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SLOVO STAROSTKY

ážení čtenáři, prázdniny jsou
v plném proudu, víkendy se hemží
akcemi všeho druhu. Léto je
důvodem k relaxování, koupání,
výletům a dovoleným. Také jsem
odjela na dlouho plánovanou dovolenou,
nichž bych tušila, co se bude dít. Tu smršť
naštvaných telefonátů, nadávek a urážek bych
nepřála nikomu z vás. Aféra kolem uzavření
panelové cesty oběhla celou obec i její okolí.
Viník se našel hravě, těžko se mi na dálku
vysvětlovalo, že nevím, o co se jedná. Příjezd
byl o to smutnější, když jsem zjistila, že někdo
svůj neoprávněný vztek doslova vyšplíchal
na omítku našeho domu. Občas mne chování
zdejších obyvatel opravdu nestačí udivovat. Je
ničení fasád, dveří domů a aut v této obci
nějakým sportem? Možná. Podle mě jde
o ubohost a neschopnost řešit věci jiným
způsobem.
Následující týden po dovolené jsem nedělala nic jiného, než dokazovala,
že za vzniklou situací nestojí vedení obce v čele se mnou. Podklady a dokumenty
jsem uveřejnila na obvyklých místech. Dodnes pro mne celá záležitost postrádá
logiku. Za odstraněný „stožár“, který měl usnadnit život právě vám, občané
Tetčic, jsem schytala od sousedního města nemalou kritiku. Jak bych poté mohla
souhlasit se zákazem vjezdu? To přece nedává smysl. Nyní už jen netrpělivě
čekám na dokončení oprav úseku u OÚ a zprovoznění silnice od ulice Tyršova
na Rosice. Celá situace by se měla rázem uklidnit.
Kolem dopravy je rušno i na jiných místech. Poslední dobou mne žádají občané
z celé obce o řešení nepříjemností s neukázněnými řidiči na jejich ulicích
(Mlýnská, Křiby, Tyršova, Hybešova, Neslovická). Ač je všude dopravní značení
omezující rychlost na 30km/hod, řidiči je velmi často nedodržují. Obyvatelé tak
mají obavy především o svoje děti. Zatím mohu jen apelovat na řidiče, aby
dodržovali rychlost, byli opatrní a ohleduplní ke svému okolí. Je to jen
o slušnosti. V opačném případě bude třeba přistoupit k vynucení dodržování
rychlosti retardéry či jinými zpomalovacími prostředky.
Novinkou je znovuotevření Rybářské bašty, kterou obec pronajala panu
Najvarovi. Jako víceúčelová budova má sloužit všem bez rozdílu věku. Budova
nabízí společenské vyžití všeho druhu, od akcí pro děti, odpočinek pro turisty,
zábavu pro místní. Můžete zde jen tak posedět, zorganizovat jednání, školení
nebo svatbu. Na vlastní uši i oči jsem se mohla přesvědčit, že občané (a nejen
tetčičtí) přivítali tuto možnost s povděkem. Negativní reakci jsem zaznamenala
zatím jen jednu. Doufám, že u ní zůstane a budova a její okolí nebude opět
zbytečně chátrat.
Přeji vám tedy krásné léto, vydařené dovolené, mnoho sluníčka a méně starostí.
Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
starostka
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AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVBĚ PRŮTAHU
II/394 TETČICE PRŮTAH, 2. A 3. STAVBA (SÚS JMK)
• úsek od pošty po ulici Tyršova je zprovozněn od 28.7.
• dne 28.7. bude zahájena etapa rekonstrukce průtahu na ul. Palackého od
OÚ po školu
• objízdná trasa z ul. Palackého do Rosic, Brna, Ivančic vede přes obec
Kratochvilka
• silnice od OÚ po STK je v celé délce vyfrézovaná, ale průjezdná. Dbejte na
opatrnost, projíždíte stavbou!

INFORMACE KE STAVBĚ "ZAKLENUTÝ POTOK"
• z důvodu stavby průtahu a zaklenutí potoka doporučujeme chodit na poštu
a vlakové nádraží uličkou kolem sokolovny
• zhotovitel je firma IGISTAV s.r.o.
• práce budou ukončeny do 30.8.

II/394 TETČICE, PRŮTAH, 2. A 3. STAVBA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
(CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ,…)
• probíhá výběrové řízení na zhotovitele
• předpokládaný termín zahájení prací: druhá polovina měsíce srpna

REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• dne 8.7. začaly stavební práce na rekonstrukci střechy objektu základní
školy
• rekonstrukce bude probíhat po dobu prázdnin
• rekonstrukci provádí firma T-stav s.r.o.
• po dobu rekonstrukce bude omezena možnost parkování vedle budovy
školy
Žádáme občany o zvýšenou opatrnost na všech stavbách v obci. Opravy si
vyžadují různá omezení v provozu, je třeba dbát na vlastní bezpečí a
respektovat značení na stavbách. Děkujeme za pochopení!
Nové informace o vývoji stavby budou postupně doplňovány a zveřejňovány
(webové stránky, kabelová televize, úřední deska).
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Z

PODĚKOVÁNÍ

a údržbu prostranství kolem pomníku v parku u OÚ a kříže na ulici
Neslovická děkujeme místnímu Sdružení žen, kterým není vzhled naší
obce lhostejný.
Děkujeme!

VÝPIS USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ

ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ
AD 1) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
Starostka poskytla informace týkající se stavby Tetčice-průtah. I přesto, že je
firma provádějící práce mírně ve skluzu, 21. 5. 2014 by měla být otevřena
příjezdová cesta pro autobusovou dopravu na uzel z důvodu
výluky vlaků na trati. Oprava vozovky vedoucí na Střelice se pravděpodobně
prodlouží. Dále uvedla, že
nově zjištěné informace ohledně průtahu se budou zveřejňovat obvyklou cestou.

ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO
AD 2) STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka uvedla, že na základě zákona o obcích zastupitelstvo obce musí
stanovit počet členů zastupitelstva pro následující volební období. V případě,
že zastupitelstvo neurčí počet, volí se stejný počet zastupitelů dle počtu členů
zastupitelstva končící ve volebním období. Starostka navrhla pro následující
volební období 9 členů zastupitelstva obce. Pan Josef Vodička navrhl, aby byl
celkový počet zastupitelů 15 z důvodu možnosti mít v obci radu, díky níž by
rozhodování v ninoha věcech nenáleželo jen starostovi, ale hlavně členům rady.
kg. Bc. Zdeněk Smarda podotknul, že zastupitel, který má zájem se na chodu
obci podílet, má tu možnost již nyní, aniž by byla rada nezbytná a nedoporučuje
navýšení počtu členů zastupitelstva.
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ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 3) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013,
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2013 s výhradou legálnosti účtování pohonných hmot a cestovních
dokladů
• Ad 4) Účetní závěrka
• Ad 5) Zastupitelé obce pověřují starostku k podpisu o budoucí koupi
pozemků pro stavbu — 11/394 Tetčice průtah
• Ad 6) Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Odkup pozemků parc. č. 725/7
o výměře 6m2, LV 181, v k. ú. Tetčice
• Ad 7) Zastupitelstvo obec deleguje jako zástupce obce do Energoregionu
2020 Ing. Bc. Zdeňka Smardu
• Ad 8) Zastupitelstvo obce schvaluje do výběrové komise pro stavbu
„Rekonstrukce střechy objektu základní školy
• v Tetčicích“ jako člena zástupce specializované firmy a za obec Tetčice
pana Josefa Vodičku a Mgr. Davida Hampela, Ph. D.
• Ad 9) Zastupitelstvo obce schvaluje investiční akci a schvaluje zadání
výběrové řízení specializované firmě.
• Zastupitelstvo obce schvaluje do výběrové komise pro stavbu 11J394
Tetčice průtah 2. stavba,
• Ad 10) Starostka požádala předsedu finančního výboru o pravidelnou
kontrolu finančních výdajů obce včetně svých cestovních příkazů.

VÝPIS USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ
AD 1) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
Starostka informovala o průběhu stavby průtahu. Dále informovala, že rada
Rosic stále trvá na jednosměrném provozu po panelové cestě a v současné době
není známo, na jakou dobu chtějí jednosměrný provoz zavést. Dále informovala,
že bude na obecní automobil do konce května instalováno zařízení pro
monitoring jízd.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 2) výběr firmy Igistav s.r.o. se sídlem Rosická 333, Tetčice jako
zhotovitele stavby Tetčice, ul. Nádražní — zaklenutí potoka
• Ad 3) směrnici č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• Ad 4) rozpočtové opatření č. 5/2014
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ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE
• Ad 5) Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o

VÝPIS USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ
AD 1) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
Starostka přednesla informace týkající se stavby průtahu a průjezdnosti panelové
cesty. Dále informovala, že dotace od Jihomoravského kraje na opravu kříže a
pylonů u pošty nebude. Také sdělila, že zajistila v době stavby průtahu důkladné
zabednění kříže a pylonů, aby nemohlo dojít kjejich poškození. Dotace od MMR
na hřiště ve školce a škole také nebyla získána. Starostka poskytla informaci, že je
zájemce o pronájem Rybářské bašty. Předběžná smlouva na pronájem bude dána
k vypracování právničce. Objekt nemůže být pronajat jako restaurace, ale pouze
jako víceúčelová budova, dodala. Také sdělila, že na ulici Tyršova-prodloužená je
možnost získat 130 tun recyldátu za cca 60KČ/t a tím zpevnit povrch
komunikace.
AD 11) NÁVRHY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA.
Starostka doporučila řešit návrh developerské firmy na výstavbu Terasových
domu na ul. Mlýnské na pozemcích p.č. 562/6. Uvedla, že v roce 2013 byla
uzavřena smlouva s firmou MTEL na zpracování projektové dokumentace
na optické sítě. Tato firma měla do konce ledna odevzdat hotovou práci, projekt a
územní rozhodnutí, k tornu však nedošlo. Žádá o prodloužení termínu
dokončení. Starostka navrhla řešit dodatek smlouvy s firmou MTEL, a
prodloužit termín dokončení prací.
Dále informovala, že se musí řešit bezpečnost na silnicích, zejména
nedodržování povolené rychlosti, a to především na komunikacích
ve vlastnictví obce.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 2) dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Obcí Tetčice a Igistavem
s.r.o.
• Ad 3) rozpočtové opatření č. 6/2014.
• Ad 4) výběr firmy T-stav, s.r.o. jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce
střechy objektu ZS Tetčice“
• Ad 8) zastupitelé obce Tetčice revokují původní složení komise, dřívější
usnesení
• bod 7 v zápise č.212014, a schvalují výběrovou komisi pro stavbu II/394
Tetčice, 2. a 3. stavba, veřejná prostranství
• Ad 10) Zastupitelé obce Tetčice pověřují ke schvalování cestovních paní
starostky pana Josefa Vodičku.
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ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE
• Ad 5) investiční akci „Rekonstrukce objektu ZŠ — topení“
• Ad 6) smlouvu ozřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o.

VÝPIS USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ
AD 1) INFORMACE STAROSTY A PŘEDSEDŮ VÝBORŮ
Starostka informovala o průběhu stavby průtahu. Do 30. července má být
zprůjezdněn úsek od pošty po křižovatku před obecním úřadem. Ohledně
panelové cesty mezi obcí Tetčice a městem Rosice uvedla, že starosta Rosic, pan
Světlík, občanům tvrdil, že starostka obce Tetčice odsouhlasila uzavření panelové
vozovky, což nebyla pravda. Dále informovala o stavbě zaklenutí potoka,
rekonstrukci střechy základní školy. Ing. Dvořák nastínil, jak by právně mělo
probíhat jakékoli omezení dopravy na panelové cestě, a to zásadně rozhodnutím
podle zákona o pozemních komunikacích. Pouhé stanovení zákazových značek je
nepřípustné.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 2) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 072014 ze dne 28. 5. 2014, uzavřené
mezi Obcí Tetčice a Igistavem s.r.o.
• Ad 3) smlouvu č. 1030016806/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – Tetčice — Mlýnská, NN příp. kab. př., se společností E. ON.
• Ad 4)
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene — RWE GasNet,
s.r.o.
- souhlas dle článku VII. Smlouvy o smlouvě budoucí o budoucí směně
pozemků pro účely stavby: „111394 Tetčice průtah, 3. stavba, veřejná
prostranství“ s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro vedení NTL plynovodu v pozemcích PK 505 a 506 s RWB
Gas Net, s.r.o. pro Ing. Josefa Tesaře.
• Ad 5) návrh nového uspořádání pozemků v rámci KoPU Neslovice
(koordinační plánování pozemkových úprav).
• Ad 6) rozpočtové opatření č. 7/2014‘
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NÁVRHY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
• Ad 7) Starostka požádala výběrovou komisi, která řešila optickou síť,
o písemný zápis z tohoto výběrového řízení, schvalující připravený dodatek
smlouvy s firmou MTEL Communications s.r.o.
Dále starostka navrhla na základě požadavků občanů, prodej staré dlažby
po opravě chodníků‘
Zastupitelé se dohodli, že s prodejem dlaždic posečkají do doby, než budou
opraveny chodníky v obci.
Pan Josef Vodička vznesl dotaz týkající se kolaudace školy. Starostka mu sdělila,
že se připravují podklady na kolaudaci bývalým zastupitelstvem v roce 2010
načerno vybudované cesty vedle školy, která je nutná pro kolaudaci nové třídy
mateřské školy.
Paní starostka ještě informovala, že obecní multikára je vybavena GPS
sledovačem polohy.

V

OPRAVA PROPADLÝCH KANÁLŮ
livem průjezdu neukázněných řidičů nákladních automobilů se propadají
víka kanálů na několika ulicích. Obec toto počínání řidičů stojí nemalé
peníze. Fotografie je pořízena na Tyršově ulici.

foto: redakce
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STORY O JEDNOM MÉM HLASOVÁNÍ…
Od počátku dubna, kdy jsem hlasoval pro odvolání starosty, uteklo již mnoho dní
a může být, že šlo vlastně o bouři ve sklenici vody. Přesto o tom byly napsány dva
články, první od Martina Ambrose v minulém Tetčickém zpravodaji, tedy v čísle
64. Druhý pak dokonce od Jaroslava Světlíka, starosty Rosic, v červnové Rose.
Martinova fikce, že došlo k nějakému předem připravenému spiknutí je pro mě
docela smutná. Jeho představa, že jsem se spiknul se Zdeňkem Šmardou je
iluzorní a nepochopitelná, když právě Martin nejlépe ví, že jsem se Zdeňkem
v mnoha věcech nesouhlasil. To až vývoj událostí, zejména až skutečnosti zjištěné
lidmi sdružení Pro Tetčice, změnily můj názor. A myslím, že odmítat jakkoli
nepříjemnou pravdu jenom proto, že mi její hlasatelé nejsou po chuti, je chybné.
Takové odmítnutí skutečnosti si jako zastupitel obce nemohu dovolit.
Hned v úvodu článku Martina je znát manipulaci s fakty. Zákon o obcích v § 94
výslovně uvádí O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání
zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. Je to
sice špatně, sám s tím výrazně nesouhlasím, ale program svého jednání může
zastupitelstvo měnit podle libosti. Bohužel. Nedošlo ani k účelové změně
jednacího řádu, když je v něm pouze zásada, že tajně probíhá volba osob,
o odvolávání osob z funkcí zde není ani slovo. K účelové změně došlo
až následně, na jiném zasedání při volbě paní starostky.
Martin Ambros se o mě v článku otírá poměrně často, používá zvláštních slov,
z nichž jsou mi některá, například "… nechal jsem Ing. Dvořákovi příliš volnou
ruku…", úplně nepochopitelná. Já jsem totiž v tomto zastupitelstvu žádnou
výkonnou pravomoc nikdy neměl. Město, městys či obec, vystupuje samostatně a
navenek je zastupuje starosta. Pokud například na město přijde žádost
o vyjádření, ke stavebnímu záměru či jiná, tuto žádost zpracuje a vyjádření
připraví zaměstnanec města (nikoli státní správy, tedy nikoli úředník stavebního
úřadu) a starosta připravené vyjádření podepíše a odešle. Úplně stejně to
funguje, pokud je město účastníkem správního řízení. V Tetčicích jsem tato
vyjádření (dále také odvolání, žaloby…) psal já a starosta je podepisoval. Pokud
s jejich textem nesouhlasil, neměl je podepsat, natož odeslat. Je ale pravdou,
že některá vyjádření bych napsal daleko razantněji, než jak byla odeslána. Jen
lehce se dotknu některých příkladů v článku Martina.
Vodovod k STK Každý autor by si měl hlídat kontinuitu svých textů ve zpravodaji. Myslím,
že zmínka o sítích k STK na Palackého, kde se do mě Martin nepěkně opřel, je
v přímém rozporu s úvodní částí jeho dlouhého článku ve zpravodaji číslo 61.
Nu, ale pokud jsem se opravdu, jak tvrdí "záležitosti ujal", pak pouze tak, jak je
uvedeno v předchozím odstavci. Stav záležitosti přitom vůbec není tristní, ale
nejlepší možný. Obec předloženými důkazy donutila vodoprávní úřad MěÚ
Rosice uznat její vlastnictví k vodovodu a celý vodovod, postavený obcí v roce
2006 načerno, by tedy měl být dodatečně povolen. Obec o to usiluje zcela
standardně dál, samozřejmě také za nového vedení, když proti nejnovějšímu
odmítnutí žádosti obce vodoprávním úřadem MěÚ Rosice obec podala odvolání.
Ano, když MěÚ Rosice o chybějící kolaudaci přípojky STK mlží, jak nejvíc může,
jsou správní řízení nekonečná… Asi všichni čekají na nové volby, ono se to potom
nějak poddá :-) :-)
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Zdvoukolejnění železnice Ve správním řízení, zde územním, se bohužel nejedná, tam obec musí podat své
požadavky, adresované nikoli železničářům ze SŽDC, ale vrchnostenské správě,
zde Odboru stavební úřad MěÚ Rosice, a za tyto požadavky bojovat. Stavební
úřad rozhodl ve prospěch SŽDC, vydal územní rozhodnutí a vlastní jednání mezi
obcí a SŽDC tak účinně nastala teprve v okamžiku, kdy obec projevila svoji sílu a
zvrátila stav věci ve svůj prospěch výhrou u krajského soudu. Malá obec Tetčice
donutila státní správu a obrovskou státní organizaci SŽDC s obcí jednat :-) :-)
Bez výhry u soudu bychom nic, ani tu nízkou protihlukovou zeď na Sušilce,
neměli… a právě tato nízká zeď v Tetčicích byla oceněna v celostátní soutěži
čestným uznáním poroty. Co k tomu dodat – kdo bojuje, ten má občas úspěch,
kdo drží hubu a jen nadává u piva, má…, no víte co. Od zrušení územního
rozhodnutí v prosinci 2012 stavební úřad řízení přerušil až do června 2014. Proto
si myslím, že projednání zastupitelstvem a podpis smlouvy se SŽDC již v srpnu
2013 bylo zbytečně uspěcháno. Šlo jednat o dalších změnách stavby, změnách
výhodných pro lidi z Tetčic.
Změna v užívání a oprava školy Martin od počátku věděl, že změna v užívání, čili vznik místnosti pro mateřskou
školu místo třídy základní školy a související nutné rozdělení záchodů a tedy
jejich rozšíření do dvora školy, vyžadují stavební povolení. Rozšíření záchodů
do dvora navíc také územní souhlas či rozhodnutí. Pokud popře, že jsem ho o tom
informoval, pak to musel vědět jako starosta odpovědný za dodržení zákona.
Každé další popisování by mohlo být zbytečné. Přesto je nutné zmínit, že v textu
článku je úmyslně změněn sled událostí. Všechny problémy při stavební změně
školy vznikly již v roce 2012, od počátku prázdnin do konce roku. O provádění
nepovolených změn stavby se stavební úřad dozvěděl až ze žádosti o stavební
povolení podané v lednu 2013. Protože požadoval doložení územního souhlasu,
který obec neměla, musela podat ke konci poskytnuté lhůty, v květnu 2013,
žádost o dodatečné povolení černé stavby. K jakémusi – udání – došlo až v červnu
2013, a to pouze ohledně špatného krovu. Stavební úřad své požadavky ohledně
černé stavby nijak neměnil, do dodatečného povolení taky napsal, že " Součástí
dodatečného povolení není rekonstrukce střechy…". Že se potom kolaudace nové
třídy mateřinky zadrhla (a drhne dosud) na černé stavbě minulého vedení obce,
dlažbě vedle školy, za to Martin samozřejmě nemohl.
Pokud jde o snahu (kulantně řečeno) část odpovědnosti starosty rozprostřít
i na jiné lidi, pak každý autor textu musí být velmi přesný a nesmí… no, jak to
jenom říci? Sdružení Pro Tetčice se s tím ve svém zpravodaji nijak nepáře a užívá
slov – sedmilhář nebo kulantněji – manipulace s informacemi. Také zápis
ze zasedání zastupitelstva obce z počátku dubna se nežinýruje, když užívá slov –
neříkání pravdy občanům. Ano, autor nesmí přizpůsobovat pravdu své
momentální potřebě.
Přesto, že Martina kritizuji, mám ho rád proto, že se nebál za obec bojovat. Toto
dokáže málokterý člověk a ze starostů Tetčic je on první. Samozřejmě, dopustil
se chyb a za ně pak platil nuceným odchodem z funkce, ale to, že za obec bojoval,
u mě převáží nad jeho vady. Ostatně, kdo jsme bez nich? Odvaha a bojovnost je
vlastnost vrozená, nelze ji nijak nabýt. Kdyby takový nebyl, bylo by leccos jinak,
podél Bobravy k Rosicím by už nebyly stromy, nebyla by nízká protihlukovka ani
naděje na druhý přístup na nádraží, a 'cojávím' co ještě. Obec by výhrou
u Nejvyššího správního soudu neuchránila svůj územní plán od vlivu ochranného
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koridoru horkovodu z Dukovan a nezachovala možnost na pozemcích
za Neslovickou stavět rodinné domy. A tvrdím, že by Rosice neměly své nové
zdroje vody.
Bez boje, demagogicky zatracovaného našimi odpůrci, to nejde, i když způsobí
momentální škody. Dívat se do budoucna, tedy budoucna neomezeného
čtyřletým mandátem zastupitele, bylo vždy mým krédem. Bohužel takový pohled
chybí většině politiků, nejenom těm obecním, když jejich krátkozrakost, včetně
touhy lézt svým voličům do p…, je příčinou bídného stavu většiny věcí všude
kolem nás.
--------------------------------------------------------------------------

Ale také z jiného, třebas' z rosického soudku. Možná jsi, čtenáři, také četl
červnovou Rosu, článeček ctihodného pana Světlíka "Co se děje u sousedů". Pan
starosta Rosic, ostatně jak sám přiznává v úvodu textu, psychicky neunesl dění
v naší obci a puzen k vyjádření k tomuto našemu dění, píše do počítače své
hlouposti, některé dokonce do Rosy. Víte, myslím, že každý, než cokoli napíše,
zejména pak starosta svým voličům, by si měl – z důvodu politického pudu
sebezáchovy – zjistit pravý stav věci. Pan Světlík píše, cituji Rosu: " Sousedy
máme podle toho, jaké si zasloužíme." Ano, pokud město svým rozpínáním
utlačuje sousední obec, může očekávat účinnou obranu.
Pan Světlík se mýlí, když se domnívá, že všechno zlo obce vůči městu, pochází
od jakéhosi Dvořáka, zvoleného zastupitele Tetčic. Kdyby si pan Světlík přečetl
volební program našeho volebního sdružení, věděl by, že jsme voličům slíbili
"zamezit negativní rozpínání Rosic" s tím, že "budeme jednat s Rosicemi jako
rovný s rovným". Ano, také na tomto základě jsme byli občany Tetčic zvoleni:
celkem šest z devíti zastupitelů. Pan starosta Světlík má jen smůlu, že voliči
dosadili do zastupitelstva toho Dvořáka, který zákonům rozumí minimálně stejně
dobře, jako úředníci jeho úřadu, a proto obec Tetčice i sdružení Voda z Tetčic
občas ve sporu s MěÚ Rosice vyhrají. Chápu, že toto je pro pana Světlíka těžké
rozdýchat a zachovat si chladnou hlavu. A pokud již někoho musí kritizovat
za chybnou a nezákonnou činnost, měl by se rozhlédnout po svém vlastním
úřadě, a teprve poté koukat přes hranice k nám do Tetčic.
Ing. Josef Dvořák
12. července 2014

TETČICE PRACUJÍ NA ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE

J

iž nějakou dobu Tetčice řeší, jak zabránit
okrádání občanů podomními prodejci
energií, mobilních tarifů a dalších služeb
či zboží. V dohledné době by se měla
veškerá
administrativa
spojená
s příslušnou vyhláškou dotáhnout do zdárné
realizace zákazu podomního prodeje.
redakce
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PRAŠNOST A VYSOKÁ RYCHLOST - NEKÁZEŇ ŘIDIČŮ NA
ULICI PALACKÉHO

B

ezohlednost většiny projíždějících řidičů (kteří navíc neumí číst značení,
kudy vede objíždka) způsobuje oblaka prachu, která jsou (nejen) pro
obyvatele ulice Palackého na obtíž.

Jen pro zajímavost přikládám statistiky zde zdejšího měřiče rychlosti za jeden
pracovní den – konkrétně 23.7., obousměrné měření.
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Z grafu jasně vidíme, že si s dodržováním nejvyšší povolené rychlosti téměř
nikdo hlavu neláme. Nejčastější hodnoty jsou 40 a 50 km/h, dokonce 18 řidičů
jelo 80 km/h (což je překročení rovnou o 50 km/h.).
Z měření dále vidíme, že tu za den projelo 938 vozidel, což je cca 1/10
standardního průjezdu.

Další zajímavost – průměrná rychlost vozidel v jednotlivých denních hodinách.
Ve večerních a nočních hodinách se rychlost překračuje více, průměrně
o necelých 20 km/h – (to platí nejen na Palackého).
Problémem je také fakt, že si někteří řidiči udělali ze silnice Tetčice-Neslovice
závodní dráhu a zkouší zde různé rychlostní limity – jezdí vedle sebe a vzájemně
se předjíždějí – většinou se jedná o adolescenty v „tuzingových“ automobilech.

Na závěr ještě pro zajímavost – nejvíce aut tu projede okolo 16. hodiny.
sestavil: Jiří Dobrovolný, dopravní a informační výbor
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PRŮTAH OBCÍ A DEŠŤOVÉ VODY
- Územní rozhodnutí vydal Odbor stavební úřad MěÚ Rosice, stavební povolení
vydal Odbor dopravy MěÚ Rosice.
- Územní rozhodnutí na celou stavbu průtahu zajišťuje – pro sebe i pro obec –
SÚS JmK. Stavební povolení si pro své stavební objekty zajišťuje SÚS JmK
na základě svých žádostí a svých projektů. Stejně tak si stavební povolení pro své
stavební objekty zajišťuje obec.
- Územní rozhodnutí na celou 3. stavbu, čili Nádražní a Palackého včetně dešťové
kanalizace na Tyršové, bylo vydáno 11. ledna 2010 a nabylo právní moci 15.
února 2010.
- Změna tohoto územního rozhodnutí, ve které SÚS žádala opravit chybu
rozhodnutí z ledna 2010, to znamená doplnit chybějící pozemky, řešila také
problémy ohledně plotů u domů Palackého 95 a 290. Bylo vydáno 18. května
2012 a nabylo právní moci 23. června 2012.
- K vydání stavebního povolení na 3. stavbu, objekty SÚS, vydala obec Tetčice
souhlasné vyjádření 13. září 2010. Stavební povolení bylo poté vydáno až 4.
prosince 2012 a jsou v něm vypořádány námitky obce z jejího souhlasného
vyjádření.
Podmínkou 22 stavební úřad vyhověl Povodí Moravy, když stanovil…
" Dešťové vody budou v maximální míře odváděny dešťovou kanalizací
do vodotečí a do silničních příkopů, ne do jednotné kanalizace a ČOV."
Požadavek obce ve vyjádření 13. září 2010 byl podle odůvodnění stavebního
povolení SÚS:
" Dešťové vody v úseku od základní školy po provozovnu kamenictví Oškrdal
nezaúsťovat do jednotné kanalizace, ale odvést je do melioračního příkopu
u domu č.p. 95 a 345 (restaurace U Ševčíků)."
MěÚ Rosice Odbor dopravy k tomu v odůvodnění stavebního povolení napsal:
" Tuto podmínku není možné uplatnit v tomto stavebním řízení, jelikož
odvodnění komunikace bylo řešeno v rámci územního řízení. Odvodnění vozovky
v předmětném úseku je tedy navrženo pomocí nových dešťových vpustí
zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Na základě odborného posouzení
projektanta je tato navržená varianta odvodnění nejvhodnější…" Je zbytečno
opisovat vše, podle projektanta to nešlo z důvodu malého spádu vůbec provést.
Je z toho vidět, že tehdy nejenom Povodí Moravy, ale také obec Tetčice dávala
přednost odvádění deště do vodních toků místo do ČOV. Také proto bude
rozkopána poměrně nová Tyršova až k obchodu a déšť z vozovky v zatáčce
naproti úřadu poteče (údajně) starou kanalizací pod Tyršovou a podél sokolovny
dál až do Bobravy. Každý si o tom může myslet co chce, zejména všech více jak
110 účastníků řízení o stavebním povolení SÚS, kterými byli i vlastníci domů
podél stavby. Ze správního řádu je nesporné, že dotčené osoby, tedy zejména
účastníci řízení, mají rovné postavení. Každý účastník mohl vznášet námitky či
podávat odvolání stejně jako obec.
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- Dne 9. července 2014 bylo vydáno stavební povolení na 3. stavbu průtahu,
stavební objekty obce Tetčice. Samozřejmě i v tomto řízení je účastníků víc jak
stovka.
Podmínkou 13 stavební úřad vyhověl Povodí Moravy, když stanovil…
" Dešťové vody budou v maximální míře odváděny dešťovou kanalizací
do vodotečí a do silničních příkopů, ne do jednotné kanalizace a ČOV."
Není divu, že podmínky 22 (pro SÚS) a 13 (pro obec) jsou totožné, když
pocházejí z jednoho a téhož stanoviska Povodí Moravy, datovaného již 23. února
2010.
Každý kritik si může odpovědět na otázku, zda se obec – nyní má, či v minulosti
měla – vůči této podmínce stavebního povolení odvolat a realizaci průtahu dále
odsunout.
Ing. Josef Dvořák
15. července 2014

FOTOGRAFIE ZE STAVBY PRŮTAHU
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foto: Jiří Dobrovolný, redakce

KAŽDODENNÍ „RADOSTI“ NA HYBEŠOVĚ ULICI

Přes zákaz každý den po Hybešově projíždí velké množství nákladních automobilů, policie nikde

foto: Jiří Dobrovolný, redakce
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KAMION STRHL TELEFONNÍ SLOUP
Na Hybešově ulici došlo k incidentu,
kdy
projíždějící
kamion strhl telefonní kabely
včetně dřevěného sloupu.
Naštěstí v daném okamžiku
na chodníku nikdo nebyl.
Řidič od nehody ujel. Dík patří
svědkům, kteří si poznamenali
registrační značku kamionu.

foto: Jiří Dobrovolný, redakce

OPRAVA STŘECHY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Aktuálně
probíhá
oprava střechy
na základní
škole, prosíme
o opatrnost při
pohybu kolem
budovy.

foto: redakce
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V

SOUTĚŽ S PANEM POPELKOU

loňském roce jsme psali o zapojení naší školy a školky do soutěže
společnosti A.S.A. Soutěž s panem Popelkou probíhala celý školní rok
a spočívala ve sběru papíru, který jste mohli vhazovat do kontejnerů s
logem společnosti. Kontejner byl nejprve umístěný vedle školy, poté u
školky.
Jedná se o ekologickou soutěž pro školy, která by měla provázet současnou
mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím
neutěšeným stavem životního prostředí. Cílem soutěže je zavedení trvalého
systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve
školách.
Tento školní rok je již u konce a známe výsledky! Tetčická škola a školka se
umístnila na krásném 3.místě z celkových 138 soutěžících! Nejenom že za
každý odvezený plný kontejner dostaneme finanční prostředky, za které se pro
děti pořizují věci dle potřeby, ale také za krásné umístění dostaly děti krásné
dárky. Gratulujeme a děkujeme všem, kdo se na tomto skvělém výsledku podílel!
Více ne www.asa-group.com/cs/Ceska-republika/Soutez.asa
Kontejner na papír je u školky stále. Společnost A.S.A. v soutěži pokračuje v
dalším školním roce, za odvezený papír opět dostaneme peníze pro potřeby
našich dětí.
Prosím tímto obyvatele, aby nevhazovali do kontejneru žádný jiný odpad, jak se
bohužel poslední dobou stává. Nepatří sem ani velkoobjemový odpad, ani plasty
či odpad komunální. Doufám, že se tak doposud stávalo pouze z nevědomosti,
nikoliv úmyslně. Sběr papíru má pomoci, není možné stále hlídat, zda se v
kontejneru nenachází nevhodný odpad. V opačném případě bychom museli
přestat tuto službu využívat. Děkuji za pochopení.
Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
starostka

ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA V TETČICÍCH – OHLÉDNUTÍ

V

e dnech od 15. dubna do 31. května měli obyvatelé Tetčic a blízkého
okolí možnost shlédnout v budově základní školy archeologickou
výstavu s názvem „Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí.
Výstavu zpracoval realizační tým pod vedením kurátora Mgr. Zdeňka
Hájka Ph. D. (Moravské zemské muzeum v Brně) ve spolupráci
s obcemi Tetčice, Neslovice, Rosice, Zastávka a Kratochvilka. Jak už samotný
název napovídá, na výstavě bylo možné shlédnout archeologické nálezy
pocházející z pravěku, rané doby dějinné, raného středověku až po vrcholný
středověk. Kromě předmětů nalezených na katastrálním území Tetčic pocházely
vystavené artefakty také z ostatních výše zmíněných obcí a města Rosic. Větší
část vystavené kolekce byla zapůjčena z depozitářů Moravského zemského
muzea v Brně, několik předmětů pak poskytla Správa zámku Rosice a soukromí
sběratelé.
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Pravděpodobně nejatraktivnější část expozice představovaly zlomky kostí
mamuta a to část klu a stolička. Mamuti se v okolí Tetčic vyskytovali během
některé z ledových dob (přesná doba i rozšíření jejich výskytu jsou stále
předmětem diskuzí), zdejší mírně zvlněná krajina s poměrně hustou říční sítí jim
zřejmě vyhovovala. Lidé mamuty uctívali, o čemž svědčí vyobrazení mamutů
v pravěkém umění, ale také je lovili. Pozůstatky tetčického mamuta byly nalezeny
v místě bývalé Růžičkovy cihelny, avšak zda zvíře zemřelo přirozenou smrtí, či
skončilo jako kořist pravěkých lovců, se již nedovíme. Další nálezy kostí, které
nejsou dochovány, měly pocházet z polohy za školou.
V období starší doby kamenné (paleolitu) existovalo velmi významné sídliště
pravěkých lovců u Neslovic. Díky archeologickým výzkumům probíhajících
ve 20.-50. letech minulého století, bylo odtud získáno několik stovek kusů
kamenných štípaných nástrojů (tzv. kamenné štípané industrie), z nichž některé
bylo rovněž možné na výstavě spatřit. Další kamenné nástroje, tentokrát
opracované technikou broušení, pocházejí z mladší a pozdní doby kamenné
(neolit a eneolit) a byly a dosud jsou nalézány na katastrech všech výše
zmíněných obcí.

Velký zájem vzbudily také bronzové náramky, nápažník a další bronzové ozdoby
a nástroje. Většina z nich byla nalezena v Zastávce jako součást depotu
(hromadného nálezu), ostatní pak v Neslovicích, Rosicích, Tetčicích, kde byly
spolu s keramickými nádobami součástí posmrtné výbavy lidí žijících v mladší
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době bronzové. Neméně zajímavé jsou ovšem doklady přítomnosti keltských
kmenů v rané době dějinné a později slovanských kmenů v období raného
středověku, které byly zjištěny především na základě nálezů keramiky. Období
vrcholného středověku (14. – 16. století) bylo v expozici reprezentováno
železnými zemědělskými nástroji, podkovami a také keramikou.
Celá expozice byla doplněna o informační panely s texty pojednávajícími
o jednotlivých obdobích, jejich stručnou charakteristikou a nálezy v rámci
katastrů obcí. Kromě toho byly vytvořeny dva prostorové modely: jeden
představoval rekonstrukci vesnice a pohřebního okrsku lidu mladší doby
bronzové, druhý pak poskytoval detailnější pohled do mohylové hrobky
nebožtíka. Modely byly vytvořeny především za účelem lepší představy o podobě
zdejšího osídlení v době bronzové. Ocenily je zejména děti, ale potěšily i mnohé
dospělé.
Během 46 dní výstavu shlédlo celkem 554 návštěvníků, z toho asi jednu pětinu
tvořili žáci základních škol z Tetčic, Rosic a Vysokých Popovic. Nejvíce expozici
navštěvovali místní obyvatelé, podívat se přijelo také mnoho zájemců z Rosic,
Neslovic, Vysokých Popovic, Zastávky, Brna a Kratochvilky. Někteří sem ovšem
vážili cestu také z Ivančic, Říčan, Bedřichovic, Dolenic, Omic, Padochova,
Střelic, Ostrovačic, Oslavan či dokonce z Tasova.
Všem návštěvníkům, kteří projevili zájem o minulost a způsob života dávných
předků, srdečně děkujeme.
Mgr. Zdeněk Hájek Ph. D.
foto: Soňa Štossová

A

rcheologická výstava jistě
splnila svá očekávání. Byla
velmi dobře připravená,
za což vděčíme týmu kolem
Mgr. Zdeňka Hájka, Ph. D.,
propagovaná a organizovaná. Za chod a
bezpečnost průběhu výstavy děkuji
nejen brigádníkům – studentům, ale
především
dobrovolníkům,
kteří
neváhali svůj čas trávit na výstavě a
věnovat se návštěvníkům. Jmenovitě
děkuji
Evě
Dohnalové,
Pavlovi Eliášovi, Boženě
Štossové, Romanovi Štossovi,
Mgr. Davidu Hamplovi, Ph.
D. a také Mgr. Radoslavě
Müllerové a jejímu pracovním
kolektivu.
Završením této výstavy bude
vydání publikace, která bude
dokumentací o pravěkém a
středověkém osídlení Tetčicka
a okolí, která se nyní
připravuje.
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O spokojenosti návštěvníků vypovídají
záznamy z návštěvní knihy. Uvítali
bychom větší návštěvnost dětí
z okolních škol, pro které taková
kolekce předmětů byla jistě zajímavým
doplňkem učiva z dějepisu. Avšak
termín výstavy kolidoval se zahájením
prací průtahu, což pochopitelně bylo
příčinou menší návštěvnosti z důvodu
omezení mobility.
I přesto hodnotím výstavu i její průběh
kladně a bylo mi ctí se na její realizaci
podílet. Děkuji všem návštěvníkům
za její shlédnutí!

Ing. Soňa Štossová, Ph. D.
starostka
foto: Jiří Dobrovolný
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Z HISTORIE TETČIC – JAK SE LIDÉ BAVILI

pochází přibližně z roku 1910. Tak hospodařil majitel lánu Jan
S nímek
Kafrda, až byl jeho statek prodán ve veřejné dražbě.
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KDO JSOU LIDÉ NA FOTCE?
2 vojáci z hřebčína, 2 služebné ze statku (obě na krajích obrázku), Jan Kafrda
(u sudu) *26.5.1870, Jan Kejda (č. 19) s bílou cedulkou *11.2.1861?, Jul. Kalina
– výslužkář z č. 14. (vedle J. Kejdy) *12.4.1861, Boh. Kalina *1900? (za sudemchlapec), Václ. Sedlák (za J. Kejdou) – otec Stanislava *23.9.1878, Boh.
Kalinová (u chlapce) -> j-asi Marie *3.4.1866, Emilie Kalinová *11.3.1906
(malé děvčátko), provd. Blažková (seznam jmen opsán ze zadní strany
fotografie).
Nápis na soudku - o jaké se jednalo pivo, se nepodařilo vyčíst.
fotografie se nachází také na www.tetcice.cz
foto zapůjčil pan Karel Mejzlík, velice děkujeme

TETČICE ZÍSKALY CENU POROTY V SOUTĚŽI TECHNOLOGIE
ROKU 2013!
Nedávno
se v tisku
objevila
zpráva, že Tetčice získaly cenu
poroty v soutěži Technologie roku
2013 v rámci vyhlášení výsledků
11. ročníku soutěže Česká
dopravní stavba, technologie a
inovace roku 2013. Nízké
protihlukové stěny zde opravdu
vyhrály cenu poroty. Dle poroty
jde o průlom v protihlukových
opatřeních, kdy pilotní aplikace
nízké
protihlukové
clony
prokázala možnost rovnocenné
náhrady vysokých protihlukových
stěn.
Za tímto krásným oceněním stojí
poměrně dlouhý boj obce Tetčice
v čele s bývalým panem starostou
Martinem Ambrosem a obyvatelů
ulice Sušilova s úřady.

Ing. Soňa Štossová, Ph. D.
starostka
foto: Jiří Dobrovolný
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RYBÁŘSKÁ BAŠTA ZNOVU OTEVŘENA
OTEVÍRACÍ DOBA:
po – zavřeno
út-čt: 14-22 h.
pá: 14-24 h.
so: 14-24 h.
ne: 11-22 h.

CHYSTANÉ AKCE NA BAŠTĚ
Srpen
9.8. Silvestr 2014
Muzika našich babiček
30.8. Rozloučení s prázdninami
Září
• Vítání školního roku v podání neznámého DJ
• Country posezení
• Diskotéka jen pro nás náctileté
• V dalších měsících:
• Country ples
• Dj z Brna
• Štědrý den nanečisto u smaženého kapra s bramborovým salátem
• Pojídání palačinek s marmeládou na čas
• Zabijačkové hody
• Silvestr 2014 – již teď přijímáme rezervace /občerstvení, muzika, přípitek/
• Zimní grilování
• Trunaj v šipkách
• A jiné zhovadilosti
Veškeré další info na 774 429 150
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Z NAŠEHO REGIONU
BUDOUCNOST JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY ŘEŠILI VE VALČI

T

řebíč/ČR – Ve čtvrtek 12. června se ve Valči na Třebíčsku uskutečnila
konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany za účasti
zástupců vlády, ČEZu, podnikatelů, starostů z regionu a zástupce
jaderné veřejnosti Vítězslava Jonáše. Konference upozornila
na problém, který nastane, pokud bude elektrárna Dukovany bez
náhrady odstavena.

foto: Jiří Dobrovolný
V úvodu byly předneseny technické, ekonomické, sociální i politické argumenty
pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech. Předseda Energetického Třebíčska
Vítězslav Jonáš připomněl konferenci v Třebíči z roku 2011, jejímž závěrem bylo
vyslovení obavy, že pokud nebude zahájena výstavba nového jaderného bloku
elektrárny Dukovany včas, hrozí reálné riziko silných sociálně-ekonomických
dopadů v kraji, zvláště na Třebíčsku, které by byly charakterizovány
dvouciferným nárůstem nezaměstnanosti a odlivem práceschopného
obyvatelstva. „Dnes je situace taková, že doposud není schválena státní
energetická koncepce. V jejím návrhu se však uvádí, že budou podpořeny
projednávání, přípravy a realizace nových dvou jaderných bloků ve stávajících
lokalitách jaderných elektráren v horizontu let 2025-2030 včetně nezbytných
kroků mezinárodního projednávání,“ vysvětluje Jonáš a dodává, že společně
s odborníky připravili argumenty pro pátý blok v Dukovanech a také zdůraznil,
že nyní probíhá socio-ekonomický výzkum dopadů provozu elektrárny na region,
zaměstnanost a fungování firem.
HEJTMAN BĚHOUNEK A HAŠEK: UDĚLÁME VŠE PRO TO, ABY 5. BLOK V DUKOVANECH STÁL
Jihomoravský kraj i Kraj Vysočina podepsaly memorandum na podporu rozvoje
elektrárny. Kraj Vysočina dokonce vytvořil expertní skupinu, která se touto
problematikou zabývá. „Pro projekt EDU 5 svědčí vysoká podpora veřejnosti,
jednoznačná podpora územních samospráv, menší odpor aktivistů,“ uvedl jeden
z mnoha argumentů hejtman Běhounek. Podporu výstavbě 5. bloku dala také
ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, která všem přítomným deklarovala,
25

že vláda bude respektovat výsledky a doporučení expertního týmu ministerstva
průmyslu. Ty by měly být hotové do konce letošního roku.
ČEZ STÁLE PRACUJE NA PROJEKTU VÝSTAVBY 5. BLOKU
Studie proveditelnosti z roku 2011 potvrdila, že rozšíření elektrárny Dukovany
o jeden nový reaktorový blok je realizovatelné. Posuzována byla kvalita a dostatek
vody v řece Jihlavě, připojení do elektrické sítě, geologie, biologie, doprava
těžkých a rozměrných komponent, dopravní zatížení při výstavbě, územní
plánování a také zohlednění české a zahraniční legislativy. „V současné době nás
čeká licenční povolování, které by mělo být završeno stavebním povolením.
Zvažujeme šest projektů nejmodernějších technologií pro nový blok. Pokud
nenastanou komplikace, počítáme s provozem nového bloku od roku 2035,“
přiblížil Martin Uhlíř, projektový manažer ČEZu zabývající se právě výstavbou
pátého bloku.
ZÁVĚR
Účastníci konference vyjádřili jednoznačně podporu k výstavbě pátého bloku
v Dukovanech.
Konference potvrdila připravenost a zájem regionu pro další rozvoj elektrárny.
Konference pověřuje hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška a zástupce jaderné veřejnosti Vítězslava
Jonáše k neodkladným jednáním s ministerstvem průmyslu a vládou České
republiky k řešení tohoto problému.
Energetické Třebíčsko pošle dopis na ministerstvo průmyslu s požadavkem
o nominaci dvou zástupců z regionu do pracovní skupiny vytvářející strategii
jaderné energetiky.
Mgr. Eva Fruhwirtová

M

KAM ZA POZNÁNÍM V NAŠEM OKOLÍ?

uzeum
vlastivědného
spolku Rosicko-Oslavanska
rozšířilo expozici
na zámku v Oslavanech o výstavu s názvem:
100 let od zahájení I. Světové
války. Výstava je zaměřena
na osudy lidí z Oslavan a okolí.
Zájemcům
o historii
doporučujeme výstavu navšívit.

redakce
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