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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané!
Na úvod Tetčického zpravodaje číslo 68 mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji
pozdravil. Je zvláštní, jak relativně rychle plyne čas… Připadá mně, jako by to
bylo včera, co jsem psal úvodní slovo do zpravodaje prosincového, a už je tu jarní
vydání.
V minulém zpravodaji jsem zmínil několik problémů, které nám všem nemálo
komplikují životy. Dnes Vás chci informovat, kam jsme se s těmito věcmi
posunuli, případně kde se nám to moc nedaří.
Nejpalčivějším problémem je stavba chodníků v obci. Minule jsem zmínil, že je
stavba pozastavena, a bude pokračovat v měsíci dubnu. Tomu se snažím stále
věřit…máme totiž problém, který se snažíme momentálně řešit. Jedná
se o oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a okamžitém zastavení prací.
Důvodem je nesoulad stavby s projektovou dokumentací. Devátého března
proběhne schůzka mezi zástupci obce, firmou PORR, a ostatními lidmi, kteří
mají s touto věcí co do činění, kde se budeme snažit najít cestu, kterou se dáme,
abychom došli ke společnému cíli, kterým jsou hezké a kvalitní chodníky.
Druhou věcí je mateřinka ve škole. Tady se nám poměrně daří. Na parkoviště
jsme získali stavební povolení, jakmile bude zkolaudováno, můžeme zkolaudovat
i školičku.
Nově jsme rozjednali několik dotačních fondů, díky nimž se nám s největší
pravděpodobností povede získat dotaci na nový veřejný rozhlas, rekonstrukci
veřejného osvětlení a na zakoupení kompostérů pro občany. Nevyšla nám žádost
o grant na zakoupení kontejnerového auta pro svoz bioodpadu. Nevadí, za rok to
zkusíme znovu.
Tyto články se sluší zakončit něčím optimistickým. Dnes to budou naše nově
fungující webovky. Nejsou ještě zcela dokončené, ale již jsou funkční, přehledné,
a dovolím si říct, že hezčí, než byly stránky předešlé. Takže www.tetcice.cz.
Jan Šon
V Tetčicích 7.3.2015
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VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3.2.2015
Tento výpis má pouze informativní charakter, plné znění k dispozici na OÚ.

INFORMACE
• ad1 — Starosta informoval, že je momentálně pozastavena stavba
chodníků.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
• ad2 – Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení služebnosti
na část pozemku p.č.. 1019/1 uzavřené mezi Obcí Tetčice a Povodí Morava
s.p.
• ad3 – Souhlasí s vybudováním nové distribuční trafostanice na pozemku
ve vlastnictví Obce Tetčice parc. č. 571, v k.ú Tetčice
• ad4 – Zastupitelstvo obce Tetčice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Č.
1/2015 o místních poplatcích
• ad5 – Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu § 102 odst. 2. písm. a)
zákona 128/2002 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do celkové
výše 50 000,-Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje
se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může
starosta obce samostatně provádět jen v případech:
• a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
• b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
• c) změny v položkách 1122 a 5362 vlivem zobrazení v rozpočtu daně
z příjmů právnických osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem
sdílené daně. Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou
předloženy v konkrétních částkách ke schválení na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou.
• Ad6 – Rozpočtové opatření č. 15/2014 a č. 1/2015
• ad7 – Vyhrazením trvalého parkovacího místa na části pozemku pč. 1024
v k, ú Tetčice o výměře 15 m 2, před salonem Budoár, Palackého 2, Tetčice
• ad8 – Zastupitelé schvalují Dohodu o vypořádání investic se smlouvou
o zřízení předkupního práva mezi Obcí Tetěice a Tělocvičnou jednotou
Sokol Tetčice
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POPLATKY – SPLATNOST DO 31. 3. 2015
Poplatek za komunální odpad v roce
2015
Roční sazba poplatku: 500,-Kč /rok
Roční sazba poplatku za objekt: 500,- Kč/ rok

Poplatek ze psů v roce 2015
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.
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

POPLATEK TKR (kabelová TV)JE PRO V 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.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Informace pro rodiče dětí, kteří se narodily v době mezi květnem 2014 a dubnem
2015. Vítání občánku proběhne v sobotu 23. května v prostorách zasedací
místnosti obecního úřadu. Tímto žádáme rodiče dětí, kterých se to týká a mají
zájem o přivítání jejich dětí, aby se dostavily na OÚ podepsat souhlas se sdělením
osobních údajů 2015.

OSLAVENCŮM, KTEŘÍ DOVRŠÍ KULATINY NEBO POLOKULATINY V TOMTO ROCE
OD 70 LET VÝŠE
Také připomínáme, že oslavencům, kteří dovrší kulatiny nebo polokulatiny
v tomto roce od 70 let výše a přejí si, aby jim bylo osobně popřáno, a předán
příspěvek, aby se dostavili na OÚ podepsat souhlas se sdělením osobních údajů.

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že sběr nebezpečného odpadu
proběhne v obci Tetčice
• v pátek 27. 3. 2015 v době od 13.00 hod. do 17.00 hod.
• a v sobotu 28. 3. 2015 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Odpad budou před OÚ Tetčice přijímat zaměstnanci obce.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svozová firma přistaví kontejnery
na velkoobjemový odpad v pátky
• 27. 3. 2015 na ulici Tyršova
• 3. 4. 2015 na ulici Neslovická
• 10. 4. 2015 na ulici Mlýnská
Během soboty a neděle mohou občané odkládat velkoobjemový odpad do těchto
kontejnerů.
Svoz komunálního odpadu je prováděn v roce 2015- 1 x za 14 dní a to ve čtvrtek
v sudý týden.
Separovaný odpad bude svážen v roce 2015
Sklo 1x za měsíc
Nápojové kartony 1x za měsíc
Plasty 1x týdně
BIO nádoby 240 l v době od 1. 4. 2015
do 30.11.2015 1x za měsíc
Papír 1x za 14 dní.
Nebezpečný odpad 2 x ročně
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BIOODPAD
BIO nádoby 240 l (které mají občané ve výpůjčce) budou sváženy
v době od 1. 4. 2015 do 30.11.2015 1x za 14 dní. Poplatek 800
Kč/období svozu (1. 4. -30. 11.)
V období od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015 budou průběžně
přistavována kontejnery na bioodpad k OÚ Tetčice.
OÚ Tetčice

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
V úvodním slově starosty jsem zmínil schůzku 9.3. ohledně pokračování stavby
chodníků. Teď vás chci jen v krátkosti informovat, co tato schůzka přinesla.
Obecně nejdůležitějším faktem je zahájení řízení o odstranění stavby, „neboť při
kontrolní prohlídce stavby konané 12.1.2015, která se konala z podnětu pana
Ing. Josefa Dvořáka, a dalších podkladů bylo zjištěno, že stavba je provedena
v rozporu s vydaným stavebním povolením“. S tím nelze nic udělat….. Řešením
je uvedení stavby do souladu se stavební dokumentací, což je s největší
pravděpodobností nereálné, nebo nová žádost o dodatečné povolení stavby, čímž
zastavíme řízení o jejím odstranění. Odbor dopravy nás poté vyzve k doložení
podkladů (projekt, který bude realizovatelný), ke kterým se musí vyjádřit SÚS a
PČR. Ve chvíli, kdy doložíme tyto dokumenty, OD zahájí schvalovací řízení.
A tady je zakopán pes….. I když budeme super rychlí, toto nestihneme dříve než
do srpna, pokud nevzniknou další komplikace.
Závěrem nezbývá, než popřát Vám všem pevné nervy a poprosit Vás o trochu
trpělivosti.
J.Šon

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE – DATABÁZE PODNIKATELŮ
Návštěvníci webových stránek obce si určitě všimli, že se podařilo
po drobných technických problémech rozjet nový web.
Na stránkách je též seznam místních podnikatelů, kam se mohou
bezplatně sami zapsat. Je to v sekci informace občanům > firmy v
Tetčicích.
J.Dobrovolný
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PŘI ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ OBNOVILI ZÁCHRANNOU
STANICI PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY

Po necelých čtyřech letech obnovuje od 2. února 2015 svoji činnost Záchranná
stanice pro handicapovaná zvířata při Zoo Brno. V rekonstruovaném areálu
v Jinačovicích bude opět zajištěna péče o zraněná zvířata a opuštěná mláďata
zvířat z přírody.

Hlášení o nálezu zvířat budou přijímat odborní
pracovníci na telefonním čísle 702 137 837
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI V TERITORIU OBCE TETČICE
V OBDOBÍ OD 1.1.2014 DO 31.12.2014.
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 13 trestných činů, přičemž u 7
trestných činů byl zjištěn pachatel.
SKLADBA TRESTNÝCH ČINŮ
• majetková trestná činnost, krádeže vloupáním 7 případů
• maření výkonu úředního rozhodnutí 1 případ
• vydírání 1 případ
• ublížení na zdraví 2 případy
• nebezpečné vyhrožování – 1 případ
• úvěrový podvod – 1 případ
U trestných činu převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do objektů firem, garáží a odcizení pohonných
hmot.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Tetčice za období do 1.1.2014 do
31.12.2014.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 23 přestupků, kdy 86 přestupků bylo
objasněno.
Skladba přestupků:
• přestupky proti občanskému soužití 8 případů
• přestupky proti majetku 10 případů
• dopravní nehody 4 případy
• zneužití tísňové linky 1 případ
Při kontrole dodržováni pravidel BESIP zjištěno porušení dopravních předpisů
celkem ve 44 případech, kdy tyto skutky byly řešeny na místě udělenou blokovou
pokutou. Dále bylo v obci Tetčice provedeno 17 šetření. Tato šetření se týkala
součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv pro soudy a dalších státních
organizací.
Spolupráce s orgány obce: Spolupráce s Obecním úřadem a Tetčice je na velmi
dobré úrovni, PČR OO Rosice oceňuje především rychlost vypracování odpovědí
v případě žádostí ze strany OOP Rosice na OÚ Tetčice.
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CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME
Ano, proto žijeme na vesnici.
Kdybychom chovat nechtěli,
bydlíme v paneláku ve městě.
Chováme kde co, a to je dobře,
ale i chov s sebou nese jisté
problémy. Jedním z nich je to,
že každé chované zvíře žere a
následně pak… vylučuje. Není
to problém chovatelů koček,
holubů nebo králíků. Je to
problémem spíše u psů a
místy i slepic.
Ono totiž přátelé, není nic
příjemného, pokud v botách, ve kterých jdete na vlak, nebo například na jednání
s obchodním partnerem, se okolo vás šíří nelibý puch, protože jste cestou
do něčeho šlápli.
Dalším hlediskem je, jak to potom v obci vypadá… Moc hezky ne. Prosím vás
proto ne jako starosta, ale jako spoluobčan, máte-li slepice, chovejte je tak, aby
nedělali kuřince tam, kde jiní chodí. Máte-li psa, seberte po něm to, co
na chodníku zanechá, aby do toho někdo nešlápl. Mnohokráte děkuji.
J. Šon

ODPADY
O tom, že je dobré odpady třídit se toho napsalo hodně. Já si nemyslím, že třídění
odpadů je dobré, myslím si, že je dokonce absolutně nutné. Je to dáno tím,
že lidstvo „vyrábí“ stále více směsného komunálního odpadu, který není, krom
toho, že ho spálíme ve spalovně, čímž získáme teplo, nebo uložíme na skládku,
čímž získáme problém, vůbec k ničemu.
Proto je nutné třídit. Z tříděného odpadu ještě něco dokážeme vyrobit, což asi
všichni víte. Má to ale ještě jedno hledisko, které je velmi důležité. Tím je hledisko
ekonomické, protože za každou tunu směsného odpadu obec platí, ale za každý
třízený odpad peníze dostává… A ty pak může použít… nechám na vaší fantazii
na co.
J. Šon
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TETČICE, VESNICE ROZLOŽENÁ NA BŘEZÍCH ŘÍČKY
BOBRAVY
Takhle by mohlo a pravděpodobně i začíná mnoho článků, které mluví o naší
obci. Na březích. Nedávno mě pozvala správa povodí, která chtěla provádět
údržbu břežního porostu, abych se šel podívat, co vlastně chtějí dělat. Nechci
psát o tom „kácení“, ale spíš o tom co jsem viděl jen tak mimochodem. Břehy
jako takové jsou v hrozném stavu. Lidé vyváží na břeh vše, co je možné. Někdo
může namítnout, že tím břehy zpevní…To je ale jen relativní, jelikož takto
navezený břeh se může utrhnout celý a problém je na světě. Lze také říct, že obec,
případně povodí, by měli s těmito vylepšovateli něco udělat. Jenže pokud je
„nechytíme za ruku“, nic moc s tím dělat nejde. Každopádně jsem spíš
příznivcem sousedské dohody a klidu ve vsi, než vymýšlení represí, stavění
fotopastí nebo něčeho podobného.

J. Šon
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z dopisů čtenářů

CO VŠECHNO SE DÁ JEŠTĚ ZKAZIT ?
Stavební zákon od roku 2007 ukládá obcím v § 152 v odstavci (4) "... zajistit
technický dozor stavebníka nad prováděním stavby". Od roku 2013 obec musí
navíc zajistit také autorský dozor projektanta "... nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací". Zákonodárce se tedy snaží zajistit,
aby veřejné prostředky nebyly vynakládány marně, aby nebyly placeny
nekvalitní nebo dokonce neprovedené práce, tedy aby nebyly kýmsi rozkradeny.
Jak je na příkladu stavby chodníků, vjezdů a parkovišť veřejných prostranství
průtahu obcí znát, může být tato snaha poslanců zcela neúčinná. Ano, vždy
záleží na lidech, zde zcela konkrétních, kteří zastupují obec, kteří vedou
provádění stavby, kteří vykonávají technický dozor, kteří vykonávají autorský
dozor. Tito lidé jsou vždy známi a tito lidé se musí ze selhání své činnosti také
náležitě odpovídat.
O zhotoviteli stavby, o firmě Porr a.s., zde psát nebudu, tam je situace víceméně
jasná, když kvalita stavby byla opakovaně kritizována na kontrolních dnech
stavby a dokonce výslovně na zasedáních zastupitelstva, naposled 30. září
2014. Rozepíši se o lidech na straně obce. Je zcela neuvěřitelné, že tito tři lidé
selhali naprosto současně. Výkonný orgán obce, technický dozor a autorský
dozor nechali stavbu plynout téměř zcela pod taktovkou zhotovitele, těch
několik korekcí z jejich strany kvalitu stavby nezachránilo. Například vůbec
nemohu pochopit, jak se může stát, že v chodníku Nádražní chybí tři dešťové
vpustě. Jsou zakresleny v situaci stavby a uvádí je i text stavebního povolení, že
tam chybí, musí trknout každého vola, i když by projekt nikdy neviděl : kam ta
dešťová voda asi poteče ?
Ze zákona o obcích je jasné, že zákon pro výkon funkce starosty obce
nepředepisuje žádné vzdělání, ani inteligenci. Vše je ponecháno, z politických
důvodů demokracie, pouze na vůli voliče .... Také z textu stavebního zákona
vyplývá podobně, že pro technický dozor stavebníka zákon nepožaduje žádnou
kvalifikaci či vzdělání. Vše je ponecháno na vůli starosty obce podepisujícího
smlouvu. Oproti tomu projektant musí být vždy autorizovaným inženýrem, zde
dopravních staveb. Zákon pak jasně říká, ale raději budu citovat § 152 odstavec
(4) "... zajistí stavebník autorský dozor projektanta ... nad souladem prováděné
stavby s ověřenou projektovou dokumentací."
Odpovědnost autorského dozoru za soulad prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací je tedy dána výslovně zákonem, bez ohledu na text
smlouvy.
Proto se nejprve zastavím u autorského dozoru projektanta. Musím
zjednodušeně zopakovat historii přípravy stavby. Celý průtah obcí Tetčice byla
původně jedna stavba a všechno zajišťoval Jihomoravský kraj, tedy jeho SÚS
JmK. K rozdělení na - vozovku silnice JmK a chodníky a parkoviště obce - došlo
až později z důvodu financování z peněz EU. Poté byla celá dlouhá stavba ještě
dále rozdělena na tři etapy či stavby. Od Křibů ke kolejím 1. stavba, od kolejí k
poště 2. stavba, od pošty na konec obce 3. stavba. Územní rozhodnutí zajišťuje
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Jihomoravský kraj pro všechny stavby - JmK i obce. Stavební povolení si JmK a
obec zajišťují samostatně včetně projektů staveb.
Smlouvu se Silničním projektem na projekty 1. a 3. stavby uzavřela obec v
květnu 2012. Projektant měl v té době fakticky všechny projekty (tedy pro SÚS
JmK a pro obec) téměř hotové, a to včetně projektu SÚS JmK přeložky Bobravy
s datem 2011. Projekt na 2. stavbu obec dostala, díky výstavbě přestupního uzlu
IDS u nádraží, od SÚS JmK hotový i se stavebním povolením. Projekt na 3.
stavbu - po problémech s výškami chodníku a silnice v okolí domu Palackého 95
na konci roku 2012 - obec nakonec přece jenom převzala a zaplatila. Už v lednu
2013 jsme ale projekt reklamovali ..... Projekt na 1. stavbu, založený na přeložce
Bobravy, byl obci téměř vnucen formou zaslání poštovního balíku s fakturou,
obec jej však vrátila, protože zde vůbec nebylo jisté, jak bude 1. stavba nakonec
řešena. Obec se proti řešení přeložky odvolala, protože podle studie vlivu
přeložky Bobravy by takto pojatý návrh přeložky způsobil zvýšení povodňové
vlny Q100. Smlouva o dílo s projektantem na toto pamatovala, projekt mohl být
zpracován až po nabytí právní moci změny územního rozhodnutí 1. stavby - s
přeložkou Bobravy, se zbouráním mostu a zasypáním koryta a vyřešením
problémů s takto upravenými pozemky. Není to vyřešeno dodnes a nárok na
zaplacení projektantovi nevznikl. Ale !!
Na našem posledním zasedání, 30. září 2014, tedy v den největší kritiky
nedostatků stavby ze strany opozice, naše zastupitelstvo schválilo dodatek ke
smlouvě, aby mohlo být projektantovi zaplaceno 85% ceny projektu 1. stavby.
Dodatek byl podepsán hned další den, 1. října a již 3. října obec obdržela
zálohový list na 102 tisíc korun. Daňový doklad na přijatou zálohu byl vystaven
7. října 2014. Ano, obecní prachy se pěkně rozhazují do větru, nejlépe těsně
před volbami ....
Každý dnes může zjistit, jak projektant vykonával autorský dozor na 2. a 3.
stavbě, tedy jak bděl nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. V projektu musí být uvedeny tloušťky vrstev chodníků, parkovišť,
vozovek. Musí zde být uplatněny normy, třeba krytí chrániček slaboproudých
rozvodů, musí ..... Podle kritiků stavby je toto vše provedeno jinak a autorský
dozor se tak na tento svůj dozor vykašlal, když ze zápisů kontrolních dnů spíše
plyne, že zde pouze řešil nedostatky svého projektu. Samozřejmě to nedělal
zadarmo, obec se Silničním projektem dne 27. srpna 2014 uzavřela smlouvu na
44 500,- Kč. Se započtením DPH tak autorský dozor může obec stát téměř 54
tisíc. Budu-li spekulovat, pak došlo k dohodě : my vám budeme dělat autorský
dozor, vy nám ale zaplatíte 85 % ceny projektu 1. stavby ..... Všichni zastupitelé,
kteří 30. září hlasovali pro by se měli stydět, když všichni věděli, jak to se
stavbou dopadá.
Podobně to platí o technickém dozoru stavebníka (dnes tedy TDS, dříve
investora, tedy TDI), se kterým obec uzavřela smlouvu na 170 111,- korun
(dozor není plátce DPH) dne 18. srpna 2014. První úkon dozora ve smlouvě je Protokolární předání staveniště zhotoviteli. Stavba samotná byla podle zápisu ve
stavebním deníku zahájena protokolem o předání staveniště 1. září 2014. Obec
však již 29. srpna 2014 obdržela od dozora fakturu na 24 300,- Kč a zaplatila.
Dozor tak za prokazatelné jedenáctidenní nicnedělání obdržel od obce jakýsi
dáreček, celých 24 300,- korun. Obec dozorovi platila i další čtyři faktury, tedy
celkem 5x 24 300,- korun. Ze článku smlouvy VI. Způsob fakturace lze citovat :
"... Fakturace bude prováděna formou dílčích faktur 1x měsíčně na základě
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provedených a objednatelem odsouhlasených úkonů." Pokud vím, tak se
příslušné doklady o odsouhlasených úkonech technického dozora na obci vůbec
nenašly. Ano, obecní prachy se pěkně rozhazují do větru .... Pamatuje na to ale
trestní zákoník.
-------------------------------------------------No, aby toho nebylo dost. Údajně v září 2014 vznikla ústní dohoda tří osob o
pokládce chrániček do chodníků (když jsme o ní mluvili na úřadě, pan starosta
ji trefně nazval - trojdohodou :-). Teprve dodatečně, aby nové zastupitelstvo
vůbec vědělo o co šlo, se ta ústní dohoda dostala na papír, mám ji před sebou a
cituji z ní :
" Zápis z jednání ohledně pokládky kabelových chrániček pod zřizovanými
chodníky v obci Tetčice. Akce : II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejná
prostranství.
Zúčastnění : ing. Soňa Štossová - objednavatel, ing. Tomáš Rousek - TDI, Zdeněk
Průša - zhotovitel
Výše zúčastněné osoby se ústně dohodly na provedení ručního výkopu pro
pokládku kabelových chrániček za účelem budoucích rozvodů optické sítě .... dle
připravované projektové dokumentace na vybudování zemní optické trasy FTTH
Tetčice, kterou zpracovává firma MTEL Communications s.r.o. ..." (dále stránka
textu a závěr) "... Zhotovitel sdělil pouze orientační cenu celkového díla,
odhadem dle objemu prací cca 300.000 - 400.000,- Kč bez DPH."
Z písemného záznamu ústní trojdohody, registrovaného dne 02.02.2015 pod
OT 0096/15, vyplývají velmi závažné skutečnosti :
a) Pokládka chrániček je součástí stavby optické trasy FTTH Tetčice podle
projektu MTEL Communications.
b) Není to tedy stavba II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejná
prostranství.
c) Důkazem faktů a) b) je zejména ověřená projektová dokumentace stavby
II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejná prostranství, stavební povolení v
právní moci, podklady pro výběrové řízení na zhotovitele, smlouva o dílo s
firmou Porr a.s.
Projektová dokumentace stavby II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejná
prostranství obsahuje veškeré činnosti, práce, materiály a dodávky nutné pro
řádné provedení stavby, ze slaboproudu je zde pouze objekt SO 404, stavbou
vyvolané přeložky stávající metalické kabelové televize. Toto stvrdil také
stavební úřad postupem podle § 111 stavebního zákona, když stavbu
pravomocně povolil.
d) Chráničky nemohou být vícepráce stavby II/394 Tetčice průtah, 2. a 3.
stavba - veřejná prostranství. Vícepráce musí mít charakter přímé součásti
právně povolené stavby, na kterou je uzavřena smlouva o dílo. Musí mít k této
stavbě přímý vztah jak fyzický, tak zejména právní. Zjednodušeně platí, že o
vícepráci jde pouze, pokud bez jejího provedení stavba nemůže řádně fungovat.
Nakonec je to v podstatě uvedeno i ve smlouvě s firmou Porr v článku IV. Cena
díla v odstavci (2) "... Dále ke změně ceny lze dojít v případě, že se na stavbě
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vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci, které
bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby ..."
e) Protože dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu optické sítě
FTTH ..., jsou chráničky nepovolenou, čili černou stavbou.
f) Toto všechno museli vědět všichni tři zúčastnění a pod písemnou trojdohodou
podepsaní :
Zhotovitel a TDI - oba museli znát obsah projektu stavby, obsah stavebního
povolení stavby II/394 Tetčice průtah, 2. a 3. stavba - veřejná prostranství. Do
trojdohody .... výslovně uvedli, že jde o "... chráničky za účelem budoucích
rozvodů optické sítě ..... dle připravované projektové dokumentace na vybudování
zemní optické trasy FTTH Tetčice ..." Z titulu své odbornosti se museli zajímat,
zda je tato stavba již povolena a zda je tedy možno chráničky pokládat.
Objednavatel - pak musel vědět, že jediným důvodem pro pokládku chrániček je
právě a jen v trojdohodě uvedená optická síť a musel vědět, že smlouva s MTEL
Communications nebyla dosud splněna, obec nemá dokumentaci optické sítě a
územní rozhodnutí ještě vydáno nebylo. (Podle posledních zpráv byl obci
nabídnut projekt, který nesplňuje požadavky výběrového řízení a studie sítě,
kde síť obce tvoří jeden celek.)
Z toho vyplývá, že všichni tři věděli, že chráničky jsou úplně jinou stavbou, jejíž
trasa vede pouhou souhrou okolností pod chodníky a vjezdy, že stavba optické
sítě není právně povolena, že tedy uzavírají protiprávní dohodu.
K trojdohodě ještě důležitá věc. Podepsaný pan Zdeněk Průša zřejmě nemá
stavebním zákonem vyžadovanou autorizaci podle zákona 360/1992 Sb.,
nemůže být, a proto není stavbyvedoucím (§ 158 + § 160 stavebního zákona).
Navíc je ze smlouvy oprávněn jednat pouze ve věcech technických a
realizačních, nikoli smluvních. Pokud má mít trojdohoda váhu ústně uzavřené
smlouvy, nemůže ji pan Zdeněk Průša vůbec ústně uzavřít. Podle mého názoru
je ústní trojdohoda neplatná a neúčinná ... Smlouva vzniknout nemohla, pro
pokládku chrániček tedy chyběl právní podklad.
A nakonec, po té ústní trojdohodě byl dne 18.12.2014 uzavřen mezi
objednatelem obcí Tetčice a zhotovitelem Porr a.s. dodatek č.1, kde o
chráničkách není ani slovo. Myslím, že to hovoří za všechno předešlé.
g) Z trojdohody plyne, že chráničky nejsou stavbou II/394 Tetčice průtah, 2. a 3.
stavba - veřejná prostranství. V trojdohodě je uvedena cena až 400 tisíc korun,
to je 484 tisíc s DPH, se započtením ceny nákupu chrániček, za které obec dala
údajně 120 tisíc, to může být přes 600 tisíc korun. Z jaké kapitoly rozpočtu se to
mělo platit ? Samozřejmě nikoli z dopravy, stavby II/394 Tetčice průtah, 2. a 3.
stavba - veřejná prostranství. Nevzpomínám si, zda je v rozpočtu pro roky
2014-15 pro optickou sít počítáno s 600 tisíci. Právo rozpočtových opatření je
pouze myslím do 50 tisíc .... Mám zato, že objednatel nebyl oprávněn
trojdohodu vůbec uzavřít - bez kladného usnesení zastupitelstva obce, tedy toho
našeho minulého.
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e) Sankce za černou stavbu jsou uvedeny ve stavebním zákoně, pro stavebníka v
§ 180, pro stavební firmu v § 181.
f) Je otázkou, k čemu jsou ty chráničky pod chodníky vůbec dobré, pokud třeba
chybí odbočení k jednotlivým domům ..... ??
-------------------------------------------------Výsledkem všeho je, že chodník kolem školy a dál nahoru na Palackého až k
autobusové zastávce dodnes není. V místě přechodu u obecního úřadu je nyní,
tedy ještě 9. března, v chodníku na straně hotelu pouhá díra nedbale vyplněná
recyklátem, ..... Provoz po průtahu je samozřejmě povolen, i když každý ví zejména povolující MěÚ Rosice Odbor dopravy a stavebník průtahu
Jihomoravský kraj - že provoz ohrožuje chodce na zdraví , třeba i na životě. Lidi
s kočárky či lidi na vozíku nemají totiž na chodníku kolem školy šanci. Aby se
dostali na chodník ulice Nádražní, musí z Palackého, Tyršovy i Hybešovy
přejíždět silnici nikoli po přechodu, do té díry místo chodníku, ale po vozovce v
zatáčce u pily až k Jonášům, kde je snížený obrubník. Jasně, auťáci mají vždy
přednost přede všemi, my chodci ať si nějak poradíme, vždyť nekupujeme auta
ani benzín do nich, ekonomice státu, která žije z aut, nepřispíváme, tak na nás
stát úplně se.., čti kašle. To se mi, chodci, nelíbí, proto jsem rozhodnutí o
předčasném užívání vozovky průtahu v lednu 2015 napadl u Krajského úřadu
JmK. Úředníci Jihomoravského kraje ale nepůjdou proti stavbě
Jihomoravského kraje. Jsou tam všichni podjatí a podle toho také rozhodli : vše
je v pořádku. Jasně, když by třeba propásli peníze z EU. Zákony i zdraví chodců
z Tetčic jsou jim u prd..., však víte kde.
-------------------------------------------------Jak jsem zmínil výše, tak jsem si v listopadu 2014 v Rosicích postěžoval na
chybějící tři vpustě v chodníku Nádražní. Svoji stížnost jsem předal také obci.
Odbor dopravy MěÚ Rosice stavbu prohlédl a v lednu 2015 mi sdělil, že "
zahájil a vede správní řízení podle § 129 ...". Pravdou je, že až nyní, tedy od
března 2015, MěÚ Rosice Odbor dopravy vede řízení o odstranění 3. stavby
veřejných prostranství průtahu. Leckomu to zahájení řízení bude připadat
nepříjemné, ale může mít obec lepší důkaz ohledně svých požadavků na vrácení
peněz od chybujících účastníků výstavby ?
No, máme zde jakési problémy s dopravní stavbou. Určitě v tom ale nejsme
sami, vždyť kdo se trochu zajímá, zná problémy Prahy s tunelem Blanka,
nejnověji s jejími mokrými dráty :-) Podle nové paní primátorky za těmito
pražskými problémy stojí "několik debilů". Asi tím myslí účastníky výstavby,
kteří přehazují vinu jeden na druhého. Jak to bude u nás ?
Ing. Josef Dvořák
9. března 2015

16

z dopisů čtenářů

CO JE NOVÉHO V PŘÍPADU AMBROS
Po odvolání bývalého „starosty“ Ambrose, přestal vycházet i časopis našeho
sdružení PRO TETČICE. Mnoho z vás se ptá, co se v této kauze děje a jak to
vypadá s potrestáním Ambrose.
Případ se stále vyšetřuje, ale už se blíží ke konci. Policie poslala do naší školy
soudního znalce v oboru stavebnictví, který již zpracoval svoji zprávu. Vím jistě,
že stejně jako my nenašel v budově naší školy velkoformátovou dlažbu, bidetovou
soupravu a mnoho dalších věcí a stavebního materiálu. Nenašel je z jednoho
prostého důvodu a tím je, že tam tyto věci prostě nejsou. Nakoupeny jsou,
v účetnictví obce pod položkou škola také jsou, ale v samotné škole už nejsou.
Kde jsou, si asi všichni dovedeme představit. Samozřejmě se bude ptát i policie
ČR. Uvidíme, co zjistí.
V Tetčickém zpravodaji bývalý starosta obhajoval výdaje na pohonné hmoty tím,
že byl nucen vozit brigádníky do Tetčic z Brna, protože za tak nízký plat nikoho
z okolí nesehnal. Proto jim ještě platil svačiny, obědy a nějaké to pivko. Tolik jeho
vysvětlení. Zajímalo nás, co znamená slovo velmi nízký plat a tak jsme prošli
smlouvy o provedení prací a zjistili jsme, že drtivá většina pracovala za 90,00 Kč,
ale byli i tací co pracovali za 140,00 Kč za hodinu. A to dokonce nejen ve škole,
ale i na údržbě obecní zeleně. Tyto peníze byly propláceny i za „pomocné práce
při čištění obce.
Dokonce jsme našli i dvě smlouvy znějící na údržbu obecní zeleně podepsané ve
stejný den, ale jedna zní na 140,00 Kč/hod a druhá na 100,00 Kč/hod. Je divné,
proč má každý z brigádníků jinou mzdu za stejnou práci, že?
Ještě divnější však je to, že jsme si tyto pomocné síly najali 1. února. Na údržbu
obecní zeleně.
Já nevím jak vy, ale já si myslím, že Tetčice vedené Ambrosem byly snem každého
brigádníka. Dovezou vás na pracoviště, dostanete svačinu, oběd, nějaké to pivko
pak vás zase odvezou domů a ještě vám dají plat 140,00 Kč za hodinu práce
nekvalifikovaného dělníka. Říkám si, že je jen škoda, že jsme o takových
lukrativních pracovních místech vytvořených bývalým starostou nevěděli, že?
Jen za měsíce červenec a srpen podepsal 18 dohod o provedení prací , kde si tyto
lidi najal jako stavební dělníky. Celkem těchto dohod jen za rok 2012 uzavřel asi
70. Vše bez vědomí zastupitelstva, bez schválení položky v rozpočtu na tyto
práce atd.
To že mnozí takto podepsaní brigádníci ani netuší, kde jsou Tetčice je již nyní
jasné. Jen zatím není jasné, kdo inkasoval jejich mzdu. Ale podezření bych měl,
vy také?
Bývalý starosta se skutečně staral velmi dobře. Tedy myslím o sebe. V účetní
položce občerstvení se nachází množství zajímavých položek. Čokolády,
medovina, vína z vinoték, množství položek na 200g šunky a 2 rohlíky a podobné
svačinové nákupy, ale i poměrně velké nákupy za několik set korun.
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Dále účetní doklady z kterých je patrno, že se jedná pouze o doklady k proplacení,
jak praktikoval již s naftou. Například dva proplacené doklady ze dne 20.8.2012.
Jeden je z Tesco Vídeňská, Brno ve 11:23 hod a druhý ve 12:00 hod Brno Albert
Modřice.
Názor na jeho starání se o obecní, tedy naše peníze, si udělejte každý sám.
Jaroslav Holomek

ze školství

ŠKOLSKÁ KOMISE OÚ TETČICE
Dobrý den, chtěla bych vás seznámit s činností školské komise v období listopad
2014 – únor 2015.
Do školské komise jsem byla zvolena na schůzi zastupitelstva v prosinci 2014 a
jako členky komise byly schváleny paní Hana Krejčí a Blanka Milionová.
Školská komise se ke své první schůzce sešla 5.1.2015. Z této schůzky vzešla
dohoda, co bude náplní činnosti školské komise:
- dle zákona 561/2004 – školský zákon v platném znění, se bude školská komise:
• podílet na tvorbě rozpočtu ZŠ a MŠ
• tlumočit požadavky ZŠ a MŠ v zastupitelstvu obce
• podílet na informaci o ZŠ a MŠ
• kontrolovat hospodaření ZŠ a MŠ
• řešit případné stížnosti a připomínky z řad občanů, týkající se ZŠ a MŠ
-dále bude:
- organizovat, případně se podílet na organizaci kulturních i sportovních akcí
v obci ve spolupráci
s místními zájmovými spolky i sportovními organizacemi
• organizovat, případně se podílet na organizaci společenských akcí typu:
• vítání občánků a oslav jubileí starších spoluobčanů
• informovat o kulturně společenských a sportovních akcích, které budou
v průběhu roku probíhat.
Tímto bych chtěla děvčatům, ale i ostatním nejmenovaným, poděkovat za to, jak
se svých rolí ujali. Z akcí, na kterých se podíleli, mohu vyjmenovat např. – letáček
seznam akcí v předvánočním čase, aktivní organizace rozsvěcení vánočního
stromu, „předzápisová“ propagace naší ZŠ pomocí letáčků v rosických školkách,
informační letáčky o plánovaných akcích v lednu – březnu 2015. Všechny tyto
akce jsou zároveň vyvěšovány na portálu obce www.tetcice.cz
i na www.rosicko.cz a fyzicky i na vývěskách obce. Dále vás chci informovat,
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že v naší obci se budou konat v září rozmarýnové hody, na jejichž přípravě, která
začíná již nyní, se budeme také podílet.
Vás, spoluobčany, bych také ráda přizvala ke spolupráci. Budeme rádi za každou
zpětnou vazbu, týkající se kulturních i sportovních akcí, fungování školky i školy.
Věřte, že přivítáme jak kladné reakce, tak i ty negativní, případně i dobré nápady
a připomínky o tom, jak by věci mohly a měly fungovat.
Tyto reakce můžete posílat (i anonymně) na můj e-mail: z.oskrdalova@volny.cz
Dále bych vás ráda upozornila na to, že škola i školka mají své webové stránky,
na kterých se i vy, kteří nemáte svá dítka v těchto zařízeních, můžete seznámit
s tím, co pro děti pedagogové chystají a podívat se na fotky z těchto aktivit.
Věřím, že i to přispěje k pozitivnějšímu vnímání těchto zařízení v naší obci.
Pokud máte zájem, po dohodě s paní ředitelkou Müllerovou i vedoucí učitelkou
Florianovou, můžete školu i školku navštívit
a podívat se , jak hezky jsou upravené, případně vám budou zodpovězeny vaše
dotazy. Kontakty i další informace získáte na webových stránkách
www.zsamstetcice.cz
Za školskou komisi i školu vás také zvu k návštěvě velikonočního
jarmarku v prostorách školy v sobotu 21.3.2015 od 13 hod.
Zuzana Oškrdalová

Diakonie Broumov, sociální družstvo: VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
dne:…13.4.2015 a 15.4.2015
čas: úřední hodiny, místo:OÚ Tetčice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY TETČICE
Fotografie dokumentují výstavu ke 140. výročí založení školy a také aktuální
vzhled školy.
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ROČNÍ ZPRÁVA MIKROREGIONU KAHAN DSO ZA ROK
2014
Realizované projekty 2014 - výběr
KrÚ JMK - v rámci projektu Marketing turistické destinace v Mikroregionu
Kahan dso a v rámci mediální prezentace byly zpracovány podklady pro
regionální zajímavosti – Mapy.cz na seznamu.cz, dále se zhotovil nový film o
regionu pod názvem Vítá Vás Mikroregion Kahan dso, v rámci propagace byly
zadány ke zpracování Malované mapy pro region Brno venkov jih, celý rok bylo
aktivně ošetřováno 14 schránek (keší) Geocachingu, MR zpracoval a osadil QR
kódy vybraná místa v členských obcích (pozn.:v Tetčicích na vývěsce), na
portále Na kole i pěšky byly umístěny trasy cyklostezek mikroregionu pro použití
uživatelů chytrých mobilu k bezplatnému užívání. Cyklostezka Zastávka- Babice
je v současné době ve stádiu řízení pro územní rozhodnutí.

Celé znění zprávy ke shlédnutí na www.tetcice.cz na úřední
desce v sekci dokumenty z mikroregionu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka.
Jak rádi bychom Ti
ruku podali a k narozeninám
popřáli. My však můžeme
jen kytičku na hrob dát
a tiše vzpomínat.
28. února jsme si připomněli
nedožité 80 narozeniny našeho
drahého taťky, manžela a dědečka
pana Jiřího Vaculíka
Prosíme jeho kamarády, spolužáky
a přátale o tichou vzpomínku.
Děkuje r. Vaculíkova
Dne 6.4. uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a
dědeček pan Jan Skuhra
Vzpomínají manželka a děti s rodinami
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MORAVSKÁ VLAJKA NA POČEST PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost
obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro
značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší radnici vyvěšena
moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol
sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského
života.
HISTORIE MORAVSKÉ VLAJKY
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky
vychází ze zemských barev, zlaté a červené, kterých
se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později
začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci
Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové
moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a
zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a
červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a
červená.“ Od stanovených zemských barev byla
následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19.
století a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě
moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu
na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš
příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku
1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů
po roce 1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky
začaly být opatřovány zemským znakem –
šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si
pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala
se základní a všeobecně uznávanou podobou
moravské vlajky současnosti.
Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována
i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí
narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září
význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta
Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen,
28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také
svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí
jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým
z významných rodáků.
Moravská národní obec, o.s.
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TŘETÍ ROČNÍK KROSOVÉHO BĚHU PRO VEŘEJNOST

oslední předvánoční sobotu se na Rybářské baště v Tetčicích uskutečnil
třetí ročník krosového běhu pro veřejnost. Vzhledem k počasí šlo nakonec
o akci s téměř spartanskými podmínkami (běžci se letos museli vypořádat
s blátivými úseky a popadanými stromy), nicméně počasí nakonec vyšlo a tak
se jednalo o úspěšné zakončení letošní sportovní sezony.
Celkem
se zúčastnilo
13
dětí
na půlkilometrové trati, jež všechny
dokončily a byly za výkon odměněhy
diplomem a cenami.
Trat´dospělých kategorií měla dva
okruhy a měřila 9,5km v okolním
kopcovitém
terénu.
Mezi
muži
s přehledem zvítězil Ondra Pajer, mezi
ženami potom tradiční účastnice Magda
Krejčová.
Děkujeme
všem
zúčastněným
za příjemnou atmosféru, obci Tetčice za podporu, sponzorům za ceny pro vítěze a
přejeme všem závodníkům hodně zdraví a sil do dalšího roku.
V Tetčicích 20.12.2014
Za pořadatele B. Dokoupil

MAŠKARNÍ KARNEVAL 2015
Sdružení žen Tetčice pořádalo dne 14.2.2015 odpoledne maškarní karneval pro
děti a večer maškarní ples pro dospělé. Sponzoři přispěli peněžními i věcnými
dary za které bychom jim chtěli touto cestou poděkovat. Za výtěžek z plesu
se v obci uskuteční mnoho akcí: zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, Den
matek, Den dětí a Mikulášská nadílka. Děkujeme těmto sponzorům.
Crlík Josef, Hotel Crlík
Pytlík Přemysl, Imeso s.r.o
Drápal Roman, Krmné směsi
Ševcik Jan, Restaurace
Haška Jaroslav, Stolařství
Špatný Martin, Zahradní pivnice
Hlavoň Jan, Autoservis
Tesař Ondra
Holomek Jaroslav, HOLMSTAV
Tesař Pavel, Autobaterie
Kejda Jan, Med Pharma Tetčice
Ing. Veverka Jan, Omnitech
Kejda Tomáš
Ing. Veverka Dalibor
Koumal Jiří
Salon Budoar, Tetčice
Obora Tetčice
Studio VISAGE ‚ kosmetika JAFRA
Brno
Oškrdal Zdeněk, Kamenictví
HCC Martina Doležalová
Pila Tetčice
Pokorný Jaroslav ml., Výroba pletivac Rada Jaroslav
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ZE SVČ ROSICE

PLÁNUJEME NA LÉTO
Pobytové tábory:
Kouzelný duhový týden, 25. – 31. 7. 2015 Obůrka u Blanska
Tábor Superhrdinů, 8. – 15. 8. 2015 RS Nesměř
Chorvatsko – Baška Voda – Vila Papagaj, 26. 6. – 5. 7. 2015
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
Cyklokroužek
Keramika pro rodiče s dětmi
Keramický ateliér pro dospělé
Sporťáček
Florbal pro dívky
Přehazovaná, vybíjená Od 8 let. T
TRAMPOLÍNKY pro mládež Od 12 let.
Více informací na

www.svcrosice.cz
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OHLÉDNUTÍ - VÁNOČNÍ PŘESPÁVAČKA S INSTRUKTORY TETČICE, 12. 12. 2015
Odpoledne v pět hodin jsme se sešli v tetčické sokolovně. Nejdříve jsme si zahráli
pár seznamovacích her. Po hrách přišly na řadu vánoční zvyky, které si každý
účastník mohl vyzkoušet, například krájení jablíčka, házení střevícem a pouštění
lodiček. Naštěstí se všechny lodičky držely při sobě. Po zvycích následovala
večeře, po které nás čekalo velké překvapení. Pod stromečkem u obecního úřadu
byl pro každého dáreček od Ježíška. Když si všichni rozbalili dárečky, následoval
horký nealkoholický punč a pohádka. Mně osobně se akce velmi líbila a už se
těším na další.
Sofie Strnadová

SPORTOVNÍ POZVÁNKY
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KULTURNÍ POZVÁNKY
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AKCE V ROSICÍCH
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VÝHLED AKCÍ V TETČICÍCH
• 18.4. DEN OSVOBOZENÍ TETČIC – POMNÍK U OÚ
• 3.5. TETČICKÁ POUŤ – PARK U OÚ, SOKOLOVNA
• 26.6. OD 21:30 HOD. LETNÍ KINO NA SOKOLOVNĚ
• 12.6. OD 20:00 HOD. LETNÍ NOC - HRÁT BUDE TREMOLO - SOKOLOVNA
placená inzerce
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