 – 16:00 hod

Středa Enviromentální  výchova  s pobytem
v přírodě
Jana Kocourková

ZŠ Tetčice
13:00 – 16:00 hod

Čtvrtek Hudebně pohybová výchova
Miroslava Palasová 

ZŠ Tetčice 
14:30 – 16:00  hod

Pátek Dramatická výchova
PaedDr. Ludmila Vojtíšková

ZŠ Tetčice
14:30 – 16:00 hod

Kroužek florbalu  ve středu  od 16:00 do 17:00 hodin
v Sokolovně  Tetčice  -  Mgr.  Petr  Soldán  –  zahájení  ve  středu 9.  září
2015
Kroužek aerobiku ve čtvrtek od 16:00 do  17:00 hodin  pro 1. – 4. třídu
v Sokolovně Tetčice – Aneta Strádalová  – zahájení ve čtvrtek 24. září
2015

Zápisní lístek k vyzvednutí na ZŠ Tetčice nebo přímo u vedoucího
kroužků.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

„Kdo byl milován
 není zapomenut“

Dne 30. září 2015 je tomu 15 let,
co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček

pan Ladislav Barkóci

22. října 2015 vzpomeneme jeho nedožitých 67. narozenin.
Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost, dobrotu a lásku.
Stále vzpomínají manželka Věra a dcery a syn s rodinami. 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S.
Svaz  tělesně  postižených  v  ČR,  zapsaný  spolek,  je  samostatnou,  nezávislou,
právnickou  osobou.  Prostřednictvím  svých organizačních  jednotek pobočných
spolků — pomáhá zajišťovat a uspokojovat potřehy a zájmy svých členů a dalších
osob s tělesným a jiným zdravotním postižením.
Organizace má 213 členů, z toho je 53 členů držiteli průkazu TP, ZTP aZTP,/P.
Finančně nás podpořilo město Rosice a obce Zastávka a Tetčice. Bez této pomoci
bychom nemohli  organizovat  řadu  akcí.  Za tuto  pomoc městu a  obcím velice
děkujeme.

• 19. listopadu  filmové představení

• 30. listopadu Mikuláěské posezní s trempskou skupinou Olymp

• v prosinci předání vánočních baličků imobilním členům organizace
Schůze výboru jsou konány 17. září, 15. října, 12. listopadu a 10. prosince
od 13,30 hodin v klubovně SDH Rosice.
Akce  připravujeme jak pro členy organizace, tak také pro další  zájemce  z  řad
občanů Rosice  a  okolí.  Podrobnosti  jsou zveřejňovány ve  vývěsní  skříňce MO
STP na Palackého náměstí a na propagačních letácích.
Děkujeme všem, zejména městu Rosice a obcím Tetčice a Zastávka,  kteří  nás
podporují finančně a také těm, kteří svojí  učastí  na našich akcích dokazují, že
naše snažení není marné.
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Placená inzerce
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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.  70 vyšlo v Tetčicích 21.10.  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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