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Obec Tetčice přeje příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku 2015

Z obsahu:
informace k stavbám v obci
zprávy z obecního úřadu
kulturní informace

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
jsem velmi rád, že mi je umožněno Vás v tomto adventním čase pozdravit právě
na tomto místě, na které jste mě pomohli dojít díky hlasům, které jste dali
Sdružení pro Tetčice, za což Vám děkuji. Předně je nutno poukázat na jeden
základní rozdíl mezi slovy starostů předešlých a tímto mým úvodním slovem.
Toto slovo je úvodní v pravém slova smyslu, jelikož ve chvíli, kdy je píši, nejsem
starostou obce ještě ani 48 hodin. Moji předchůdci nastupovali do úřadu koncem
října a měli tedy více času k tomu, aby se mohli ve funkci aklimatizovat.
To je ale jedno, budu se zde proto zabývat tím, co nás všechny v poslední době
zlobí nejvíce. Touto věcí je právě dokončený průtah obcí a na něj navazující
stavba chodníků. Průtah je hotový a k jeho předání chybí maličkost…. Tou je
právě „zprůchodnění“ obce. Pod tímto pojmem si představte, že se vám povede
dostat z jednoho konce vesnice na druhý. Když to takhle čtu, je to věc velmi
jednoduchá, jenže za současného stavu téměř nemožná, což je způsobeno
zdržením obou staveb z důvodu špatného počasí. Dalším problémem je, že obě
stavby se nám trochu rozcházejí ve výškopisu, což nám všem přináší obrovské
problémy, které se řeší za pochodu, a to vede k řešením unáhleným a mnohdy
i z hlediska stavebního zákona zcela nepřípustným, čímž se dostáváme do velmi
nepříjemného kolotoče oprav a předělávek. Proto jsme se se zástupci firmy Porr
dohodli, že stavbu do jara zakonzervují. Pokračovat budou v březnu, kdy
se znovu uzavřou Neslovice, tím se sníží počet projíždějících aut a bude snadnější
stavbu chodníků dokončit.
Myslím si, že mnohé z vás bude zajímat i stav nové mateřinky v budově školy. Její
kolaudace je podmíněna kolaudací parkovacích míst vedle školy. Bývalá paní
starostka tento problém dotáhla téměř do konce, ale i téměř může znamenat
značnou dobu, která bude závislá na pružnosti našeho jednání s rosickými úřady,
v čemž po prvních setkáních s vedoucími jednotlivých odborů nevidím až tak
velký problém.
Jako další neblahé dědictví se jeví několik nepříjemných sporů, které nám brání
v další práci (Bašta, Palackého, panelka), které se snažíme nějakou schůdnou
cestou vyřešit.
Ale i z veselejší stránky…… Svítí…. Tady mluvím o našem vánočním stromě.
A pokud jste byli na jeho rozsvěcování, určitě jste si všimli, jak taková zdánlivá
maličkost může pomoci zvednout náladu.
A ve schránkách jste měli seznam předvánočních akcí. Rozjíždí se to….. Věřím,
že se nám to podaří…
Závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné, klidné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí do nového roku.
Tetčice, 6.12.2014
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Jan Šon

SLOVO BÝVALÉ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jsou 2 měsíce po volbách, přesto o novém vedení se rozhodovalo teprve nedávno.
Mám nemalou radost z toho, že jsem opět získala největší počet hlasů, ovšem
toto Pyrrhovo vítězství odejde z této funkce společně se mnou.
Na výsledek voleb byla dne 20. října podána žaloba na volbu kandidáta.
Konkrétně byla podána žaloba na mou osobu a na pana Ing. Bc. Šmardu panem
Ing. Vybíralem. Krajský soud dne 7. 11. žalobu zamítl. Ustavující schůze se tedy
konala v zákonné lhůtě dne 18. 11, během níž ale nebyl zvolen ani starosta, ani
místostarosta. Nechci zde polemizovat nad tím, proč nakonec vše dopadlo jak
dopadlo, věci se prostě dějí a život jde dál. Nadále se s Vámi budu setkávat jako
zastupitel, zůstávám také zástupcem naší obce v Mikroregionu Kahan.
Tímto děkuji všem svým voličům, známým, rodině a přátelům za podporu a
za hlas, který mi ve volbách dali. Utvrzuje mne to v tom, že jsem svou funkci v tak
krátké době zastávala dobře a poctivě.
Přeji Vám krásné prožití svátků vánočních, především klidné vánoční období bez
shonu a stresu, s příjemným startem do nového roku.
Ing. Soňa Štossová, Ph. D.

CHODNÍKY, KOUZELNÁ FORMULE A FAKTA
50, 45, 25, 6, 8, 2,5 %, 8 %. To, co jste si právě přečetli, je onou kouzelnou
formulí, která měla zajistit, že chodníky v naší obci budou kvalitně a správně
provedeny. Nicméně opak je pravdou. Je možné, že někteří ze zasvěcených
pochopili, oč se jedná, každopádně Vám ostatním onu formuli vysvětlím. Číslo 50
je výška skladby materiálu v prostoru podélného parkování, který měl vypadat
následovně: 20 cm frakce 0–32 cm, 18 cm štěrk prolitý betonem, 4 cm jemný
štěrk 4–8 cm a nahoře osazení zámkovou dlažbou 8 cm. Číslo 45 je výška skladby
vjezdů do domu, 25 je výška skladby chodníku, 6 je výška obrubníku podél
chodníku pro slepce, 8 je výška obrubníku na místech podélného parkování.
2,5 % je maximální příčný sklon chodníku a 8 % je maximální podélný sklon
chodníku. Možná by naše kouzelná formule mohla obsahovat i slovíčko vzhled –
na druhou stranu, co každý vidí, není třeba vysvětlovat. Jakmile zjistíme, co tato
v podstatě primitivní formule obsahuje, téměř z každého z nás se stává odborník
na stavbu chodníku a v podstatě za použití primitivních nástrojů, jako je
svinovací metr či vodní váha, je schopen zjistit, zda chodníky v naší obci jsou
prováděny řádně či nikoli. Bohužel za mě musím konstatovat, že nikoli. Nebudu
ve svém článku hledat viníky nastalé situace, předpokládám, že obrázek si umí
udělat každý sám. Co ale chci, je informovat Vás o krocích, které momentálně
současné zastupitelstvo v dané věci podniká, přestože bylo podáno odvolání
na výsledek voleb bez řádného mandátu. Ve skrytu duše doufáme, že díky
krokům, které jsme nuceni podniknout pro zmírnění napáchaných škod, nedojde
k prodloužení termínu dokončení akce a že firma PORR se k danému problému
postaví čelem.
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1. V první fázi byla provedena kontrolní prohlídka za přítomnosti odborníka
na chodníky, který nám přesně formuloval závady, z čehož konec konců
vyplynula i naše kouzelná formule. Vady, které jsme objevili, se dají roztřídit
do tří kategorií:
1) Kosmetické
2) Ošálené
3) Nezkolaudovatelné
Kosmetické
1. Obrubníky ve vyvýšených místech otočené ostrou hranou směrem
do chodníku.
2. Dlažba v prostorech podélného stání položena podélně.
3. Nezařezávané obrubníky v místech oblouků.
4. Mezery mezi obrubníky zamazávané betonem.
5. Velké mezery mezi dlažbou a obrubníky.
6. Nepřesný převaz zámkové dlažby.
7. Obrubníky zvlněné horizontálně i vertikálně.
8. Zvlněná plocha zámkové dlažby.
9. Olámané hrany na obrubnících.
10. Zámková dlažba poničená kamínky při hutnění, kdy nebyla použita ochranná
pryž.
11. Nezkosené náběžné hrany obrubníků.
Ošálené
1. Zásyp chodníku proveden nevhodným materiálem, a to konkrétně
slévárenským pískem několikrát použitým při opískování s příměsí toho, co bylo
zrovna opískováváno, jednoduše řečeno odpadem.
2. Skrývka pod vjezdy a parkovacími místy byla provedena nedostatečně.
3. Chráničky položené pod vjezdy nejsou dostatečně hluboko nebo alespoň
zabetonovány.
4. Nedodržená skladba podkladového materiálu v prostorách vjezdu a podélného
stání, ošizeno cca o 50–60 %.
5. Nedostatečně betonem omazané obrubníky.
Nezkolaudovatelné
1. Nedodržené podélné a příčné sklony na chodníku.
2. Nedodržení minimální výšky obrubníku zabraňující nebezpečnému přejetí
automobilem.
3. Nedodržení minimální výšky u chodníkových obrubníků umožňující kontakt
slepecké hole.
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4. Nedodržení minimální šíře podélného parkovacího stání.
5. V mnoha místech jsou chodníky spádované špatným směrem.
2. V druhé fázi byla provedena pochůzka po staveništi na kontrolním dni
za účasti stavebního dozoru a zástupců zhotovitele, kde byli o zjištěných
nedostatcích informováni, a byl proveden zápis do stavebního deníku.
3. V třetí fázi jsme byli zhotovitelem informováni o tom, že většinu našich
námitek uznávají a závady odstraní. Nicméně způsob, jakým se tohoto závazku
ujali, je spíše ve stylu „vlk se nažere a koza zůstane celá“.
4. Pro podepření našich argumentů byla přizvána specializovaná firma, která
provedla potřebná měření. Bylo provedeno 5 ks zkušebních sond, které
jednoznačně potvrdily nedodržení skladby materiálu dle projektové
dokumentace. Dále byly provedeny dvě tlakové zkoušky, jedna ve vjezdu u č.p. 7,
kde bylo konstatováno jednoznačné pochybení a druhá na parkovacím místě
vedle pošty, kde tlaková zkouška vyšla na spodní hranici tolerance.
5. Dalším nezpochybnitelným argumentem je vyjádření odboru dopravy, který
konstatuje, že šíře podélného parkovacího stání u typu silnice v naší obci je
minimálně 2 m.
6. Momentálně máme k dispozici silné argumenty, na jejichž základě hodláme
firmu PORR přimět ke skutečným opravám a ne jenom úpravám.
Musím se přiznat, že jsme předpokládali nepříliš dobrý stav prováděných prací,
ale jejich rozsah nás šokoval. Popravdě řečeno, momentálně si neumím
představit jednoduché a bezbolestné řešení nastalé situace. Strašně mě štve,
že někdo připustil tento šlendrián a přes mnohá varování ve stavbě pokračoval.
Všichni si musíme uvědomit, že 7 000 000, které nás tato akce bude stát, není
žádná legrace. Mrzí mě, že jsme z několika úst vyslechli výčitky vůči naší aktivitě.
Nevím však, zda si můžeme dovolit přepych nezabránit promrhání takové
investice. Dokonce si neumím představit, kolikrát ještě budeme stavět nové
chodníky v celé obci. Jediné, co mohu konstatovat, je fakt, že pokud by stavba
byla řízena od svého zahájení správně, nemuseli jsme se dnes zabývat
nesmyslnými reklamacemi.
Marně zkouším vymyslet optimistický závěr mého článku, bohužel nemůžu
na nic přijít. Snad jen to, že díky krokům, které jsou momentálně podnikány,
existuje šance na zdárné dokončení díla a nezbudou nám pouze oči pro pláč.
Jan Hlavoň ml.
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VÝPIS USNESENÍ Z .USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA DNE 18.11 2014
tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ

SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
AD 6) VOLBA STAROSTY
Předsedající konstatovala, že starosta nebyl zvolen z důvodu, že člen s nejvyšším
počtem hlasů nezískal nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva.
AD 7) VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Předsedající konstatovala, že místostarosta nebyl zvolen z důvodu, že člen
s nejvyšším počtem hlasů nezískal nadpoloviční většinu všech členů
zastupitelstva.
AD 8) – VOLBA PŘEDSEDŮ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ A POČTU ČLENŮ JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ
• Zastupitelstvo obce Tetčice volí předsedou finančního výboru Jana Kejdu.
• Zastupitelstvo obce Tetčice volí předsedou kontrolního výboru Jaroslava
Hašku
• Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje zřízení stavebního výboru
• Zastupitelstvo obce Tetěice schvaluje zřízení školského výboru
• Zastupitelstvo obce Tetčice volí předsedou stavebního výboru Jana
Hlavoně
• Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje počet členů ve výborech maximálně
pět členů
AD 9) – ROZHODNUTÍ A ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
• Zastupitelstvo obce Tetčice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce ve výši 10 000 Kč mčsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce místostarosty.
• Nebylo schváleno: Zastupitelstvo obce Tetčice v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce v maximální výši dle platného nařízení vlády č.
37/2003 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
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Nebylo schváleno: Zastupitelstvo obce Tetčice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 0,-Kč měsíčně.
10 – ZASTOUPENÍ OBCE V ČLENSKÝCH OR2ANIZACÍCH
• Zastupitelstvo obce Tetčice deleguje jako zástupce obce do Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, Ivančice,
Energoregion 2020, s.p.o., Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou
a KTS-ekologie s.r.o., Hutni osada 14, Zastávka Ing. Bc. Zdeňka Šmardu
• Zastupitelstvo obce Tetčice deleguje jako zástupce obce do Mikroregion
Kahan DSO, Hutní osada 14, Ing. Soňu Stossovou Ph. D.
11- VOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY
Zastupitelé se shodli‚ že tento
zastupitelstva.
12 – ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

bod

bude

přesunut

na další

zasedání

Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje rozpočtové opatření číslo 13 a 14
v předloženém znění.

POPLATKY V ROCE 2015
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2015
• Roční sazba poplatku: 500,-Kč /rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým
pobytem v Tetčicích, cizinci s TP nebo přechodným pobytem v Tetčicích)
• Roční sazba poplatku za objekt: 500,- Kč/ rok (poplatník je fyzická osoba,
která vlastní nemovitost v Tetčicích a v této nemovitosti není přihlášena
žádná osoba k trvalému pobytu.)
Osvobozeny (na základě čestného prohlášení) od místního poplatku v roce 2015
jsou:
• fyzické osoby, které se prokazatelně dlouhodobě nezdržují v obci,
• osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny
• novorozenci narozeni v průběhu roku

POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2015
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3
měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Tetčice.
Roční sazby poplatku:
• 400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč/rok a
• 200,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-Kč/rok, jehož
držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
důchodu.
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• Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15. dnů od
data vzniku.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis.

SPLATNOST POPLATKŮ
Poplatek je splatný od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015
Způsoby úhrady poplatku:
bankovním převodem
poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s. 1337+ číslo domu
poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100 v. s. 1341+číslo domu
např. číslo domu 323 v.s. = 1337323.
do poznámky uvádějte adresu a jméno
na poště, na pokladně OÚ Tetčice
Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku
poplatek nebo jeho nezaplacenou část zvýší na trojnásobek.

POPLATEK TKR PRO ROK 2015
550,-Kč/rok.
Poplatek hraďte prosím, pokud je to možné, bezhotovostně na účet
224448621/0100 v.s. 6500000…(poslední trojčíslí = číslo domu – např. číslo
domu 323 v.s. = 6500000323.

WEB TETČIC
V současné době probíhá ladění požadavků na nový web Tetčic. Jedním z bodů je
tzv. responzivní design (pro mobilní zařízení). Současně je nutné vyřešit vazbu
na vysílání kabelové TV a další technické záležitosti. Doufám, že se již v brzké
době podaří vše vyřešit a nový web bude funkční.
Připravují se se i další informační služby – například zasílání novinek e-mailem.
Jiří Dobrovolný
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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE SPUSTIL REZERVAČNÍ SYSTÉM
SVATBY ON-LINE.
Od 8. prosince 2014 byl na www.rosice.cz v sekci ÚŘAD ONLINE spuštěn
rezervační systém SVATBY ON-LINE, který snoubencům umožní si v klidu
doma u počítače vybrat volný termín uzavření sňatku. Zprovoznění tohoto
systému je jednou z forem, kterou městský úřad zefektivňuje práci a zvyšuje
komfort pro občany.
Přes internet si tak lze zarezervovat svatební obřad v obřadní síni na radnici v
Rosicích, jedná se většinou o termíny páteční a sobotní. Svatbu na jiném místě je
pak třeba konkrétně domluvit na matrice MěÚ Rosice.
Pokyny, jak při rezervaci svatby postupovat, najdou snoubenci na webových
stránkách města. Po zarezervování termínu svatby musí do stanoveného data,
které jim určí objednávkový systém (zhruba deset dnů), přijít na radnici termín
závazně potvrdit a předložit zákonem stanovené doklady.
Pokud v tomto termínu snoubenci nepřijdou, je jejich rezervace stornována.
Matrika se tak brání zneužívání systému, kdy by bylo zablokováno více termínů
těmi, kteří se nemohou rozhodnout, který den pro svatbu zvolit. Mimoto je
osobní kontakt úřednice se snoubenci pro vyřešení všech formalit před obřadem
nezbytnou nutností.
Na webu jsou dále zveřejněny všechny potřebné informace týkající se uzavírání
sňatků, včetně výše poplatků a výčtu dokladů, které mají snoubenci k podání
dotazníku k uzavření manželství předložit.
Jarmila Kváčalová, matrikářka MěÚ Rosice

VÁNOČNÍ STROM
V obci vzniká nová tradice! Smrk, který roste v parku v centru obce, a který
dosahuje výšky bezmála 22 metrů, dostal na vánoční období nový kabátek
v podobě 400 metrů LED světýlek a byl tak pasován – troufám si říct - na nejvyšší
a nejhezčí vánoční strom v okolí. Slavnostně byl rozsvícen na první adventní
neděli 30. listopadu v 17 hod. Zvědavost přivedla do parku spoustu malých i
velkých spoluobčanů, společně jsme si zazpívali koledy a zahřáli se čajem a
svařeným vínem.
Nechť v dobré náladě a s pohledem na krásně osvětlený strom prožijete celý
vánoční čas!
Za obec
Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBE TETČICE
• Jan Šon (starosta)
• Jan Hlavoň (místostarosta) – předseda stavebního výboru
• Jaroslav Haška – předseda kontrolního výboru
• Jan Kejda - předseda finančního výboru
• Ing. Zuzana Oškrdalová – předseda školského výboru
• Bc. Jiří Dobrovolný
• Ing. Pavel Němec
• Ing. Bc. Zdeněk Šmarda, MSc
• Ing. Soňa Štossová, Ph. D

TABULKA AKCÍ V TETČICÍCH
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VÝKYVY POČASÍ
Začátkem prosince nám počasí opět ukázalo svoji sílu a potrápilo nejen naši
obec, ale celou republiku. Mrznoucí déšť způsobil kolaps v dopravě a také nemalé
škody na elektrickém vedení a zeleni. Pod tíhou ledu padaly v našem katastru
stromy, které na některých místech způsobily škody na majetku či zcela
ochromily dopravu. Hasičské jednotky zasahovaly v obci a jejím okolí
mnohokrát. Patří jim velké poděkování za rychlý zásah v nenadálé situaci.

Foto: Zásah dobrovolných hasičů ze Zastávky na ulici Sušilova

Text a foto: Ing. Soňa Štossová, Ph.D.
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VÁNOČNÍ JARMARK A VÝSTAVA KU PŘÍLEŽITOSTI 140 LET
ZALOŽENÍ ŠKOLY V TETČICÍCH
V sobotu 29. listopadu, před první adventní nedělí, se pořádal ve škole již třetí
vánoční jarmark. Kdo si chtěl navodit vánoční náladu, mohl přijít si poslechnout
koledy, ochutnat perníčky či koupit dárek nebo dekoraci na vánoční stůl. Své
výrobky zde prezentovaly děti ze školy a
školky včetně dalších prodejců.
Společně s jarmarkem jsme uspořádali
výstavu ku příležitosti 140 let založení školy
v Tetčicích. Místnost, ve které se výstava
pořádala, byla přeplněna velkým množstvím
hraček, učebnic a předmětů, které pochází
z archívu školy. Historická lavice byla
zapůjčena ze Zbraslavi, část knížek
pocházelo z vlastnictví paní ředitelky.
Z předmětů
dýchala
historie,
děti
se podivovaly nad učebními pomůckami,
se kterými se kdysi učilo, dospělí hledali
na fotografiích sebe či své předky.
Nejvzácnější artefakty, které zde byly také
vystaveny,
jsou
bezesporu
kroniky
dokumentující vznik a vývoj školy od roku
1874 do roku 1989. A protože jsme si připomněli 140 let od doby, kdy se zrodila
myšlenka postavit vlastní školu v Tetčicích, krátce shrnu to, co se píše na prvních
stránkách nejstarší dochované kroniky:
Do roku 1874 byla obec Tetčice
přiškolena k sousedním Rosicím.
Protože v Rosicích již v té době byla
nedostatečná kapacita prostor, kde
se vyučovalo, rozhodla se obec
postavit školu vlastní, aby
nemusela
finančně
přispívat
na stavbu nové budovy školy
v Rosicích. O školu se nejvíce
prosadil člen tehdejšího obecního
výboru pan František Odehnal.
Téhož roku byly předloženy první
plány školní budovy. Současně byla
zřízena
prozatímní
učírna
i s malým bytem pro učitele v domě
pana Josefa Šimka na ul. Palackého č. p. 21. V této učírně se začalo vyučovat dne
9. 12. 1874.
Stavba školy byla zadána panu staviteli Janu Světlíkovi z Rosic. Ještě v roce 1874
byl zakoupen a připraven pozemek na Záhumenici, stavět se zde začalo z jara
roku 1875, práce byly dokončeny v srpnu téhož roku! Dne 12. 9. 1875 byla škola
vysvěcena a následující den, v pondělí 13. 9. 1875, se zde začalo vyučovat.
A tak je tomu dodnes!
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Děkuji paní ředitelce a jejímu kolektivu
za velmi pěkně připravenou výstavu.

Ing. Soňa Štossová, Ph.D.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V první adventní neděli se i u nás slavnostně rozsvěcoval vánoční strom.
U horkého čaje nebo svařeného vína se sešla nemalá skupina spoluobčanů.
Atmosféru vánočního času pomohlo navodit i hudební trio MACUMI
(MArtin+CUlda+MIlion), se kterým jste si mohli zanotovat koledy. Věřím,
že se tato povedená akce líbila, a těším se na další hezké setkání.
Závěrem bych chtěl poděkovat školskému výboru za přípravu tohoto večera.

J. Šon
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 5. prosince se v parku před OÚ konala tradiční mikulášská nadílka.
Za organizaci patří dík Sdružení žen Tetčice.

Foto: Jan Šon

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tetčice děkuje všem sponzorům, kteří
poskytli dary MŠ a ZŠ. Jmenný seznam a poděkování zveřejní škola na svých
stránkách a v příštím čísle zpravodaje, protože někteří sponzoři ještě nosí dárky
do MŠ a nelze seznam uzavřít. Též děkuje všem, kteří nás celý rok podporovali,
pomáhali při akcích a navštěvovali naše akce a besídky.
Budeme velmi potěšeni, pokud nám zachováte svoji přízeň.
Všem občanům přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ krásné a klidné prožití Vánoc, hodně
úspěchů, štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2015
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SPORTOVNÍ POZVÁNKA
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RYBÁŘSKÁ BAŠTA OTEVŘENA I V ZIMNÍM OBDOBÍ

V

Tetčicích na břehu bývalého rybníka
Rebušín se nachází malebná
Rybářská bašta, která Vás zaujme
klidným prostředím přes které vede
cyklostezka.
Tato
pohádková
restaurace Vás nadchne nejen prostředím, ale
také
širokým
výběrem
alkoholických,
nealkoholických
nápojů,
doplňkového
sortimentu,
ale
i
skvělou
kuchyní.
Samozřejmostí je točené pivo. Rádi pro Vás
uspořádáme narozeninové a rodiné akce, firemní večírky, svatební i jiné události,
popř. Cateringové služby.Rádi Vás zde přivítáme od čtvrtka do neděle. Tohle není
pohádka jak se Vám může zdát - tohle Vám opravdu můžeme nabídnout.

INSTRUKTOŘI TETČICE
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AKTUÁLNĚ ZE SVČ ROSICE
Enkaustika, 21. 1. 2015
Od 18:00 do 20:30 hodin.
Cena: 350,- Kč
Pro velký zájem opakujeme výtvarnou dílnu Enkaustika, malování horkým
voskem. V této výtvarné dílně se naučíte používat enkaustickou žehličku,
vyzkoušíte si základní techniky, míchání barev, namalujete si několik
abstraktních obrázků i jednoduchou krajinu. V ceně je zahrnut veškerý materiál a
zapůjčení enkaustických žehliček. V únoru bude navazovat enkaustika pro mírně
pokročilé. Na dílnu se hlaste předem, počet míst je omezen.
Podrobné informace hana.formankova@email.cz, 723628645.
Ufonský karneval pro děti, 25. 1. 2015
Od 14:00 do 16:00 hodin, KD Cristal.
Cena: 40,- Kč masky, 50,- Kč ostatní.
Příjemně strávené odpoledne, zábava, hry, soutěže, rej masek a mnoho dalšího.
Podrobné informace knotigova@svcrosice.cz.
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ
Jarní prázdniny v Rakouském Osttirol, středisko Martei, 21. - 27. 2. 2015
Polopenze (snídaně formou bufetu a večeře o 3 - 4 chodech. Výborná česká
kuchyně!!!) Gästekarta: má význam ke slevám
Hotel LUBLASS 3* - hotel má českého majitele a personál, takže se zde budete
cítit jako doma. Dále disponuje, saunou, soláriem, IC kabinou, posilovnou,
velkou restaurací, pizzerií a salonkem. Je na tichém a slunném místě, s velkým
parkovištěm, 3,5 km od lanovky a centra. Pivo, káva a další nápoje pro ubytované
v hotelu, jsou za mnohem nižší ceny než venku – téměř za české ceny!!! Hotel byl
nedávno renovován. Zastávka bezplatného skibusu je přímo před hotelem (jede
do centra a ke schůdkům na lanovku).
Cena: 12 100,- Kč za dospělého, 8 400,- Kč mládež od 12 do 16 let, 7 100 za dítě
od 6 do 12 let, dítě do pěti let ZDARMA!!!
V ceně je zahrnuto ubytování, skipas, polopenze a pobytová taxa.
Kapacita míst omezena, proto neváhejte a rezervujte si místo již teď.
Přihlášky a podrobné informace knotigova@svcrosice.cz.
Lyžařský kurz o jarních prázdninách pro děti a mládež, 21. – 28. 2. 2015
PENZION MLÝNEK v Prkenném dole u Žacléře.
Fantastické lyžování na dlouhých sjezdovkách v Krkonoších, se snowparkem a 5ti druhy lanovek. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Cena: 4 690 Kč. V ceně ubytování dvou až čtyřlůžkových pokojích, výuka na
svahu, plná penze, doprava autobusem z Rosic, pedagogický a zdravotnický
dozor, odměny.
Můžete se těšit na upravené svahy, zábavné večerní programy, výlet do Trutnova
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do bazénu a osvědčené vedoucí.
Přihlášky a podrobné informace bresticova@svcrosice.cz.
Jarní prázdniny na horách pro rodiče s dětmi, 21. – 28. 2. 2015
CHATA EDISON – KARLOV, JESENÍKY
Cena: děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu), děti do 6 let 3 400,- Kč,
děti 6 – 10 let 3 550,- Kč, ostatní 3 900,- Kč.
V ceně je ubytování v chatě Edison, plná penze, pitný režim, pedagogický dozor,
zdravotník, výuka na svahu, sportovní a výtvarné aktivity, odměny, fotky ze
zájezdu.
Chata disponuje saunou, šipkami, stolním fotbálkem.
Lyžování - Karlov pod Pradědem a Malá Morávka, celkově 17 vleků Toto
středisko stalo největším lyžařským rájem na Moravě. Vzdálenost chaty od vleků
200 metrů.
Poslední volná místa!!! Proto neváhejte a rezervujte si místo již teď.
Přihlášky a podrobné informace volankova@svcrosice.cz , 604 854810.
Příměstský tábor – Jarní prázdniny s Mr. Beanem, 23. - 27. 2. 2015
SVČ Rosice - každý den od 7.00 – 16.00 hod.
Cena: 1180,- Kč.
V ceně tábora je zahrnut pedagogický dozor, veškerý materiál, CD s fotem,
odměny, diplomy, obědy, pitný režim.
Přijďte se o Jarních prázdninách pobavit a zasmát s nesmrtelným Mr. Beanem a
jeho roztomilým medvídkem. Centrála akce – Středisko volného času. Každý den
Tě čeká film, z něhož Mr. Bean a medvídek vystoupí, aby Tě doprovázeli hrami a
soutěžemi plné legrace a zábavy. Když se nepotrháš smíchy, tak už nikdy….
Těší se medvídek a spol.
Přihlášky a podrobné informace murycova@svcrosice.cz, 734 468 001.
PLÁNUJEME NA LÉTO
Příměstské tábory:
Dvacet tisíc mil pod mořem, 7. – 10. 7. 2015
Cena: 1050,- Kč
Je snadné zabloudit v tajemných hlubinách, zápasit s neznámými živočichy a
vyváznout živí?
To vše zjistíte jen tehdy, když prožijete náš tábor.
Přihlášky a podrobné informace murycova@svcrosice.cz, 734 468 001.
Dobrodružné putování s Asterixem a Obelixem, 20. - 24. 7. 2015
Cena: 1190,- Kč
Dobrodružné výpravy s Asterixem a Obelixem, příprava kouzelného lektvaru,
porážení drzých Římanu a spoustu další zábavy!!!
Přihlášky a podrobné informace knotigova@svcrosice.cz.
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Detektivní tábor II., 13. – 17. 7. 2015
Cena: 1190,- Kč
Pro kluky i holky od pěti let. Pátrání, šifrování, hry, soutěže, výlety, výtvarné
aktivity, stopování, seznamování, zábava, dobrodružství,…
Přihlášky a podrobné informace volankova@svcrosice.cz , 604 854810.

POBYTOVÉ TÁBORY:
Kouzelný duhový týden, 27. – 31. 7. 2015
Strážné u Lelekovic
Cena: 3 300,Podlehněte kouzlu duhy – každý den jinak barevný, každý den jiné zážitky…
Přihlášky a podrobné informace murycova@svcrosice.cz, 734 468 001.
Tábor superhrdinů, 8. – 15. 8. 2015
RS Nesměř
Cena: 3 300,Máte rádi superhrdiny? Pojeďte s námi na tábor a zažijete týden plný akce,
zábavy, her a dobrodružství!
Přihlášky a podrobné informace knotigova@svcrosice.cz.

ZAHRANIČNÍ POBYTY:
Chorvatsko – Baška Voda – Vila Papagaj, 26. 6. – 5. 7. 2015
Cena:
Dospělí 6 900 Kč
Děti 6-12 let 6 500 Kč
Děti 3-6 let 6 200 Kč
Děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu)
Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování vila Papagaj,
polopenzi, pobytovou taxi, doprovodný program a odměny pro děti.
Kapacita míst omezana.
Přihlášky a podrobné informace volánková@svcrosice.cz, 604 854 810.
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placená inzerce

Tetčický zpravodaj zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14159. Vydává obec Tetčice, Palackého 177, 66417, Tetčice I Č
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. 67 vyšlo v Tetčicích 11.12. 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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