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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den dámy a pánové, milí spoluobčané.

Zima se pomalu ale jistě chýlí ke konci a v tomto předjarním čase mně dovolte,
abych napsal několik řádků o tom, co je u nás ve vsi nového. No, nebude toho
mnoho, jelikož v zimě se až tolik věcí  neděje, navíc mě to přijde jako včera, co
jsem psal článek do posledního zpravodaje roku 2015.
V uplynulém  období  začaly  první  přípravy  na rekonstrukci  chodníku  vedle
sokolovny, pokračujeme ve věci získání dotačních titulů pro zateplení veřejných
budov, kde pro č.p. 58 (pošta) dnešního dne již začíná sanace vlhkého zdiva (ono
je spíš úplně mokré), aby bylo v budoucnu vůbec možné tuto budovu zateplit a
dále  ji  smysluplně  využívat.  Také  se s návratem  jara  vrací  firma  Filák,  která
dokončí  rekonstrukci  veřejného  osvětlení.  Když  už  mluvím  o osvětlení,
s příchodem  jara i firma E-on přichází  se svou pomyslnou  troškou do mlýna  a
požádala  o územní  rozhodnutí  pro  kabelizaci  rozvodu  nízkého  napětí  na ulici
Křiby. To zní slibně, takže pokud se to někde nezasekne, mohly by už letos mít
Křiby elektriku v zemi, čímž by se zbavily nehezkého „zadrátování“ ulice. Toto
se připravuje na příští  rok i pro Mlýnskou a Sušilovu a já  doufám, že v dalších
letech  zbavíme  drátů  i zbytek  obce.  Další  dobrou  zprávou  je,  že se povedlo
převést poslední pozemek pod novým chodníkem z vlastnictví ČR do vlastnictví
obce,  čímž  se opět  rozjíždí  (zatím  alespoň  papírově)  oprava  chodníků
na Nádražní.  Firma  PORR  přislíbila  nástup  hned  poté,  co  stavební  povolení
nabude právní moci, takže pevně věřím, že i chodníky dokončíme v brzké době.
Když tak čtu, co jsem napsal, začínám mít pocit prozatím mírného optimizmu.
Jedna  věc  se ale  už  povedla.  Pro  někoho  nedůležitá,  pro  někoho,  obzvláště
v dnešní době, důležitá. Je to úprava našeho pomníku. Je škoda, že se nepovedla
do výročí  narození  T.  G.  Masaryka,  takže  „slavnostní  odhalení“  bude  až při
vzpomínce na osvobození obce.
Teď  ale  trošku  změním  téma….  Vlastně  proto,  že je  to  každé  jaro  to  samé.
Problém  jsou  slepice.  Ani  ne  tak  slepice  jako  takové,  ale  spíš  jejich  činnost
na březích našich potůčků. Tuhle jsem okolo jednoho šel a říkám jim: „pipiny,
nehrabte  tu  hlínu  do potůčku,  potůček  pak  blbě  odtéká“.  Ale  slepice  pro  mě
neměli pochopení, nebo nerozuměly, či co. Takže prosím jejich majitele, aby to
pochopili aspoň oni.
Ale i z jiného soudku….. Rád bych poděkoval Sdružení žen Tetčice za přípravu a
organizaci dětského karnevalu a maškarního plesu. Takže ještě jednou, děkuji.
Na závěr mně dovolte, milí spoluobčané, abych Vám popřál hezké Velikonoční
svátky, bohatou pomlázku a hodně sil a hezkých teplých dní, které Vám pomůžou
bojovat s jarní únavou.

                               Jan Šon
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ) .

26. 1. 2016
INFORMACE

Starosta informoval o záměru firmy Prosig s.r.o.  přeložit VN. Dále informoval
o nutnosti výměny karet pro ZTP a ZTP/P.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

ad3) Rozpočtové opatření rozpočtové opatření č. 18/2015
ad4) Odpisy MŠ Tetčice pro rok 2016
ad5) Žádost o příspěvek na plavání MŠ Tetčice
ad6) Výběrové řízení na nákup komunálního malotraktoru s příslušenstvím
ad7) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-
-15/154 mezi Obcí Tetčice a ÚZSVM
ad8)  Zastupitelstvo  obce  Tetčice  schvaluje  přílohu  Č.  1  ke Smlouvě  Č.
11/08‚ která byla uzavřena mezi Obcí Tetčice a společností KTS Ekologie s.r.o
ad9) Příloha č. 2 ke smlouvě Č. 11/08 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu

23. 2. 2016
INFORMACE

Starosta  informoval,  že dne  16. 2. 2016  obdržel  písemnou  rezignaci  člena
zastupitelstva  obce  Ing. Soni  Štossové  Ph.D.  na její  mandát;  tímto  dnem  její
mandát člena zastupitelstva obce zanikl.
Starosta v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Josefa Pokorného
ke složení slibu. Před složením slibu starosta upozornil  pana Josef Pokorného,
že odmítnutí  složit  slib  nebo  složení  slibu  s výhradou  má  za následek  zánik
mandátu.
Starosta informoval o Roční zprávě Mikroregionu Kahan dso za rok 2015. Dále
poskytl  informace,  že SÚS JMK podala reklamaci firmě BERGER BOHEMIA
na odvodnění silnice. Také uvedl, že byla na Povodí Moravy s.p. vznesena žádost
na pročistění  a  úprava  vodoteče  odjejího  vyústění  mezi  ulicemi  Hybešova  a
Tyršova po její vtok do Bobravy. Doposud však nebyla doručena žádná odpověď.
Dále  informoval,  že Obec  Tetčice  zakoupila  komunální  traktor.  Starosta  také
sdělil,  že není  možné  uzavřít  s Městem  Rosice  smlouvu  o ukládání
velkoobjemového  odpadu  občanů  Tetčic  do jejich  sběrného  dvora.  Také
poděkoval  Ing. Soni  Stossové  Ph.  D.  za její  práci  na vydání  knihy  Tetčice  —
archeologické doklady. Místostarosta informoval, že se chystá stavební uzávěra
za ulicí Hybešovou a Tyršovou podél vedení 400 kV. Uzávěra bude dlouhodobá.
Jedná se o posílení vedení, budou se stavět nové sloupy. Podél vedení bude 400 m
ochranné  pásmo.  V současné  době  se jedná  jeno  informaci.  Až v příštím  roce
bude tento záměr zveřejněn a občané budou moci podávat připomínky k záměru.
Zastupitelstvo obce tyto informace vzalo na vědomí.
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ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

ad3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ÚZSVM
ad4) Smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě
ad5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E-ON
ad6) Prodej dřeva
ad7) Svěření movitého majetku do správy MŠ Tetčice
ad8) Volba zástupce do Mikroregionu Kahan dso
ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

ad9) proplacení faktury č. 2-12/2015 od dodavatele ZK Vybíral

UPOZORNĚNÍ:
Blíží se termín splatnosti místního poplatku

 za odpad a psy.

TERMÍN: 31. 3. 2016

Po tomto datu bude zvýšen poplatek na
trojnásobek a následně vymáhán.

Bezhotovostní platba: platbu můžete zaslat na
č. ú.: 32125641/0100 

Hotovostní platba: Obecní úřad Tetčice
v úřední hodiny

Více na www.tetcice.cz a kabelové TV 
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ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI TETČICE
ZA ROK 2015

Vážený pane starosto,
předkládám Vám zprávu o bezpečnostní situaci v městě Rosice za období od 1.
ledna 2015 do 31. prosince 2015.
Za rok 2015 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Rosice spácháno
celkem 385 trestných činů, z tohoto počtu bylo objasněno 189 trestných činů, t.j.
49,09 %. Oproti roku 2014 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 92
skutků.  Z bližšího  pohledu  na statistické  údaje  je  uveden  výčet  nejčastěji
porušených  ustanovení  trestního  zákoníku,  které  byly  řešeny  obvodním
oddělením, jako jsou např. trestné činy, které směřovaly proti majetku, těch bylo
celkem 200, jako vloupání do vozidel a krádeže věcí z nezajištěných vozidel (31
případů),  dále  vloupání  do rodinných  domů,  bytů  a  rekreačních  chat  (28
případů), vloupání do tzv. jiných objektů jako jsou zahradní domky, kůlny, garáže
(22 případů) a krádeže motorových vozidel nebo související neoprávněné užívání
cizí věci (10 případů). Mimo to bylo oznámeno 26 skutků, kdy si jeden z rodičů –
většinou  se jedná  o otce,  neplnil  vyživovací  povinnost  na své  děti.  Dalších  5
trestných  činů  bylo  spácháno  na úseku  ochrany  zdraví  a  veřejného  pořádku
(napadení či vyhrožování, porušování domovní svobody či práv k domu apod.),
další spáchané trestné činy se týkají problematiky dopravy, tedy např. o jízdu pod
vlivem alkoholu či pod vlivem jiných omamných látek (28 skutků) i v neposlední
řadě jízda s motorovým vozidlem v době zákazu řízení (8 skutků).
Zbylé  trestné činy,  přečiny  zahrnují  málem celé spektrum  trestního  zákoníku.
Během roku 2015 bylo ze strany policistu obvodního oddělení Rosice šetřeno, na
základě vlastního zjištění nebo oznámení, celkem 1065 přestupků, kdy se jednalo
zejména  o přestupky  proti  občanskému  soužití,  veřejnému  pořádku,  proti
majetku, na úseku dopravy a také na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi. Z rozboru jednotlivých zákonných porušení vyplývá, že na úseku
občanského  soužití  bylo  řešeno  celkem  205  přestupku,  proti  majetku  170
přestupků,  proti  veřejnému  pořádku  10  přestupků,  na úseku  dopravy  544  a
ochrana  před  alkoholismem  a  jinými  toxikomániemi  celkem  69  přestupků.
Z předchozího uvedeného celkového počtu řešených přestupků bylo 542 řešeno
v blokovém řízení (občanské soužití 3, majetek 14, BESIP 523), 352 přestupku
bylo oznámeno správnímu orgánu pověřené obce k projednání a 6 skutku bylo
překvalifikováno na trestný čin.
Dopravní  nehody  zpracovává  samostatný  specializovaný  policejní  útvar
s působností na celém teritoriu Brna venkova. V roce 2015 bylo na území Brna
venkova zaznamenáno celkem 1141 dopravních nehod, při kterých zemřelo 13
osob,  35  osob  bylo  zraněno  těžce  a  443  osob  utrpělo  lehká  zranění.  Celková
materiální  škoda při  DN na Brně-venkově činí 86.269.500,-  korun. Z hlediska
nejčastějších příčin bylo nejvíce nehod způsobeno nesprávným způsobem jízdy
(594),  dále  nepřiměřená  rychlost  (208)  a  nedání  přednosti  v  jízdě  (159),
nezaviněná řidičem (153) nehod např. chodci, střet se zvěří.
V obvodu OOP Rosice došlo v roce 2015 celkem k 187 dopravním nehodám, při
kterých 2 osoby zemřely, 4 osoby utrpěly těžké zranění a 80 osob lehká zranění,
kdy vznikla celková hmotná škoda ve výši 15.760.000,- korun. Z rozboru příčin
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nehod  vyplývá,  že nesprávným  způsobem  jízdy  bylo  způsobeno  105  nehod,
nepřiměřenou rychlosti jízdy 38 nehod, nedáním přednosti vjízdě 22 nehod, 10
nehod bylo způsobeno pod vlivem alkoholu a 37 nehod nebylo zaviněno řidičem
vozidla.

Přehled  trestné  činnosti  v teritoriu  obce  Tetčice  v období  od 1.1.2015
do 31.12.2015.
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 7 trestných činů, přičemž u 2
trestných činů byl zjištěn pachatel. Skladba trestných činů:

-krádeže vloupáním do rodinných domu a jejich příslušenství 3 případy
-krádeže vloupáním do firmy 2 případy
-řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) 1 případy
-ostatní trestná činnost hospodářská trestná činnost 1 případy

U trestných činu převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy.

Přehled  spáchaných  přestupků  vteritoriu  obce  Tetčice  za  období
do 1.1.2015 do 31.12.2015.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 67 přestupků, z čehož byl u 35 přestupku
zjištěn pachatel. Skladba přestupků:
-přestupky proti majetku 1 případ
-řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) 3 případy
-přestupky proti občanskému soužití 5 případy
-přestupky v dopravě (dopravní nehody) 7 případy
-přestupky v dopravě řešené na místě, v blokovém řízeni 51 případů

Dále bylo v obci Tetčice provedeno 10 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 Tetčice je na velmi dobré úrovni.

npor. Mgr. Igor Šoukal

vedoucí odděleni
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STRUČNÁ POZNÁMKA O TOM, JAK „PŘIMĚT ZAMĚSTNANCE OBCE,
ABY POCHOPILI, ŽE POKUD ODVEDOU DOBROU PRÁCI, BUDOU

ADEKVÁTNĚ ODMĚNĚNI“.

V Tetčickém zpravodaji z prosince 2015 Jan Kejda uveřejnil článek pod názvem
„Rok 2015 pohledem nejen zastupitele, předsedy finančního výboru, ale i občana
Tetčic“. Kromě jiného se v něm kriticky vyjadřuje na adresu zaměstnanců obce.
Říká:  „Velký  problém  vidím  v  organizaci  práce  zaměstnanců  údržby  obce.
Myslím si, že v blízké budoucnosti budeme muset ... hlavně přimět zaměstnance,
aby pochopili,  že  pokud  odvedou  dobrou práci,  budou  adekvátně odměněni.“
Odkazuje  na  Kejdův  text  objevil  se  u  vchodu  do  prodejny  anonymní  plakát
obsahující vůči zaměstnancům údržby obce hanlivá označení („flákači“ apod.).
Tyto  řádky  píšu  nerad.  Nemám  v  oblibě  ani  konflikty,  ani  neslušnost,  ani
neférovost. Má-li kdokoli vůči jinému kritické výhrady, měl by být v první řadě
konkrétní a tyto výhrady si vyříkat v první řadě s těmi, jichž se ony týkají.
Jako  zaměstnanec  údržby  obce působím  řadu  let,  měl  jsem  možnost  v  tomto
pracovním postavení  spolupracovat  s  několika  starosty.  Vždy  jsem  se  usiloval
pracovat  s  maximálním  nasazením,  spolehlivě  a  precizně,  odváděl  jsem
pravidelně  práce  i  mimo  svou  pracovní  náplň,  konečně,  jejich  výsledek  může
vidět každý občan: nejen co se týče obecné údržby obce, nýbrž i při rekonstrukci
obecné školy a při dalších příležitostech. Nikdy mne ze strany žádného starosty
nebylo vytknuto „nedostatečné pochopení“ správného přístupu k práci a nikdy
nebyla vyslovena nutnost mně „ke správnému pochopení přimět“.
Řádky Jana Kejdy z uvedeného důvodu nemohu přejít mlčením. Považuji je nejen
za neférové, za nepravdivé, nýbrž i, žel, za urážející. Měly-li za následek i objevení
se  anonymů,  obsahujících  hrubosti,  je  moje  smutné  konstatování  o  to
pravdivější. Doufám pouze, že moje reakce na konkrétní řádky Kejdova článku
nedopadá i na ostatní jeho části – to ať již posoudí občané Tetčic.

Luboš Buršík

Slavnostní vítání občánků

Vítání občánků se bude konat v sobotu 21.5.2016 od 10:30 hodin.
V případě zájmu o účast se nahlaste do 10. 5. 2016 na OÚ Tetčice.

Podmínkou pro účast je trvalý pobyt dítěte v obci.
Vítání občánků bude probíhat v zasedací místnosti OÚ Tetčice.

7



MAŠKARNÍ PLES

Sdružení žen Tetčice pořádalo 13. 2. 2016 MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti a
MAŠKARNÍ PLES pro dospělé. Sponzoři přispěli peněžními i věcnými dary, za
které bychom jim touto cestou chtěly poděkovat. Za výtěžek z plesu se uskuteční
mnoho  akcí:  zájezdy  do  divadla,  poznávací  zájezdy,  Den  matek,  Den  dětí  a
Mikulášská nadílka. Poděkování patří těmto sponzorům:
HARMONIE  Zastávka u Brna, STOLAŘSTVÍ Jaroslav Haška, STK Hlavoňovi,
RYBÁŘSKÁ BAŠTA Hofman,
HOLMSTAN Jaroslav Holomek, MEDPHARMA Jan Kejda ml.,  Tomáš Kejda,
KOSMETIKA BUDOÁR,
MLÝN  TETČICE,  výroba  krmiv,  OBORA  Rosice,  KAMENICTVÍ  Oškrdal,
OMNITECH,  RESTAURACE  NA  NÁVSI  Přemysl  Pytlík,  PILA  Tetčice,
PEDIKÚRA  LILA  Zastávka  u  Brna,  VÝROBA  PLETIVA  Jaroslav  Pokorný,
RESTAURACE   Jan  Ševčík,  Ondřej  Tesař,  AUTOBATERIE  Pavel  Tesař,
VETERINA Tetčice,
Ing. Dalibor Veverka, MAN-ZT s.r.o., JATKA Rosice.

POŠTA Tetčice     Provozní doba od 7.3. 2016
PO  07:30-09:15       14:00-16:00  hod.
ÚT  07:30-09:15       14:00-16:00  hod.
ST  07:30-09:15        13:30-17:00  hod.
ČT  07:30-09:15       14:00-16:00  hod.
PÁ                                  07:30-09:15                      14:00-16:00   hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZNÍK – KABELOVÁ TV - VIDEOREPORTÁŽE

Vážení  uživatelé  kabelové  TV,  provádíme  průzkum  sledovanosti  obecního
informačního  kanálu.  Nyní  se  zde  střídá  textové  zpravodajství  (rotující  kopie
aktualit na www.tetcice.cz) s videoreportážemi z území mikroregionu Kahan. 
Zvažujeme  možnost,  že  necháme  běžet  pouze  textové  zpravodajství  a  video
vypneme.  Dotazník  možno  zanést  na  OÚ  nebo  zaslat  na  e-mail:
tetcickyzpravodaj@seznam.cz

sleduji videoreportáže na kabelové TV
nesleduji videoreportáže na kabelové TV
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JARNÍ POZDRAV ZE ŠKOLY

V úterý  15.  března  se v naší  škole
konaly ve spolupráci s MŠ velikonoční
dílničky.  Děti  se na ně dlouho  těšily  a
připravovaly  pro  návštěvu  ostatních
dětí, maminek, babiček a dokonce i pár
tatínků  jarní  výzdobu,  aby  se všem
u nás  líbilo.  Okna  i chodby  rozveselili
ptáčci,  zajíci  a  obrázky velikonočních
vajíček.
Pečlivé maminky a babičky vyfukovaly
vejce  a  některé  se dokonce  připojily
i s vlastní  dílničkou  do programu.
Nabídka  byla  pestrá.  Zapojil  se nejen

kolektiv tetčické školy a školky, ale
i kolegyně  a  některé  maminky
z Neslovic.  Všem  patří  velké
poděkování.
Největšímu  zájmu  se těšilo
pískování jarních motivů a mandal,
výroba mýdlového  závěsu,  či  jarní
květinové  dekorace.  Kdo  byl
trpělivý,  svázal  si  ze sena  krásnou
velikonoční slepičku. Menší děti si
připravovaly  řadu  vlastních
ozdůbek  s paní  ředitelkou  z MŠ  a
rády  se nechaly  přikrášlit

malováním  na obličej.  Možná  teď  zůstala
na památku  některé  z maminek  krepová
pampeliška,  kala“  jako  živá“  nebo  velikonoční
košíček  s kraslicemi.  Pro  mlsné jazýčky  se zdobily
perníčky,  připravovaly  lízátkové  květinky  a
k piškotovým  kuřátkům  se podávaly  i piškoty
slepené Nugetou. Kdo měl chuť, mohl se občerstvit
řezy z neslovické kuchyně, kávou či jiným nápojem.
Jaro se i se sluníčkem sice schovávalo za mraky, ale
ve škole  bylo  živo  a  příjemně.  Každý  koutek
rozveselila  dobrá  nálada  a  pohoda,  se kterou  si
všichni tvoření užívali.
K rozloučení  se zimou  se přidává  ještě  páteční
vynášení Morany.

PaedDr. Ludmila Vojtíšková
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STŘEDOVĚKÁ PAPÍRNA V TETČICÍCH

Byla?  Kdo  to  ví?  – Nikdo.  Žádné historické  prameny  našeho  regionu  se  o  ní
nezmiňují. 
Pouze  ve  „Věstníku  občanské  záložny  v Rosicích“,  při  popisu  obce  Omic,  je
zmínka,  že  na území  omickém,  na  nepovědomém  již  místě  se  také  nacházela
panská papírna, byvše hned z počátku druhé poloviny 18. století již pustá. Kde to
bylo?
Když se podíváte na katastrální mapu Tetčic, kde jsou označeny polní tratě, tak
jedna se jmenuje „U papírny“. Je to za mlýnem v místech, kde se dnes nachází
čistička (ČOV). Tento název je uveden též v Tereziánském katastru z r. 1754 a na
Indikační  skice  Tetčic  z r.  1825.  Vzhledem  k tomu, že  „Omický  dvorek“,  ač  je
blíže  k Tetčicím  než  Omicím,  je  na  katastru  Omic,  pojmenování  polní  tratě
vychází do stejného prostoru.
Papírna  pro  svůj  provoz  potřebovala  vodu,  čili  byla  v blízkosti  Bobravy.  Řeka
dříve, před stavbou železniční tratě, tekla jinudy – blíže ke Dvorku.
Při pátrání v archivu byla ve fondu F-87 (panství Rosice) objevena mapa „Polesí
Bučina“  (sign.  1778).  Tato  mapa  je  z r.  1764.  Je  dobře  kreslena  a  dobrého
měřítka.  Jsou  na  ní  zakresleny  a  označeny  názvy  lesních  tratí  a  mezi  nimi
hospodárnice (tzn. průseky mezi jednotlivými lesními kulturami).
Při  prohlížení  mapy  byl  objeven  zakreslený  objekt  označený  jako  „Obere
Pulvermühl“, to je česky horní mlýn na střelný prach – prachárna. To bylo velké
překvapení.  Doposud se  znala jen  prachárna pod Omicemi,  která  11.11.1853
výbuchem  tam  vzniklým  byla  zničena.  Promítnutím  hospodárnice  vycházela
nová prachárna do míst dnešního Dvorka.
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Následovalo  hledání  prachárny.  V knize  smluv  (F-87/24)  je  smlouva  mezi
vrchností  panství  rosických  Hausperských  a  prachařem  (Pulvermacher)
Antonínem  Hoffmanem  ze  dne  1.10.1758  na  pronájem  budov  pro  novou
prachárnu.  Smlouva  byla  uzavřena  na  dobu  dvou  let.  Jsou  zde  uvedeny
podmínky, které bude dodržovat a výslovně je uvedeno, že bude užívat obytný
dům po bývalé papírně, čímž je potvrzeno, že papírna byla skutečně u dnešního
Dvorku.
Na okraj: prachaři Antonínu Hoffmannovi se v té době rodí v Tetčicích děti a on
tam také v r. 1766 umírá.
Tak, to bychom měli, kde byla papírna. Teď ještě, kdy to bylo? Rod Hausperských
získal Rosice v r. 1684. Krátce po tom se, dle záznamů matrik, zde objevují jména
papírníků.

1686-1691 – Jiří Fečker,  jako otec narozených dětí,  neb on, či  jeho manželka,
coby kmotři u dětí narozených v Omicích či Tetčicích. Uváděn je jako papírník
rosický, protože papírna spadala pod Rosické panství.
1698-1701 – Martin Fečker
1702-1704 – Karel Fečker
1704-1714 – Hendrich Fokt
1717-1718 – Petr Pavel Entlicher

Po celou dobu, tj.  1687-1720, je též uváděn Jan Tauz jako hadrák  při  papírně
(hadrák sbíral staré hadry, potřebné k výrobě papíru).
Takže – papírna zanikla kolem roku 1720. Nacházela se u Tetčic, byla omická (na
omickém katastru) či rosická (dle panství). Dá se předpokládat, že papírnu zde
zřídil  tehdejší  majitel  rosického  panství  –  Jiří  R.  Hausperský  z Fanálu,  jak
dokládá popis filigránu (průsvitky) od Jindřicha Šilhana, který uvádí, že na něm
byla orlice, v oválu nad tím malá korunka a po stranách koruny iniciály G.H.
Teď už nám zbývá tento papír někde objevit!

Karel Mejzlík
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PUBLIKACE O ARCHEOLOGICKÝCH DOKLADECH V
TETČICÍCH

Jistě  si  mnozí  pamatují
archeologickou  výstavu
o pravěkém a středověkém osídlení
Tetčic  a  okolí,  která  proběhla
v budově  místní  školy  v dubnu  a
květnu  roku  2014.  Již  tenkrát
se zrodil  nápad  napsat  a  vydat
monografii,  která  by  shrnula
všechny  v současnosti  známé
poznatky  z archeologie  pravěku  a
středověku na území katastru obce
Tetčice  a  jeho  okolí,  především
na území  obcí  Neslovice,
Kratochvilka,  Zastávka  a  města
Rosice.  Nelehký úkol  na sebe vzali

archeologové  z Moravského  zemského  muzea  v Brně  pod  vedením  pana
Mgr. Zdeňka Hájka, Ph. D. On a jeho tým na přípravě knihy pracovali téměř dva
roky.  Do průběhu  kompletování  dat  a  informací  se významně  promítly
i archeologické  výzkumy,  které  proběhly  v roce  2014  a  2015  během  oprav
silničního průtahu v Tetčicích a Neslovicích.

Monografie,  která  nese  název  „Tetčice.  Archeologické  doklady  lidských
aktivit  na katastru  obce  a  blízkého  okolí“,  vznikla  za finanční  podpory
Ministerstva  kultury  v rámci  institucionálního  financování  dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organizace Moravské zemské muzeum. Na konci
roku  2015  prošla  monografie  posledními  úpravami,  byla  recenzována  a
na začátku roku 2016 vydána v počtu 300ks jako neprodejná. Většinu nákladů
na tisk zajistila obec Tetčice, na ostatních nákladech se podílely obce Neslovice a
Zastávka, firmy ELEKTRO CZ s.r.o., Farma HOT HILL Neslovice (Aleš Caesar)
a Igistav s.r.o., Správa zámku Rosice, Město Rosice, Renata Marková a Ing. Soňa
Štossová,  Ph.  D.  Všem,  kteří  se na vzniku  této  unikátní  publikace  jakýmkoliv
způsobem podíleli, patří velké poděkování.

Přestože  není  možné knihu  zakoupit,  může  si  ji  každý  přečíst.  K zapůjčení  je
v obecní knihovně, k dispozici se nachází také na obecním úřadě.
Publikace,  která  obsahuje  192  stran  textů,  kreseb  a  fotografií,  jistě  obohatí
každého z vás o nové poznatky ze života lidí,  kteří  zde žili  a hospodařili  dávno
před námi.

Ing. Soňa Štossová, Ph. D
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JAK JE TO S PRVNÍ PÍSEMNOU ZMÍNKOU O TETČICÍCH

První  písemná  zmínka  u  každé  osady,  vesnice  či  města  představuje  důležitý
historický mezník. Toto datum bývá nejen zdrojem úvah o starobylosti místního
osídlení, ale výročí se často stávají důvodem oslav a setkání rodáků. Ne vždy se
však datum nejstarší písemné zprávy blíží skutečnému stáří sídliště, pouze zcela
výjimečně je doloženo jeho založení s přesností na konkrétní rok. Přesto je takový
údaj jakýmsi odrazovým můstkem, od něhož se začínají odvíjet dějiny obce.
I  v nejnovější  vlastivědné  publikaci  o  Tetčicích  „Zdeněk  Hájek  -   TETČICE
archeologické  doklady  lidských  aktivit  na  katastru  obce  a  blízkém  okolí,
Moravské zemské muzeum, Brno 2015“, byla otištěna obdobná informace jako
do  nedávna  na  webových  stránkách  Tetčic  v rubrice  „Historie  obce“,  že
věrohodně jsou Tetčice poprvé zmiňovány r. 1349 (jde o záznam v Moravských
zemských  deskách  o  majetkovém  převodu,  v  němž  je  jmenován  Dominik
z Tečic). 
Je tomu však skutečně tak? Snad jsou Tetčice v latinsky psaném tvaru „Tuchssici
cum  vinea“   (tj.  Tetčice?  s vinicí)  zmiňovány  již  k r.  1104 v  tzv.  „třebíčské
vsuvce“  (jak  je  pramen  pracovně  nazýván)  v opisu  latinsky  psané  Kosmovy
Kroniky  České  (jde  o  kronikářský  zápis,  tedy  o  pramen  pouze  vyprávěcí).
Jenomže -  samotná listina třebíčské vsuvky, označovaná rovněž jako zakládací
listina třebíčského kláštera, je některými historiky nadále považována za falzum,
a navíc se vedou spory o ztotožnění pojmenování osady - zda název „Tuchssici“
přináleží Tetčicím, či jak jej „čtou“ jiní, Čučicím u Oslavan.
Otazníkům  spojeným  s  třebíčskou  vsuvkou  se  dlouhodobě  věnuje  třebíčský
historik  Rudolf  Fišer,  který  k 900.  výročí  jejího  datování  napsal  publikaci
„Klášter  uprostřed  lesa  -  dvě  studie  o  třebíčském  benediktinském  opatství,
Matice moravská, Brno 2001“, který v publikaci datoval vznik třebíčské vsuvky
k r. 1115. Při osobním rozhovoru vyjádřil Rudolf Fišer své přesvědčení, že výraz
„Tuchssici“  označuje  nynější  obec  Tetčice.  Vede  ho  k tomu  skutečnost,  že
posloupnost názvů osad, uvedených v třebíčské vsuvce, odpovídá vzdálenostem,
které ujel za určitou časovou jednotku jezdec na koni, a že v tomto smyslu jde o
logickou návaznost.
Rovněž historik PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR
v Brně,  který  se  dlouhodobě  věnuje  středověké  historii  ivančicko-rosického
regionu,  se  přiklání  ke  ztotožnění  osady  „Tuchssici“  s nynějšími  Tetčicemi
vzhledem  ke  spojitosti  s ve  vsuvce  před  osadou  „Tuchssici“  jmenovanými  a
nezpochybňovanými Omicemi (v latinsky psaném tvaru „Omici cum vinea“ - tj.
Omice  s vinicí),  právě  pro  spojitost  s u  obou  osad  uváděnými  vinicemi.
Vinohrady  se  ve  spojitosti  s Tetčicemi  uvádí  i  později  -  při  prodeji  rosického
panství  r.  1592  jsou  Tetčice  uváděny  „s  vinohrady  na  Bočíně  i  s  vinohradem
panským na Bočíně“. Ale již v první polovině XVII. století byly vinice pusté - když
r.  1628  kupoval  rosické  panství  Albrecht  z  Valdštejna  od  svého  švagra  Karla
staršího  ze  Žerotína,  je  v záznamu  v zemských  deskách  uvedeno,  že  součástí
panství je i „ves Tečice i s zemním z vinohradů bučínských, kdyby se zase dělaly, s
vinohradem  panským  na  Bučíně,  kdyby  zase  dělán  byl."  Stopy  po  zaniklých
tetčických vinohradech v podobě mezních pásů a teras lze najít v lesním terénu
jihovýchodně  od  vesnice  dosud.  Pojmem  „vinohrad“,  použitým  v obou  výše
zmíněných zápisech,  se dříve označoval  pozemek pro pěstování  révy vinné ve
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svahu,  oproti  odlišení  termínu  „vinice“,  kterým  se  označoval  pozemek
s pěstovanou révou na rovině.
Situace  ztotožnění  osady  „Tuchssici“  s Tetčicemi  se  však  ani  ve  spojitosti
s tetčickými vinicemi blíže nevyjasní. Jak uvedl Jaroslav Sadílek ve svém článku
„Příspěvek  k počátkům  Tetčic“,  který  byl  napsán  pro  připravované  vydání
zvláštního čísla „Tetčického zpravodaje“ v r.  2004 k 900. výročí  první písemné
zmínky o Tetčicích, které však nebylo realizováno - „Výskyt vinohradů u Tetčic je
však pouze nepřímým dokladem pro ztotožnění „Tuchssic“ s touto vsí, který je
navíc narušován jinou skutečností. Jde o drobný fakt, který zdánlivě nemá pro
interpretaci sídlišť přílišný význam, přesto je vhodné jej ve stručnosti zmínit. Pro
objektivitu je však nutno uvést, že i podle názvů čučických polních a lesních tratí
„Vinohrady“ a „Vinohrádky“ lze důvodně dovozovat, že i v Čučicích se víno dříve
pěstovalo.“  
Takže ztotožnit osadu „Tuchssici“ přes vinohrady také nelze bez pochybností. 
Shrnutí:  jednoznačného rozřešení,  zda název „Tuchssici“  přináleží  Tetčicím či
Čučicím,  a  zda  se  skutečně  jedná  o  vročení,  vztahujícímu  se  již  k r.  1104,  se
s pravděpodobností hraničící s jistotou nelze objektivně dopátrat.
Proto  je  důležité  další  datum,  ke  kterému  lze  věrohodnost  písemné  zmínky  o
Tetčicích  vztáhnout.  A  není  to  rok  1349,  jak  je  uvedeno  jak  v nejnovější
vlastivědné  publikaci  o  Tetčicích,  tak  i  do  nedávna  bylo  na  oficiálních
internetových  stránkách  Tetčic,  ale  již  o  více  než  století  dříve,  rok  1240.
Listinou, datovanou  7.  prosince  1240  (CDB  III,  s.  355  č.  260  -  tj.  Codex
diplomaticus et  regni Bohemiae,  tedy diplomatář království  českého),  věnoval
král Václav I.  nedávno předtím založenému ženskému cisterciáckému klášteru
„Porta Coeli“ v Předklášteří u Tišnova pozemkový majetek, sestávající z několika
vesnic  na  samotném  Tišnovsku,  a  dále  ze vsí  topograficky  roztříštěných  na
Moravskokrumlovsku,  Moravskobudějovicku,  Brněnsku,  Hodonínsku  a
Opavsku. V jihomoravské části výčtu sídel je za blíže nespecifikovanou vesnicí
Knínice  zapsána  ves  s názvem  v latinském  tvaru  „Tethsice“,  bez  výhrad
ztotožněná jako Tetčice. 
Přes  skutečnost,  že  je  pro  historickou  objektivnost  nutné  odhlédnout  od
nejistého vročení 1104, tak věrohodné ztotožnění Tetčic v písemném prameni z r.
1240 je činí osadou v historickém kontextu značně starobylou. Lze to dovodit i
z opakovaných věrohodných záznamů v análech o vinohradech jak v Tetčicích,
tak i v nedalekých Omicích (omický vinohrad dokládá ještě mapa I. vojenského
mapování, tzv. Josefského, z let 1764 až 1768, v níž je severně od Omic zakreslen
nepříliš  rozsáhlý vinohrad),  což dokládá,  že  v jejich okolí  probíhala intenzívní
zemědělská  činnost.  Na  časný  vznik  zdejšího  osídlení  proto  měla  velmi
pravděpodobně významný vliv blízkost Brna.
K nabízející  se  otázce,  proč  Tetčice  nesetrvaly  u  klášterů,  ať  v  Třebíči  nebo  v
Předklášteří,  uvádí  dr.  Doležel  erudovaný  názor,  že  v  obou  případech  si  je
panovník zanedlouho převedl  zpět  pod svoje přímé panství  -  ves se nacházela
blízko  tehdejších  zeměpanských  center  (Ivančice,  Veveří)  a  poskytovala  pro
panovníka  zajímavé  možnosti  -  lov  v blízkých  rozsáhlých  lesích,  víno...  Coby
fundátor měl na takovýto postup v dobovém nazírání plné právo.
Snad jako zajímavost  lze  zmínit,  že nejstarší  dochovaná hodnověrná písemná
zmínka  o  Tetčicích  je  starší,  než  písemný  záznam  o  blízkém  šlechtickém
městečku Rosice, pod které Tetčice poddansky spadaly přes celá čtyři století již
od  první  poloviny  XV.  století  až  do  získání  vlastní  samosprávy  v r.  1869.  O
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nesporné starobylosti  Rosic a okolních obcí svědčí rovněž i jejich patronymické
názvy, odvozené od jejich zakladatelů, tj. jde o taková osobní nebo místní jména,
která se odvozují  od jména otce,  tj.  hlavy rodu (čeledi),  kmenového náčelníka
apod. (tedy např. Rosice od osobního jména „Ros“). Rosice jsou sice zmiňovány
již k r. 1086, kdy král Vratislav daroval zeměpanské mýto v Rosicích a jiné příjmy
odtud  klášteru  v Opatovicích  v Čechách,  avšak  tato  listina  je  rovněž
zpochybňována jako falzum. Další dochovaná písemná zmínka o Rosicích jako
šlechtické  državě  je  až  z r.  1259,  jde  o  listinu  ve  prospěch  ženského
cisterciáckého kláštera v Oslavanech (CDB V.1, s. 280, č. 174), v níž jsou jako
svědci  uvedeni  bratři  Bohuš  a  Hartman  s  přídomkem  z Rosic  („de  Rozize“).
Bohuš byl přední družiník krále Přemysla Otakara II. a užíval erb s figurou dvou
beraních  rohů,  byl  tedy  blízce  spřízněn  s rodem  pánů  (zřejmě  vladyků)
z nedalekých Popovic (dnešních Vysokých Popovic), kteří užívali stejný erb.

JUDr. František Široký

ZE SVČ ROSICE

Volná místa v kroužcích:
Více informací na: www.svcrosice.cz nebo www.svcrosice.iddm.cz. 
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   Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116  006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné

rady.  
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez ohledu na to,  zda trestný čin byl  nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou
obětí  některé  z  forem  domácího  násilí,  ať  už  fyzického,  psychického,
ekonomického,  či  sociálního,  stalkingu,  nebezpečných  výhružek  a
podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované  kvalitní  služby.  Linka  poskytuje  pomoc  také  svědkům  trestných  činů,  kteří  byli
událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a
svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz 

placená inzerce

Koupím byt s dobrou dostupností do
Brna. 

Tel. 737 309 875

 

Chata (chalupa)/ RD koupím. Udržovaný
stav.

 T: 606 158 288

 

Kohutová R.
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AKCE KONANÉ V TETČICÍCH V OBDOBÍ DUBEN AŽ
ČERVEN 2016

• Besídka pro maminky, 5.5.2016 od 16:00 hod, Sokolovna

• 8.5.2016 pouť (program bude včas upřesněn)

• 14.5.2016  Májová  veselice  -  začátek  od  20:00  hod-
Sokolovna

• 21.5.2016 od  10:30 hod,  vítání  občánků,  Obecní  úřad
Tetčice

• 4.6.2016  Pohádkový  les  (akce  se  bude  konat  jen
v případě  pěkného  počasí)  začátek  od  14:30  hod  –
Rybářská bašta 

• 10.6.2016 Letní kino – začátek v 21:30 hod - hřiště za
Sokolovnou

• 17.6.2016 Letní noc se skupinou Tremolo – začátek od
20:00 hod – hřiště za Sokolovnou
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Tetčický zpravodaj zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14159. Vydává obec Tetčice, Palackého 177, 66417,
Tetčice IČ 44947917, nepravidelná periodicita. Pro tetčické občany je zpravodaj distribuován zdarma. Písmo: freeware font Lido STF a
Noticia Text, sazba v Libre Office. Náměty, příspěvky a ohlasy podávejte nebo zasílejte na Obecní úřad Tetcice nebo na  e-mailovou
adresu:  tetcickyzpravodaj@seznam.cz.,.  Náklad 430 ks,  č.  72  vyšlo  v  Tetčicích 18.3.2016.  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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