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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, čtenáři,
držíte v rukou poslední číslo vydané
ve volebním období 2010 – 2014. Komunální
volby jsou nyní tématem číslo jedna, na všech
stranách se diskutuje o tom, co bylo a co bude.
Volby jsou časem poznání, zúčtování a nových
nadějí. Zájem se v této obci angažovat má 6
stran, celkem 46 lidí. Kdo se nakonec prosadí a
do čí rukou vložíte vedení obce, je jen a jen
na Vás.
Jsem sice v pozici starosty teprve od dubna, ale
už mohu říct, co tato pozice obnáší. A proto si
dovolím pár slov k budoucímu starostovi: Obec
se pro Vás stane novou rodinou, která si bude
vyžadovat Vaši pozornost každý den. Ráno
budete s myšlenou na obec vstávat a večer
usínat. Každý den pak budete čelit řadě úkolů,
které se neobejdou bez neustálého studování
svého okolí, dokumentů a zákonů, jejichž neznalost neomlouvá. Lidé za Vámi
budou chodit s žádostí o radu či pomoc, proto prosím mějte svou funkci rád,
naučte se lidem naslouchat a být trpělivý. Nelze vyhovět všem, ani když se budete
snažit sebevíc, vždy se setkáte s určitou dávkou výtky a kritiky. Nezapomeňte,
že každý Váš krok a čin bude důkladně sledován občany, kteří Vás buď ocení a
podpoří, nebo se postarají o to, abyste to neměl vůbec lehké. Je velmi snadné
dostat se do kolize s občany i se zákony, na to stačí opravdu málo. Starosta by měl
být osobou váženou a dobře prezentující, a to nejen v obci, ale také i za jejími
hranicemi.
Čeká Vás spoustu práce nejen té, co ještě není dokončená, ale i té nové, co teprve
přijde. Budu Vám držet palce a věřit, že Vás tato funkce naplní a bude bavit tak
jako mne. Doufám, že za sebou budete mít silný a schopný tým ambiciózních
zastupitelů, s nímž bude skvělá spolupráce. Prostě a stručně přeji novému
zastupitelstvu mnoho sil a úspěchů v dalším volebním období!
Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci zaměstnancům obce a všem
zastupitelům a členům výborů za jejich práci a ochotu se na chodu obce podílet.
A kdo ví, třeba se s některými z nás v dalším období v zasedací místnosti zase
setkáte.

Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
starostka
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AKTUÁLNÍ INFORMACE II/394 TETČICE PRŮTAH, 2. A 3.
STAVBA (SÚS JMK)
• probíhá rekonstrukce úseku ul. Palackého od Základní školy po STK – 3.
stavba
• stále probíhají práce na opravě propustku u restaurace U Ševčíků
• pro obyvatele opravovaného úseku je umístněn kontejner na komunální
odpad na ul. Neslovická

II/394 TETČICE, PRŮTAH, 2. A 3. STAVBA – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
(CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ,…)
• zhotovitelem stavby je firma PORR a.s.
• práce probíhají souběžně na 2. i 3. stavbě od ul. Nádražní po ul. Palackého

REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• práce na rekonstrukci střechy již byly dokončeny, ke stavbě byl dne 30. 9.
vydán kolaudační souhlas
• konečná cena stavby je 1 480 303 Kč bez DPH. Důvodem navýšení ceny
o částku 180 303 Kč bez DPH je velké poškození trámové konstrukce
podhledů a trámové konstrukce podlah půdního prostoru
• opravuje se fasáda přední části budovy, která byla částečně poničená
krupobitím, příspěvek ve výši 100 000 Kč na opravu schválil Krajský úřad
JMK
• opravu provádí firma T-stav s.r.o.
• 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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KRÁTKÁ REKAPITULACE UDÁLOSTÍ VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2010 - 2014
2011
• rekonstrukce kříže na Křibech, kříže u kaple sv, Floriána, sochy Sv. Jana
Nepomuckého

• realizace stavby II/394, Tetčice - přestupní uzel

• umístění pamětní desky plk.gšt. Ing. Josefa Kejdy na budovu OÚ
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• instalace měřiče rychlosti na ul. Palackého

• podání žaloby proti Zásadám územního rozvoje JMK
• obnova a údržba veřejné zeleně, výsadba stromů, keřů a trvalek – například
zasazení dřínů na Hyběšobě ulici, okrasné keře na návsi...

• rekonstrukce výdejny jídla v budově ZŠ
• oslavy 100let TJ Sokol Tetčice

• získání dotace z projektu „EU Peníze školám“ ve výši 311 667 Kč

2012
• obnovení tradice tetčické pouti

• rekonstrukce kříže na ul. Neslovická
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• konkurz na ředitele p.o. Základní školy a Mateřské školy
• rekonstrukce prostor budovy ZŠ

• osazení „vlajkových stožárů“ na ul. Hybešova
• schválení zpracování projektové dokumentace k výstabvě optické sítě

2013
• schválení zastavovací studie na ulici Neslovická
• prezentace tetčického kroje na výstavě lidových krojů ve Slavkově u Brna

• digitalizace historických dokumentů a kroniky Tetčic

• vypovězení nájemní smlouvy – Rybářská bašta
• vítězství v soutěži o nejlépe opravenou památku JMK za rok 2012
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• instalace nízkých protihlukových stěn na ul. Sušilova

• podepsání smlouvy o právu provést stavbu se SŽDC – elektrizace tratě
z Brna na Zastávku

2014
• odvolání starosty obce pana Martina Ambrose, zvolení nového starosty
obce Ing. Soni Štossové, Ph.D.
• archeologická výstava „Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí“

• vyhlášení zákazu podomního prodeje zboží a služeb
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• realizace stavby Tetčice, ul. Nádražní – Zaklenutí potoka

• realizace stavby Rekonstrukce střechy objektu základní školy
• realizace rekonstrukce stavby II/394 Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba

• realizace rekonstrukce stavby II/394 Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba –
veřejná prostranství
• znovuotevření Rybářské Bašty

• schválení bankovního úvěru ve výši 3 mil. Kč za účelem financování stavby
II/394 Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba – veřejná prostranství
• čištění vodních příkopů – zejména ulice Rosická a další protipovodňová
opatření
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ZASTUPITELSTVO 2010-2014

Zastupitelé obce Tetčice (zleva: Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, Ing. Josef Dvořák,
Josef Vodička, Ing. Soňa Štossová, Ph.D., Roman Drápal, Silvie Dušková a Pavel
Vodička), zastávající funkci zastupitele ve volebním období 2010 - 2014, se loučí
s občany obce.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE V TETČICÍCH

Naše obec se přidala k dalším obcím, které vyhlásily válku podomnímu prodeji
zboží a služeb a rozhodla se chránit obyvatele obce jejím zákazem.
redakce
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VÝPIS USNESENÍ Z 7. 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 informovala o průběhu stavby průtahu. Dále informovala o stavbě
zaklenutí potoka, rekonstrukci střechy základní školy. Dále informovala
o opatřeních, která se prováděla na základě problémů souvisejících s proběhlými
záplavami.
Ing. Bc. Zdeněk Šmarda informoval o uzavření smlouvy se společností Energie
pod kontrolou, obecně prospěšnou společností na energetické poradenství a
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a
zemního plynu. Ing. Bc. Zdeněk Šmarda dále informoval o možnosti schválit
vyhlášku, která by řešila hluk v obci. Smírčí výbor řešil stížnost pana Krnáče
bydlícího na ulici Rosické, který si stěžoval na hlučnost betonárny.
Pan Josef Vodička informoval o kontrole hospodaření Obce Tetčice za období
leden až květen 2014, která proběhla 19.6.2014. Konstatoval, že účetnictví je
vedeno správně a nebyly shledány žádné nedostatky, ale na cestovních příkazech
není vyplňován údaj o počátku a konci pracovního výkonu.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 2) výběr firmy PORR a.s.. se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00
Praha 1‚IC 43 00 55 60 jako zhotovitele stavby 111394 Tetčice, průtah, 2. a
3. stavba — veřejná prostranství a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• Ad 3) smlouvu o zřízení služebnosti cesty na pozemku p.č. 264/87 v k.ú.
Kratochvilka mezi Obcí Tetčice a společností Zelenka s.r.o.
• Ad 5) tržní řád – zákaz podomního a pochůzkového prodeje
• Ad 6) rozpočtové opatření č.8/2014 a 9/2014
• Ad 7) směrnici č.2/2014 — k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného
k prodeji.
• Ad 8) směrnici č.3/2014 — opravné položky k pohledávkám.
• Ad 9) směrnici č.4/2014 — odpisový plán.

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE
• Ad 4) terasové domy — ul. Mlýnská – developerský projekt
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VÝPIS USNESENÍ Z 8. 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 informovala o průběhu stavby průtahu. Dále informovala
o rekonstrukci střechy základní školy, jejíž termín ukončení se protáhl na 15. 9.,
především z důvodu nepříznivého počasí. Poškozené třídy a stropy již byly
opraveny a vymalovány. Tyto opravy budou hrazeny z pojistky firmy T-stav s.r.o.
Školní rok byl zahájen v zasedací místnosti OÚ a výuka po dobu 14 dní bude
probíhat v klubovně Obecní knihovny za plného vědomí Stavebního úřadu
v Rosicích a Krajské hygienické stanice JMK.
Starostka uvedla, žejí bylo telefonicky od pojišťovny sdělen nesouhlas
s proplacením pojistné události, která se týkala opravy fasády budovy školy,
kterou poškodily kroupy. Zároveň uvedla, že požádala JMK o příspěvek
na opravu fasády ve výši 100 tis. Kč, o kterém bude rozhodovat Rada JMK dne
11. 9. Starostka informovala, že podala žádost o dodatečné povolení stavby
vydlážděné plochy u školy. Stavební úřad přerušil řízení o odstranění stavby a
vydal souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Starostka sdělila, že stavba chodníků (II/394 Tetčice, průtah, 2. a
3. stavba – veřejná prostranství) bude zahájena následující den, tedy 3. 9.
Důvodem zdržení prací je opět nepříznivé počasí.
Dále informovala o umístění dvou dodatkových tabulí na ul. Palackého a
Rosická: Zákaz podomního prodeje zboží a služeb.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• Ad 2) Výběrové řízení na bankovní úvěr ve výši 3 mil. Kč na stavbu II/394
Tetčice, průtah, 2. a 3. stavba – veřejná prostranství
• Ad 3) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo — Igistav s.r.o.

KRONIKA TETČIC KE STAŽENÍ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ
Informační výbor si vytyčil jako jeden z cílů
digitalizaci historických dokumentů. Kroniku
Tetčic máme naskenovanou v digitální
podobě (do .pdf) a je k dispozici ke stažení
na webu www.tetcice.cz. Zájemci o historii
mohou začít při dlouhých zimních večerech
studovat.
Za inicializaci
digitalizace
historických
dokumentů patří dík Martinu Ambrosovi,
který ve svém volném čase naskenované
dokumenty sestavil.
Jiří Dobrovolný
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VOLBY
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Tetčice dle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Volby do zastupitelstva obce Tetčice se uskuteční


v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod.



v sobotu dne 11. 10. 2014 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb do zastupitelstva obce Tetčice je:
volební okrsek č. 1 – Tetčice



zasedací místnost obecního úřadu v Tetčicích čp. 177, Tetčice
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem). Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

JAK HLASOVAT VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA
Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naši obec
v následujících čtyřech letech. Volič muže vybírat své zastupitele mezi všemi
kandidátkami. Jak je to možné? Každý volič obdrží jen jediný volební lístek, na
kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Muže pak volit
buď jednotlivou stranu, anebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných
kandidujících stran. Pro obec Tetčice je maximální počet hlasů/křížků 9,
odpovídá počtu zastupitelů obce.
Nechci hlasovat pro strany, ale pro jednotlivé kandidáty

V takovém případě můžete zakřížkovat kandidáty z libovolných stran, kterým
se rozhodnete dát svůj hlas, nesmíte však překročit počet hlasů, které máte v
naší obci k dispozici. To je 9 hlasů.V této variante si vlastně zvolíte vlastní
„ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte tak stranu, ale jednotlivé kandidáty.
Neplatný je lístek, který by obsahoval víc než maximální povolené množství
křížků/hlasů(více než 9 hlasů). Proto dejte pozor na dodržení maximálního
počtu křížků.
Chci hlasovat pro volební stranu
Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu
křížek. Chcete-li tedy do zastupitelstva např. poslat kandidátku xxxx, postačuje
označit u této strany křížek do předtištěného rámečku. Ta pak získá
automaticky všechny hlasy, které můžete v komunálních volbách v naší obci
využít. Volič nemůže hlasovat pro více než jednu volební stranu, tzn., nemůžete
zakřížkovat více volebních stran. Takový lístek by pak byl neplatný.
Co však zákon umožňuje, je možnost hlasovat jak pro stranu, tak pro
kandidáty z jiných volebních stran. Můžete tedy označit křížkem stranu xxxx a
dále si vybrat i kandidáty z jiných volebních stran a u jejich jména provést
křížek. Pak vámi zvolená strana nezíská všechny Vaše hlasy, ale z těchto hlasu
se jí odečte tolik hlasů, kolik kandidátů z jiných stran jste zakřížkovali.
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HOSPODAŘENÍ OBCE 2010-2014 V KČ

N

LETNÍ POVODNĚ

a letošní srpen budeme vzpomínat všichni hodně dlouho. V lesích
vyrostla nezvyklá úroda hub, kdo mohl, nosil domů téměř obden plné
koše hříbků, sušil, smažil a zavařoval. Na takové žně se bude
vzpomínat jedině v dobrém.
Ovšem na sklepy a garáže plné vody se budeme
snažit raději nemyslet. Dne 3. srpna po obědě přišel
od východu natolik prudký liják s ničivým
krupobitím, že na čas zastavil chod v několika
obcích okolo Tetčic. Jistou předzvěstí již byl vydatný
déšť týden předtím, který způsobil zatečení
do budovy školy, na níž se v té době opravovala
střecha. Silný déšť v osudnou neděli zasadil škole
další ránu v podobě masivního zatečení do většiny
místností. Pohled na zpustošené prostory vehnal
slzy do očí určitě nejen mně. Dnes je škola opět
spravená a užívaná, po poškození ani stopy, opravy
na své náklady provedla firma T-stav, s.r.o., které
pojišťovna tyto náklady uhradí.
Větší či menší problémy s vodou měli snad všichni.
Ze všech stran hlásili občané vodu v garážích či sklepě, odkud voda navíc
odmítala i po odčerpávání zmizet, protože neustálým pršením v následujících
dnech se zvedla spodní voda natolik, že prostě neměla kam odtéct. A tento stav
bohužel někde ještě přetrvává.
Krizový štáb JMK, který tu noc vyrazil do terénu v čele s panem hejtmanem
JUDr. Michalem Haškem, zjišťoval stav a zajišťoval pomoc při odstraňování
škod. Nabídli nám možnost bezplatného zapůjčení vysoušečů, které jsme využili
na vysoušení školy, sokolovny a několika garáží. Pan hejtman mne také upozornil
na krizový fond, ze kterého lze čerpat na opravy, které byly způsobeny živelnými
pohromami. Tuto možnost jsem využila, za částku 100 tis. Kč se nyní opravuje
krupobitím poničená fasáda přední části budovy školy.
Z televize jsme mohli vidět, jak voda podmáčela svahy, které způsobily sesun
půdy na koleje a způsobila škody na silnici ve směru na Střelice. Velké problémy
s vodou měli ve mlýně, kde hasičské jednotky museli odčerpávat vodu z mlýnice
několikrát. Intenzivně se také odčerpávalo na ulici Rosická, kde voda z polí a lesů
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ulice Rosická – voda z pole

společně s bahnem zaplavila celou lokalitu. Radost neměli ani obyvatelé ulice
Mlýnská, kterým voda tekla do domů ze zastavěných ploch na Křibech, které
se tyčí na skále vysoko nad nimi. Ulice Sušilova směrem na Rosice byla včetně
pole kompletně pod vodou tak, že celé území vypadalo jako jedno velké jezero.

Naštvaní občané, kterým se samozřejmě nelze divit, volali Českou televizi nebo si
zanadávali jiným způsobem. Především vyvstala řada otázek s vykřičníkem, jak je
možné, že obec nebyla na takovou vodu připravena? Kanálům nadskakovaly
poklopy, kanalizace nestíhala vodu brát, tekla vesele přes vpustě, nad vpustěmi
nebo okolo nich. To, že kanalizace není na takový příval stavěná, snad musí být
každému jasné. Přesto dlouhodobě nikdo nečistil silniční strouhy, propustky pod
vjezdy do domů, meliorační rýhy…vina padala na hlavy zemědělců, obce
i silničářů.
A co s tím, paní starostko, uděláte? S počasím bohužel nic, na to jsme malí páni.
Chyběla zde prevence a po této zkušenosti, která nám dala pořádně za vyučenou,
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zastavila se železniční doprava – čekající rychlík a autobus náhradní dopravy

se budeme muset tématem protipovodňových opatření zabývat intenzivněji. A to
především pravidelným čištěním dešťové kanalizace a vodotečí. Ruku k dílu ale
musí položit i občané sami tím, že budou čistit propustky pod vlastními vjezdy,
tím, že nebudou odvážet odpad za hranice svých pozemků a narušovat tak břehy
vodotečí, tím, že zabezpečí svod vody ze svého pozemku do kanalizace a ne
na sousední pozemek, a tím, že v případě nutnosti upozorní vedení obce
na nedostatky či komplikace, které by bylo třeba odstranit.

odsud přitékala voda na Rosickou ulici

A co se tedy prozatím událo? Společně s vlastníkem komunikace SÚS JMK
řešíme vyčištění příkop na ulici Rosická, kde se již povedlo najít a pročistit
dlouho zanedbávaný propustek pod silnicí a částečné pročištění příkop. Nejhorší
úsek ul. Rosické byl zprůchodněn za pomocí techniky jednotky dobrovolných
15

hasičů ze Zastávky, čímž velice děkuji celému týmu pod vedením Zdeňka Milana.
Nejen že se podíleli na odčerpávání vody ze sklepů, aktivně pomohli navést vodu
z polí do Bobravy a nadále ochotně vyčistili ul. Rosickou od nánosů bahna a
některé propustky. Další terénní úpravy na ul. Rosické byly provedeny obecními
zaměstnanci, včetně pročištění dalších propustků a vpustí. Na kontrolu svého
toku se vydalo i Povodí Moravy, pomohli i někteří občané.

odtok vody z kopceBučína

lokalita „dvorek“

Před zimou bude potřeba projít
znovu všechny úseky, dočistit je a
zajistit jejich průchodnost. Dále
bude potřeba vytipovat kritická
místa nejvíce zaplavovaných míst a
najít vhodná řešení, jak zabránit
dalším povodním. Protože ty určitě
zase přijdou, ať už na jaře po tání
vydatného množství sněhu, nebo
díky letním bouřkám.
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Zatopené hřiště na sokolovně

voda na Hybešově ulici

zatopená cesta za tratí

text: Ing. Soňa Štossová, Ph. D., starostka
foto: 1,9,10: Ing. Soňa Štossová, Ph. D., 2-7,11: Jiří Dobrovolný
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30 KM/H PŘI PRŮJEZDU STAVBOU
Opět přinášíme statistiku z radaru na ulici Palackého – tentokrát za situace, kdy
se bagruje na ul. Palackého. Pro zajímavost: za měsíc tu projelo tolik automobilů,
co při běžném provozu za půl dne. Ovšem s dodržováním nejvyšší povolené
rychlosti 30 km/h si mnoho řidičů hlavu neláme. To stejné platí pro úsek
Nádražní ul.

redakce

ZE STAVBY PRŮTAHU
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foto: redakce
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DOPRAVA, VRCHNOST A PODDANÍ ...

Když píšu slovo - doprava, svádí mne psát, pokud jde o panelku, spíše slovo doleva, protože postup sousedního města zde připomíná spíše postupy za
minulého režimu. Tehdy ale byly Tetčice součástí Rosic, a tak to lidem ani
nepřišlo .... Ale ani toto srovnání nesedí. Tehdy, jak říkáme - za totáče, se totiž
rozhodovalo z dnešního pohledu možná chybně, ale přece jen podle právních
předpisů. Zákonů sice poplatných režimu jedné strany, ale přece jenom v souladu
s nimi - s tím mám ve stavebnictví osobní zkušenost z tehdejších zaměstnání.
Zato dnes, v naší pseudodemokracii, neplatí už vůbec nic. Postupy dnešních
Rosic vůči Tetčicím spíše připomínají doby mocnářství, kdy vrchnost
rozhodovala o svých poddaných, jak se jí momentálně hodilo a zlíbilo. A právě na
panelce se rosická vrchnost ukázala v pravém světle. Dokonce by se dalo s
pousmáním říci, že se svlékla úplně donaha, dokonce s vydatnou pomocí
krajského úřadu. Pokud jde o přání města, tedy radnice Rosic, zejména před
komunálními volbami, pak Městský úřad Rosice zkroutí zákony do neuvěřitelné
podoby. Momentální požadavek místních politiků zde světí použité prostředky.
Dne 13. června 2014 vydal Odbor dopravy MěÚ Rosice na žádost města Rosice,
podanou předchozího dne 12. června, Stanovení přechodné úpravy provozu č.j.
MR-C 5748/14-ODO, a na panelovou vozovku tím osadil pevné dopravní značky
zákaz vjezdu motorových vozidel. Doplňková tabulka hlásala ... "Mimo majitelů
nemovitostí a stavby". Ve Stanovení je doslova a dokonce tučně a podtrženě
napsáno, cituji z výroku Stanovení :
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"... Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle ustanovení § 124 ... stanoví podle
§ 77 ...
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace : č. II/394 Rosice-Neslovice-Ivančice
v místě :
dle přiložené grafické přílohy č.j. MR-C 5748/14-ODO ....
důvod :
omezení provozu na panelové cestě od ulice Na Štěpnici ...
termín :
po dobu uzavírky provozu komunikace č. II/394 v obci
Tetčice ..."
Každý kdo umí číst tedy ví, že Městský úřad Rosice stanovil přechodnou úpravu
provozu na komunikaci : č. II/394 Rosice-Neslovice-Ivančice . Uzavření panelky je
tedy výslovně svázáno s rozhodnutím č.j. MR-S 3325/14-ODO-BUR/11 o
uzavírce průtahu, tedy uzavírce ulic Nádražní a Palackého pro veškerou veřejnou
dopravu. Tomu odpovídají i dvě značky - slepá ulice osazené na průtahu - od
nádraží na sloupku zrcadla, od Neslovic na sloupku značky přechodu - u odbočky
z průtahu na Hybešovu a Tyršovu. Toto vše si čtenáři zapamatuj, bude to důležité
v textu níže.
Dne 3. července podala obec Tetčice na Odbor dopravy Krajského úřadu JmK
žádost o zrušení Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MR-C 5748/14-ODO,
ve které uvedla konkrétní příklady nezákonnosti tohoto Stanovení. Za
nejzávažnější jsme považovali absenci rozhodnutí o omezení veřejného přístupu
na panelovou vozovku, rozhodnutí, které vyžaduje § 7 zákona o pozemních
komunikacích. A právě účastníkem tohoto řízení musela být také obec Tetčice,
protože zákaz vjezdu na panelku se dotýká provozu na navazující komunikaci
Hybešova v Tetčicích. V tom je rozdíl oproti těm dvěma sloupům na Hybešce, ty
jen vynucují dodržení původního dopravního značení. A navíc, po dobu účinnosti
rozhodnutí o uzavírce průtahu silnice II/394 obcí a současném uzavření
panelové vozovky do Rosic, jsou lidi z ulic Tyršova a Hybešova zcela odříznuti od
světa. Určující je zde pouze právní stav věci, nikoli to, že se po Nádražní nějak, v
rozporu s rozhodnutím o uzavírce průtahu, jezdí.
Dne 15. srpna Odbor dopravy krajského úřadu obci Tetčice a MěÚ Rosice sdělil,
že napadené Stanovení přezkoumal a zjistil, že se toto Stanovení týká rozhodnutí
o uzavírce průtahu silnice II/394, konkrétně objízdných tras, a Odboru dopravy
MěÚ Rosice uložil, lze citovat :
"... Z uvedeného vyplývá povinnost MěÚ Rosice neodkladně zahájit řízení o
změně rozhodnutí č.j. MR-S 3325/14-ODO-BUR/11 (pokud se věc mezitím
nestala bezpředmětnou). KrÚ žádá tímto MěÚ Rosice o písemném informování
o dalším postupu ve věci.
Případné chyby v realizaci dopravního značení, na které je podatelem
poukazováno, opraví orgán, který vydal souhlas, resp. rozhodnutí o uzavírce ..."
Dne 20. srpna na toto reagoval Odbor dopravy MěÚ Rosice s tím, že ... znovu je
nejlépe citovat :
"... Městský úřad Rosice, odbor dopravy na základě výše uvedeného sděluje, že
nebude zahajovat řízení o změně rozhodnutí č.j. MR-S 3325/14-ODOBUR/11, neboť novým dopravním značením na panelové cestě, které má
odsouhlasené město Rosice, nedochází ke změně rozhodnutí o uzavírce provozu
na komunikaci č. II/394 pro stavbu "Tetčice II/394-Stavba 2,3" (není vyvoláno
potřebou stavby) ..."
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Dne 11. září 2014 na toto sdělení MěÚ Rosice reagoval Odbor dopravy krajského
úřadu, když do Rosic zaslal žádost, aby jej Odbor dopravy MěÚ Rosice
informoval o ... znovu cituji :
"... Na základě uvedeného KrÚ žádá MěÚ Rosice o sdělení, zda bylo vedeno
řízení o omezení veřejného přístupu na předmětné účelové komunikaci podle ust.
§ 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, popř. jiné řízení (nemyslí se
stanovení dopravního značení) v souvislosti s provozem na této komunikaci."
Dne 23. září poslal Odbor dopravy krajského úřadu obci Tetčice sdělení, že
Městský úřad Rosice žádné řízení podle § 7 zákona nevedl, ale ... cituji :
"... K tomuto KrÚ uvádí, že se podle sdělení MěÚ Rosice jde o nepředvídatelnou
událost a jedná se o opatření v rámci zajištění bezpečnosti provozu, a to na dobu
nezbytně nutnou, přesně stanovenou (po dobu trvání uzavírky). Za legitimního
předpokladu, že MěÚ Rosice vychází z detailní znalosti věci v místě, KrÚ
považuje řešení zvolené MěÚ Rosice z hlediska zákonnosti a uvedené metodiky
MD za akceptovatelné, bez nutnosti zásahu nadřízeného správního orgánu.
Důvod pro provedení řízení podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
na předmětné účelové komunikaci by tak připadal v úvahu pro případ, že by se
jednalo o opatření trvalé."
No tedy, co k postupu města Rosice a Městského úřadu Rosice a k postupu
Krajského úřadu JmK říci? Z jednotlivých dokladů je zřejmé, jak se úředníci MěÚ
Rosice zaplétají do svých lží. V červnu se uzavření panelky výslovně týká ...
komunikace : č. II/394 Rosice-Neslovice-Ivančice, po zásahu krajského úřadu v
červenci a uložení povinnosti změnit rozhodnutí o uzavírce, se v srpnu uzavření
panelky komunikace č. II/394 najednou netýká. Říkám si, že těm úředníkům na
rosickém úřadě není hanba takhle lhát, když stejného výsledku lze dosáhnout
daleko chytřejším, navíc zákonným způsobem. Přitom MěÚ Rosice je
pověřeným úřadem, který rozhoduje o našich právech a povinnostech. Ale, jak už
to bývá v České republice zvykem, lháři se ze svých lží vždy vylžou, a jejich
nadřízený, zde Odbor dopravy Krajského úřadu JmK, jen blahosklonně pokývá
hlavou : KrÚ považuje řešení zvolené MěÚ Rosice za akceptovatelné ...V zákoně
přitom není ani zmínky o tom, že by dočasné omezení veřejného přístupu na
účelovou komunikaci požadavkům § 7 zákona o pozemních komunikacích
nepodléhalo. Ve věci je samozřejmě další, zcela zásadnější chyba :
Povinnost ctít práva dotčených osob je vyjádřena u pozemních komunikací zcela
rozdílně - U dálnic, silnic a místních komunikací jsou práva a povinnosti dotčených osob
řešeny v průběhu vydávání takzvaného - opatření obecné povahy, ke kterému se
může vyjádřit doslova každý. Opatření obecné povahy o úpravě provozu
vydává vždy odbor dopravy příslušného úřadu.
- U účelových komunikací, čili v případě panelky, je nutno práva dotčených osob
vyřešit nejprve ve správním řízení a rozhodnutím podle § 7 zákona o
pozemních komunikacích. U panelky toto řízení musí vést Odbor dopravy
MěÚ Rosice a v jeho rámci se účastníci řízení mohou vyjádřit či podat
odvolání.
Teprve poté, až toto rozhodnutí nabude právní moci, může úpravu provozu
stanovit v souladu s ustanovením § 77 odstavce (2) zákona 361/2000 Sb.
vlastník účelové komunikace. Tedy město Rosice, nikoli Městský úřad
Rosice. Stanovení č.j. MR-C 5748/14-ODO datované 13. června 2014 vydal
MěÚ Rosice, tedy k tomu nepříslušný úřad a je tedy nicotné. Odbor dopravy
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Krajského úřadu JmK je tedy musel zrušit, přesto napsal : KrÚ považuje řešení
zvolené MěÚ Rosice za akceptovatelné …
Úředníci obou úřadů, města i kraje, o nezákonnosti samozřejmě museli vědět.
Město Rosice, vlastník panelky, totiž již 16. června vydalo svoje vlastní stanovení
přechodné úpravy provozu na panelce pod č.j. MR-S 5441/14-INV KOUT4.
Jeho podklady, třeba vyjádření Policie ČR z 10.06.2014 nebo situace značek ze
04.06.2014, jsou zcela totožné jako u Stanovení MěÚ z 13. června. A právě
skutečnost, že úředníci obou úřadů, města i kraje, kašlou na ustanovení právního
řádu České republiky je důkazem zvůle konkrétních odpovědných úředníků.
Zvůle vrchnosti vůči svým poddaným.
Pokud by snad vrchnostenská správa v Rosicích, či město Rosice a jeho vedení,
chtěly na můj článek jakkoli právně reagovat, musím upozornit, že doložím
nezpochybnitelné důkazy, že jsou zákony pošlapávány zcela flagrantním
způsobem také v jiných případech, než je uzavírka panelky. Třeba ohledně
stavebního povolení jednoho parkoviště v centru Rosic. Také zde je žadatelem a
budoucím stavebníkem město Rosice a neuvěřili byste, jaké hlouposti dokáží
úředníci odborů MěÚ Rosice napsat po upozornění, že stavbu je nutno nejprve
do území umístit a teprve potom ji povolit. Říkám si, že by doba vedení územního
řízení ještě před stavebním povolením znemožnila zahájit stavbu ještě před
komunálními volbami? Nu, stejně to nepůjde, bylo podáno odvolání a jsem
zvědav, jak s ním Odbor dopravy Krajského úřadu JmK naloží.
Moje výtky se netýkají všech úředníků Městského úřadu Rosice. Většina z nich
jsou slušní lidé, kteří při své práci dodržují zákonné postupy a snaží se ctít a
chránit práva dotčených osob. Na úřadě jsou však i takoví, většinou jejich
nadřízení, kteří jsou schopni jednat naprosto nezákonně jen pro svoji domněnku,
že se tím zavděčí politickému vedení města. Ostatně není divu, když na jejich
zaměstnání, přes pana tajemníka, má velký vliv právě ono politické vedení vzešlé
z obecních voleb. Z tohoto důvodu již vyslovil rozšířený senát Nejvyššího
správního soudu svůj verdikt o podjatosti úředníků městských úřadů v případě
žádostí "jejich" města. Myslím, že důkazem podjatosti je i zřejmá nezákonnost
jejich rozhodování. Ať už o panelce, o povolení výše zmíněného parkoviště nebo o
čemkoli jiném.
Svůj článeček dokládám fotografií - Městská policie Rosice zde obtěžuje řidiče,
který nerespektoval zákaz vjezdu. Ten řidič ani neví, že značky jsou tam osazeny
nezákonně, s absencí předchozího rozhodnutí. Z textu doplňkové tabulky ...
"Mimo vozidel s povolením města Rosice" ... je také zřejmé, že původní Stanovení
MěÚ ze dne 13. června, či stanovení města z 16. června, muselo být změněno,
protože text tabulky je zcela jiný, než byl text původní. Oproti původnímu
Stanovení také přibyla kruhová značka konec všech zákazů, na fotce zády k
Hybešce. Nové stanovení zcela najisto proběhlo již v době, kdy obec Tetčice
výslovně projevila zájem o účast v příslušných řízeních. Avšak město Rosice a
"jeho" úřad si rozhodují sami a po svém ...
Zákazové značky jsou na panelku osazovány zcela nahodile. V pracovní dny
většinou tak od půl osmé do půl deváté, poslední dobou tam ale občas stály déle,
třeba v pátek 19. září do desíti, jindy, třeba v úterý 16. září, i do dvanácti hodin.
Od pondělí 22. září až do data napsání článku 25. září, tam však nebyly vůbec.
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Řidiči tak nemají šanci předem vědět, kdy projet smí a kdy ne. Přitom by měly být
osazovány i podle krajského úřadu ... a to na dobu nezbytně nutnou, přesně
stanovenou (po dobu trvání uzavírky) ... Na průtahu jsou u odbočky na Hybešovu
a Tyršovu osazeny - od nádraží na sloupku zrcadla, od Neslovic na sloupku
značky přechodu - značky slepá ulice dokonce trvale už od června, a třeba ještě
dnes, 25. září, tam ještě jsou. Tyto značky však mohou být osazeny pouze po
dobu osazení zákazu vjezdu na panelce, jinak jsou lživé. Chybné až chaotické
jednání Rosic je nejen nezákonné, ale je příčinou skutečnosti, že řidič dopravní
značení nerespektuje. Za tuto chybu pak může platit pokutu, chybnou práci
úředníků Rosic však nepokutuje nikdo. A jak vidno, také úředníkům Odboru
dopravy Krajského úřadu Jmk je to úplně jedno. Vrchnost a poddaní ...
V úplném závěru chci smeknout pomyslný klobouk před naší paní starostkou.
Jak je vidět, také ona bojuje za práva obce i lidí z obce. Znovuosazením
kontroverzních a vandaly poničených stožárů na vlajky na konci Hybešky toto
svoje odhodlání jasně deklarovala. Právě a jen tyto dva ocelové sloupy fyzicky
vynucují dodržení původního dopravního značení. Myslím, že takové odvážné
lidi, jako je naše paní starostka, obec opravdu potřebuje.
25. září 2014
Ing. Josef Dvořák

NEKÁZEŇ ŘIDIČŮ
Ani dva zákazy vjezdu neodradily tohoto řidiče, který se snažil objet ulici
Palackého přes Záhumenice, zahrabal se v blatě a poškodil plot. Tento scénář se
opakoval i několikrát denně.

foto: redakce
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…jak se jezdí s těžkou technikou po Tetčicích, pak ty chodníky mají vypadat..

foto: Josef Pokorný

VÁNOČNÍ STROM
Za chvíli to bude opět aktuální téma. Ano, minulý rok
ubylo svítících žárovek. Osvětlení je již zastaralé,
nevyplatí se investovat do jeho údržby, ale hledat nové
řešení. Těch pár žárovek by se dalo nazvat ostudou,
ale mnohem větší ostuda by byla do starého osvětlení
cpát zbytečně další tisíce/desetitisíce Kč.
Klasické žárovky EU zakázala a „úsporné zářivky“ by
ve venkovním prostředí dlouho nevydržely, navíc by je
jistě někdo rád „očesal“. V minulých letech totiž
žárovky ve velkém mizely. Možná si vzpomínáte, jak
se v rozhlase hlásilo, že při vyšroubouvávání žárovek
na vánočním stromu hrozí úraz el. proudem.
Vysoký smrk se musí složitě obsluhovat z montážní plošiny, která se boří
do trávníku, přejíždí chodník a podobně. To navíc zabere nemálo hodin práce a
peněz.
V současné době by bylo efektivnější koupit skromnější LED osvětlení (dnes jsou
již ceny na přijatelné úrovni) a ozdobit některý z menších stromů na návsi.
redakce
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ÚSPORA NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Od roku 2011 máme jiný způsob
řízení
veřejného
osvětlení.
Tradiční „fotobuňku“ vystřídaly
takzvané „astrohodiny“ (jsou více
profesionální řešení a lépe
se nastavují). Tyto umožňují
přesnější časování zapínání a
vypínání veřejného osvětlení.
V Tetčicích máme tři světelné
rozvaděče,
v každém
jsou
instalovány jedny.
Současně se opětovně zavedlo
noční vypínání osvětlení. To
z důvodu nemalé úspory financí.
Jen pro představu data z roku

2011:
• roční úspora cca 45 000 Kč (měřen rozdíl spotřeby před/po instalaci)

• za 3 roky cca 150 000 Kč
To rozhodně není málo. Instalace „astrohodin“ se na spotřebě zaplatila již po
třech měsících provozu.
Do budoucna by bylo vhodné světelné rozvaděče doplnit (například klíčovým
spínačem) pro dočasné přemostění nočního zhasínání v době konání plesů a
zábav.
Patří také poděkovat Panu Hermannovi za vzornou údržbu všech součástí
veřejného osvětlení.
Redakce

WEB TETČIC
Současný stav redakčního systému není ideální a je rozpracovaná nová verze
na systému Wordpress s lepší přehledností a barevným schématem – možná jste
ji viděli zkušebně spuštěnou.
Bohužel musíme řešit nevhodná systémová nastavení, která brání včasnému
spuštění. Navíc je nutné dodržet některé provázanosti s vysíláním kabelové
televize. Doufám, že v nejbližší době upravený web spustíme.
redakce
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ŠACHOVÝ KLUB TETČICE
POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE
Již dvacet let se v Bystrci pořádá druhou zářijovou sobotu rapid turnaj o Pohár
bystrcké radnice. Starosta Vladimír Vetchý v úvodním slově při zahájení turnaje
zdůraznil, že se mu podařilo zajistit pravé šachové počasí – vytrvalý déšť – to, aby
prý manželky milostivě dovolily svým manželům přítomnost na šachách. A snad
se tento záměr i podařil – ačkoli odpoledne déšť ustal a nakonec vysvitlo i
sluníčko, jubilejní dvacátý ročník turnaje přilákal ke startu slušných 63
vyznavačů královské hry.

Jiří Sysel (vpravo) zahajuje partii s vítězem turnaje, Davidem Holemářem

Jediný z favoritů, který se překvapení na svůj účet vyhnul, byl David Holemář –
jeho vítězství bylo naprosto zasloužené, nebyl ani jednou poražen a své prvenství
si mohl dovolit v posledních dvou kolech pojistit remízami. Na dalších
medailových postech skončili Kirill Burdalev a zástupce domácích Lukáš
Řehůřek.
Na turnaj se vypravili i zástupci Šachového klubu Tetčice Martin Tláskal a Jiří
Sysel, kteří to brali jako vhodnou přípravu na sezonu. V silné konkurenci se
neztratili a skončili na velmi pěkném 11. a 12. místě shodně se 6 body z 9 partií.
Kdyby měli lepší pomocné body, tak mohli dopadnout ještě lépe, 6 bodů měli
hráči už od 5. místa.
Jiří Sysel

28

VOLEBNÍ ZPRAVODAJ ??
Ve čtvrtek jsem ve schránce našel volební obálky. Hned za vraty jsem jednu z nich
zvědavě otevřel a se zájmem si pročetl na naši obec poměrně dlouhý seznam
šestačtyřiceti kandidátů na post zastupitele obce. Poté jsem taky přelouskal i to
méně zajímavé v obálce, podrobné informace, jak se vůbec v těchto volbách bude
volit, zda jako obyčejně nebo zda nějak jinak než minule. To víte, nechci udělat
chybu.
A navíc, v sobotu ve schránce čekalo další číslo zpravodaje Pro Tetčice. Není také
divu, před volbami je obvyklé, že volební strany představí voličům jednak své
kandidáty a zejména svoje vize do budoucna, tedy co nového od nich lze
očekávat. Nu, vize jsou předneseny v sedmi, snad i v osmi bodech, hned na straně
druhé, jednotliví kandidáti se pak představují na téměř čtyřech stranách
zpravodaje. Informace - jak volit - sice dostane každý volič ve volební obálce až
domů, přesto tyto informace a příklady výsledků, doplňují celkem šest stránek
zpravodaje Pro Tetčice věnovaných budoucnosti obce.
Dalších osm stránek je věnováno minulosti. Je zde rozpitván náš volební
program z roku 2010, je zde několik článků věnovaných řízné kritice dvou
nynějších zastupitelů, Martina Ambrose a Josefa Dvořáka, kteří již ale
nekandidují. Na poslední stránce je kopie z Rosy, kde pan starosta Rosic píše o
mém půl roku starém hlasování z prvního dubna tohoto roku.
Opravdu nevím, co si z toho všeho mám, jako volič, vybrat. A protože jsem byl v
tomto zpravodaji kritizován s uvedením plného jména, a protože již nekandiduji,
mohu zcela svobodně a oprávněně těch čtrnáct stránek předvolebního
zpravodaje Pro Tetčice zhodnotit. Mám radost, že v tomto případě nikdo nemůže
namítnout zneužití zpravodaje obce k předvolební agitce.
Proč je hodnocen náš volební program z roku 2010 asi nedokáže pochopit nikdo,
kromě vydavatele a autora článku. Vždyť z našeho očerňovaného zastupitelstva
nyní kandidují na zastupitele pouze čtyři lidé z dvacetisedmi na prvních třech
kandidátkách. Ti ostatní, dvacet tři kandidující, nejsou přece jen do počtu. A to,
že jsem podle lidí Pro Tetčice prachšpatný člověk a ještě horší zastupitel obce, už
vím dostatečně dobře z předchozích zpravodajů Pro Tetčice a se mnou také
všichni ostatní občané Tetčic. Je tedy namístě, že mne volit nebudou, dokonce ani
nemohou. A jsem přesvědčen, že někteří tím jsou nemile překvapeni. Také činy
Martina Ambrose byly již rozpitvány dopodrobna minule a nezdá se mi, že by se,
jak píše Pro Tetčice, chtěl jakkoli ještě "vtírat do přízně" lidí z Tetčic. Vždyť taky
není na kandidátkách nikde uveden. Prostě, nic nového se z většiny stránek
zpravodaje Pro Tetčice volič k volbám nedozvěděl, snad jen to, že jsem asi také
bonzák křížený s chudákem. No, ale i tato vědomost bude voliči u voleb za pár
dní úplně na prd :-)
Je mi již celkem jedno, co naznačují články Pro Tetčice, když vím, že pomluva
zůstane vždy jen pouhou pomluvou. Je daleko jednodušší třeba neadresně cosi
naznačovat, případně v předešlých zpravodajích i vyloženě lhát, než cokoli
důkazy jasně prokázat. Jen si myslím, že můj důraz na dodržování zákonnosti,
zejména ze strany úředníků státní správy, je zcela oprávněný a namístě. Jen řádné
dodržení právních předpisů totiž zajistí, že bude měřeno všem stejně. A ty
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nezákonné stožáry na vlajky tam stojí s nezákonnými dopravními značkami,
pevnými i přechodnými, úplně v pohodě. A řidiči respektují jen ty dva ocelové
sloupy, na ostatní zákazy úplně se..., víte co myslím :-), ale o tom je můj dlouhý
článek na jiném místě zpravodaje. Skutečnost, že píši a podávám odvolání a
žaloby, samozřejmě vnímá každý rozdílně. Někdo tomu říká bonzáctví, jiný to
může považovat za využívání občanských práv. Každý podle svého gusta, řekl
bych, když ti, kteří se cítí být tlakem na dodržení zákona ohroženi, to vnímají
zcela jinak než ostatní.
Ke konkrétní kritice na straně čtrnácté jen pár poznámek. Právě úspěšná žaloba
byla důvodem k realizaci nízké protihlukové clony na železnici. Odvolání proti
navržené přeložce Bobravy zabránilo zvýšení hladiny stoleté povodně a sloupky
na Hybešce nebo kácení stromů podél Bobravy soud zatím nerozhodl. A již vím,
že odvolací soud v otázce nájemného Rybářské bašty vyslovil to podstatné : že
nájemní smlouva je neplatná od samého počátku, tedy od prosince 2007. Důvody
neplatnosti smlouvy jsou dokonce totožné s důvody v mém dopisu zastupitelstvu
ze dne 16. června 2008, kterým jsem tehdy navrhl odvolat starostu z funkce.
Teprve po šesti letech jsem se dočkal, ale i s tímto výsledkem mohu být plně
spokojený. Naše nynější zastupitelstvo postupovalo lépe než to předchozí. Tečka.
Těch osm stránek volebního zpravodaje Pro Tetčice může být důkazem, že jediný
důvod účasti v nadcházejících volbách je nesouhlas s postupem nynějšího
zastupitelstva. Toto je samozřejmě důvod zcela legitimní, avšak volební
zpravodaj by měl lidem sdělit, jak si kandidáti představují způsob splnění
voličům předložených vizí. Pouhé negativní vymezení vůči minulosti, navíc vůči
lidem, kteří vůbec nekandidují, svědčí o pouhé osobní nenávisti, která žádnou
vizi do budoucna obsahovat nemůže. Tato chudoba volebního zpravodaje budiž
voličům výstrahou.
2. října 2014
Ing. Josef Dvořák

SMLOUVA OBCE SE SOKOLEM: DOMLUVENÉ JIŽ NEPLATÍ
Dlouhá jednání obce se Sokolem Tetčice ohledně vypořádání minulé smlouvy
byla završena na červnové schůzce, kde byla konstatována shoda v podstatných
náležitostech a šlo jen o to doladit detaily. Investice uznané Sokolem, které
aktuálně Sokol dluží obci, se zde podařilo vypořádat bez nutnosti přímé platby.
Navíc by došlo k zajištění areálu sokolovny pro sportovní a kulturní činnost. Dle
zástupců Sokola šla smlouva k vyjádření na sokolskou župu, ovšem bez reakce.
Při zářijovém dotazu na aktuální stav přišla ze strany Sokola informace, že řeší
účetní záležitosti a červnová dohoda již není ve hře, čímž se pohřbilo více než
roční, doposud úspěšné, jednání obou stran… Celá záležitost tedy padne
na následující zastupitelstvo, které ovšem bude v časovém presu – v případě
nečinnosti způsobí obci značnou škodu.
David Hampel
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ČINNOST SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR,

B

rno -venkov se sídlem v Zastávce u Brna Rok uplynul jako voda a
opět nastal čas k uskutečnění pobytových akcí zdravotně postižených
občanů z celého okresu Brno-venkov. První týdenní akce se konala
v Janských Lázních ve dnech 31.5.-7.6.201 4, zúčastnilo se 54 osob,
z toho 2 děti. Každý den se zahajoval hudebním budíčkem v 7,15
hodin. V 7,30 byl nástup na ranní rozcvičku venku na terase, které se většina
účastníků zhostila na výbornou. Potom následovala vydatná snídaně a po ní
vycházka do přírody. Oběd byl připraven na 12,00 hodin, následoval krátký
odpočinek a hurá opět do přírody. Večeře byla v 18,00 hodin. Po ní probíhaly
postupně přednášky, výuka odezírání, nebo Jen společné posezení při dobré
hudbě, s vyprávěním různých příběhů, nechyběla i pěkná písnička. Uskutečnili
jsme 2 večírky. Jeden seznamovací a závěrečný s tombolou a maškarním bálem.
Absolvovali jsme vlastivědný zájezd do Trutnova na památky města. Při výuce
odezírání jsme použili zapůjčené videokazety od tlumočníků a logopédů ze SNN
v ČR Praha. Zároveň proběhla přednáška o sluchových vadách a jejich prevence.
K dobré náladě přispělo i pěkné počasí po celou délku našeho pobytu. Všichni
účastníci se na závěr loučili s přáním, aby se mohli opět na takové společné akci
setkat.

V měsící červenci proběhl ozdravný tábor zdravotně postižených občanů“ Rodiče
a děti“, ve dnech 12.7. -19.7.2014v Deštné v Orlických horách. Zúčastnilo se 47
osob z toho bylo 15 dětí ve věku 3,5 -14 let. Denně v programu akce byly ranní
rozcvičky, kterých se zúčastňovaly s rodiči, nebo babičkami i všechny děti. Zažilo
se přitom hodně legrace, zvláště s těmi nejmenšími. Po snídani následovaly
vycházky do přírody, svezli Jsme se na lanovce, některé děti využívaly
hypoterapii. Výuky odezírání se zúčastnili všichni účastníci akce. Uskutečnili
jsme přednášku o sluchových vadách a jak nám pomáhají kompensační
pomůcky. Správný výběr sluchadel apod. Absolvovali jsme vlastivědný zájezd
do Kostelce nad Orlicí, navštívili jsme zámek, který se všem moc líbil. Dále jsme
pokračovali do Rychnova nad Kněžnou -podívali jsme se do“ Muzea hraček“ a
odtud zpět na RS v Deštné v O. H. Všem se zájezd líbil. Děti také využívaly
na středisku koupání ve venkovním bazénu-voda byla teplá ‚nahřátá sluníčkem,
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které pořádně topilo. Celý týden jsme si užívali krásné počasí. Děti měly
v programu soutěže a sportovní hry. Všichni se snažili, aby dosáhli co nejlepších
výsledků, vždyť je čekala sladká odměna. Závěr pobytu završil táborák pro děti,
spojený s opékáním špekáčků a co hlavního, bylo vyhodnocení soutěží a
rozdělení odměn. Každě dítě obdrželo čokoládovou medaili, diplom a drobné
dárečky. Všem se akce líbila a těší se ‚že se opět setkají. Při odjezdu se všichni
loučili se slovy“ tak nashledanou v příštím roce“.
Za SNN ČR Zastávka Procházková Alena

L

ČTVRTÝ ROČNÍK X-DUATLONU

etošní čtvrtý ročník X-duatlonu byl ve znamení
náročnější trati způsobené deštivým počasím,
protože prakticky obden dva měsíce pršelo a rybník
na Baště se téměř vyléval ze svých břehů.
Dětem byla proto lehce pozměněna a zkrácena trasa, ale
kvalitě to neubralo. Patnáct malých závodníků do toho šlo
naplno a za svoje nasazení je čekala v cíli odměna.
V dospělých kategoriích se hned po startu zformovala vedoucí skupina v čele
s Pepou Křivánkem z Troubska, která udávala tempo po celou dobu až do cíle.
Nutno podotknout, že trasa místy připomínala vojenský prostor rozježděný
tanky, ale to již k závodům v terénu patří. Ženské prvenství si připsala Magda
Krejčová z Brna.

Děkujeme všem za účast a nadšení, Tetčicím a provozovatelům znovuzrozené
Bašty za azyl a podporu, sponzorům za krásné ceny a pořadatelům za hladký
průběh beze zranění.
Těšíme se na viděnou 20. prosince na Předvánočním krosu!
Za pořadatele
B. Dokoupil
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RYBNÍK REBOŠINY JE PLNÝ VODY

deště naplnily zdejší rybník až po přepad. Pokud bude mrznout,
V ydatné
můžeme se těšit na přírodní kluziště.

foto: Jiří Dobrovolný
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placená inzerce
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placená inzerce
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placená inzerce

KULTURNÍ AKCE V TETČICÍCH - 4. KVARTÁL 2014

Změna termínů je vyhrazena! Neuvedené termíny akcí se budou postupně aktualizovat. Seznam akcí se bude
průběžně doplňovat.
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. Redakční rada: Bc. Jiří Dobrovolný,
DiS., Tomáš Langer,. Náklad 430 ks, č. 66 vyšlo v Tetčicích 6.10. 2014. 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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