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Kvetoucí pole směrem k Neslovicím

Ú VODNÍ SLOVO STAROSTY
Dobrý den, milí spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím stránek zpravodaje co nejsrdečněji
pozdravil. Nastává léto, což je již tradiční doba dovolených. Nebude se to ale
týkat dění v obci. V době prázdnin nás totiž čeká spousta práce jak ve škole, tak
i ve školce. Jedná se o rekonstrukci kotelen a topení v obou budovách, což by
mělo přinést značnou úsporu energie, ale především nutnou výměnu vybavení
kuchyně ve školce. Výměnu vybavení považuji za zprávu velmi dobrou. Její
nutnost je totiž dána nejen stářím vybavení, ale především potřebou zvýšit
kapacitu počtu jídel. Možná se zeptáte proč? A já vám velmi rád odpovím. Je to
proto, že po prázdninách budeme mít spoustu strávníků.
Když k nám před rokem přišla paní učitelka Vojtíšková a „Neslovická“ škola
v čele s paní ředitelkou Odehnalovou, měli jsme ve škole šest žáků. A v příštím
školním roce? Počty přihlášených žáků do ZŠ Tetčice od 1. 9. 2016 k dnešnímu
dni:
 přípravná třída - 11 (všechny děti dostanou doporučení z PPP)
 1. třída - 13 žáků - z toho 1 žák domácí vzdělávání
 2.+ 3. - 16 žáků, z toho 1 žák domácí vzdělávání
Celkem jde tedy o 40 žáků. K tomu připočtěme 25 dětí v MŠ.
Je na místě poděkovat všem lidem, kteří jsou zaměstnáni jak v MŠ, tak i v ZŠ a to
za to, jak kvalitní práci odvádějí.
Dovolte mi na závěr popřát všem, ať vám vychází počasí, ať se nespálíte
od sluníčka, ať najdete hodně hub, ať potkáte spoustu zajímavých lidí, ať vidíte
zajímavá místa a ještě spoustu dalších ať.

Tetčice 29.6.2016
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Jan Šon

V ÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ) .

15. 3. 2016
INFORMACE
Starosta informoval o tom, že se podařilo SÚS vyreklamovat opravu kanálu
domu č. 1 na ulici Palackého, bude provedena úprava, aby v tomto místě nestála
voda. Dále uvedl, že Obec Tetčice zažádala o pročistění a úpravu toku od vyústění
mezi ulicemi Tyršova a Hybešova po jeho zaústění do toku Bobravy. Povodí
Moravy s.p. však sdělilo, že nebude zasahovat do koryta toku. Také starosta
informoval, že byl opraven pomník před obecní úřadem a byla na něj umístěna
busta T. G. Masaryka. Ing. Oškrdalová Zuzana poskytla informaci, že u zápisu
do první třídy základní školy bylo 12 budoucích prvňáčků.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
ad4 – Rozpočtové opatření 2/2016
ad5 – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ÚZSVM
ad6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-ON
ad7 – Záměr obce pachtu
ad8 – Smlouva o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o
26. 4. 2016
INFORMACE
Starosta informoval, že bylo vydáno dodatečné povolení ke stavbě 11/394 Tetčice
průtah 2. a 3. stavba — veřejná prostranství.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
ad3 - Rozpočtové opatření
ad4 - Pachtovní smlouva
ad7 - Finanční dar z Energoregionu 2020
ad8 - Žádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s
ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE
ad5 - Žádost o užívání veřejného prostranství
ad6 - Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti obecní policie
7. 6. 2016
INFORMACE
Starosta informoval, že nabylo právní moci dodatečné stavební povolení
na stavbu Tetčice průtah, 2. a 3. stavba — veřejná prostranství“ a firma PORR
a.s. byla vyzvána k neodkladnému zahájení prací. Informoval, že byl schválen
Závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka.
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Poděkoval školskému výboru za příkladné uspořádání Dne dětí a Dne matek.
Dále poskytl informaci o možnosti zřízení možnosti zřízení přípravné třídy
základní školy pro školní rok 2016/20 17 pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
ad3 - Rozpočtové opatření
ad4 - Závěrečný účet Obce Tetčice za rok 2015
ad5 - Účetní závěrka obce Tetčice za rok 2015
ad6 - Účetní závěrka MŠ Tetčice za rok 2015
ad7 - Zřízení přípravné třídy v ZŠ Neslovice na odloučeném pracovišti v Tetčicích
ad8 - Dotace v rámci Gastro vybavení MŠ Tetčice
ad9 - Výběrové řízení Gastro vybavení MŠ Tetčice
ad10 - Dotace v rámci Protipovodňové opatření
ad11 - Výběrové řízení Protipovodňové opatření
ad12 - Zástupce obce v KTS EKOLOGIE s.r.o
ad13 - Peněžitý vklad do KTS EKOLOGIE s.r.o. ve výši 25 000,- Kč
ad14 - Dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu
ad15 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E. ON
ad16 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E. ON
ad17 - Nové znění stanov Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
ad18 - Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu na výměnu kotlů
v budově MS Tetčice a v budově ZS Tetčice.
ad19 - Smlouva o nájmu plynárenského zařízení

V ÝSLEDEK PRŮZKUMU – VYSÍLÁNÍ REPORTÁŽÍ NA
KABELOVÉ TV
Na základě výsledků ankety v minulém zpravodaji oznamujeme, že
videoreportáže z mikroregionu Kahan dále poběží na obecním informačním
kanálu.

J.Dobrovolný
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Ulice Hybešova – oprava silnice
Informujeme, že na komunikaci v ulici Hybešova,
Tetčice bude v období od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016
probíhat pokládka nového povrchu. Po tuto dobu
bude komunikace uzavřena pro všechna vozidla.
Za omezení se omlouváme. Předem děkujeme
za pochopení.

Oprava je financována ze 2/3 obcí Tetčice a 1/3 vodárny.
Termín dokončení opravy je za předpokladu, že se při
práci nevyskytnou problémy.

Pozor na nové nekalé praktiky podomních
prodejců!
Snaží se obejít zákaz podomního prodeje novým způsobem.
Podomní prodejci vás nejprve kontaktují telefonicky a
potom vás navštíví osobně. Jedná se tak o domluvenou
obchodní schůzku, na kterou se zákaz podomního prodeje
bohužel nevztahuje.
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R OZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2015/2016
Máváme na pozdrav uplynulému školnímu roku (viz obrázek), všem rodičům,
dětem i paním učitelkám z MŠ (se kterými se nám výborně spolupracovalo),
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelstvu a přátelům školy. Děkujeme
za všechnu starostlivost a péči věnovanou dětem i škole.

Na začátku tohoto školního roku se ve škole učilo 13 dětí ve spojené první a druhé
třídě, včetně děvčátka s domácím vzděláváním. Po prázdninách škola rozkvete a
ožije. Spojená druhá a třetí třída se rozrůstá na 16 dětí, otevírá se samostatná první
třída s 12 žáčky a přípravná
třída (nultý ročník) s 11
předškoláčky. Celkem tedy
se bude ve škole vzdělávat 39
dětí.
Paní
ředitelka
zajistila
navýšení
limitu
školní
družiny z 15 na 50 dětí a
stejně tak navýšení limitu
výdejny stravy. Přibudou
nové paní učitelky – do první
třídy Mgr. Veronika Šicová
se zkušenostmi z řeznovické

školy a do přípravné třídy Mgr. Silvie Cachová, která je navíc i speciální pedagog a
logoped s praxí ze specializovaného pracoviště.
Přejeme krásné léto plné kouzelných zážitků a pohody.

Za celý kolektiv školy i děti PaedDr. Ludmila Vojtíšková

O HLÉDNUTÍ ZA POUTÍ V T ETČICÍCH
Příjemně teplá květnová neděle v Tetčicích, přesněji 8. 5. 2016 v sobě zahrnovala 3
v 1. Den osvobození, Den matek, ale i den, kdy se v Tetčicích konala pouť. Krásný
den začal ranní mší pod otevřeným nebem, následovalo vystoupení mažoretek
z Rosic, dále ukázka práce se psy z tetčického Psího parku. Dopolední vystoupení
ukončila děvčata z taneční skupiny Divoké kočky. Kdo si po obědě odpustil spánek
a vrátil se k Sokolovně včas, měl možnost vidět vystoupení tanečnic z Centra tance
z Brna. Úsměv ve tvářích nejen dětí, ale i dospělých vyloudili herci z brněnského
divadla Koráb, poutavou pohádkou „O princezně s dlouhým nosem“ a následující
bublinkovou a balónkovou show. Nejmilejší atrakcí letošní pouti se bezesporu staly
malé trampolíny pro děti.

Chtěla bych tímto poděkovat nejen všem učinkujícím a prodejcům, kteří na naši
malou, ale milou pouť přijeli, ale i všem, kteří akci pomohli realizovat.
Mgr. Blanka Milionová

V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 21. 5. 2016 přivítal pan starosta na Obecním úřadě v Tetčicích nové občánky
narozené v roce 2015 až 2016. Oproti loňskému roku měl, bohužel, pan starosta
příležitost přivítat pouze čtyři malé spoluobčánky a to tři děvčátka a jednoho
chlapečka.
Atmosféra
sobotního dopoledne byla
uvolněná a pohodová a
každého nového občánka
doprovodil kromě rodičů
i někdo z blízké rodiny a proto
se i tak sál úřadu zaplnil
do posledního místa. Budoucí
kamarády přivítaly také děti
z mateřské školy v Tetčicích,
kterým tímto děkujeme.
Všem novým občánkům
přejeme dětství naplněné
láskou a porozuměním.

Mgr. Blanka Milionová

V LAKEM NAHORU DO P OPOVIC , NA KOLE DOLŮ DO
T ETČIC
Z Tetčic se dá jet na kole
mimo silnici jen na Bučín,
nebo okolo trati směrem
na Rosice.
Na Bučín
do prudkého kopce se nám
s dětmi nechtělo a do Rosic
jsme už jeli snad stokrát.
Zkusili jsme to tedy jinak,
nechat se vyvést i s bicykly
vlakem na kopec do Vysokých
Popovic.
A poté
sjet
cyklostezkou „Permoníků I“
přes Zakřany do Zastávky a
Tetčic. Většina cesty vedla
úplně mimo silnici nebo po silnici s minimálním provozem. Celkem jsme najeli
20 km středně náročným terénem, který zvládnou i zdatnější děti.
Z Tetčic jsme vyrazili ve 14: 05 vlakem směr Jihlava. Za Zastávkou vlak začne
šplhat krásnou krajinou do prudkého kopce. Po 20 min. jsme vystoupili
ve Vysokých Popovicích v nadmořské výšce 430 m. Hned na nás dýchla atmosféra
Vysočiny. Z nádraží jsme se vydali doleva směrem na Lukovany. Jede se asi 2 km
po silnici, kde auta nesmějí. V Lukovanech je možné zvolit buď náročnější variantu
terénem směrem na Ketkovice a dále lesem do Zakřan nebo jednodušší dolů

po silnici do Zakřan (Hornická
cyklostezka). My jsme si vybrali
náročnější cyklostezku Permoníků I.
Na začátku Lukovan u hřiště je žlutý
rozcestník pro kola, kde je potřeba
odbočit doprava na Ketkovice.
Chvíli se jede z kopce, přejede
se potok Balinka a pak se stoupá
do kopce téměř až ke Ketkovicím.
Před nimi se stezka stáčí doleva
podél
pole. A odsud začíná
nejkrásnější část cesty, 8 km lesem.
Chvílemi mi cesta připomínala cyklostezky
na Šumavě. Nejprve se jede dlouho dolů až k brodu
přes potok Balinka a potom do kopce okolo
Zakřanského potoka, který také 2x přebrodíte.
Brody jsou však vždy dobře dlážděné, přejedete je
tak suchou nohou. Z nejnižšího bodu u brodu
(288 m n. m.) až do Zakřan je to pořád do kopce,
místy i do docela prudkého.
V Zakřanech vás čeká další prudký, ale krátký kopec,
který rychle vyjdete pěšky. Odměnou je krásný
výhled do kraje nad Zakřanami. Odtud pofrčíte
z kopce
po krásné
asfaltové
cyklostezce
až do Zastávky. Vyjedete u železničního přejezdu
u polikliniky. Ze Zastávky se lze do Rosic vydat zadní
cestou po ulici Cukrovarské okolo hotelu Harmonie,
kdy vyjedete v Rosicích u vodáren na Litostrovské ul.
Krátký úsek frekventované silnice I/23 Na Mýtě je
dobré absolvovat po levém chodníku a přejít přes
přechod u autobusové zastávky Kamínky. Dále lze
pokračovat zadní uličkou směrem ke kolbišti a
stezkou pod Rosickým zámkem až k rosické pekárně
Penam. A po cyklostezce okolo trati dojedete
pohodlně až do Tetčic.
Vlaky do Vysokých Popovic jezdí
o víkendu
pravidelně
každou
hodinu, vždy pár minut po celé (05
´). V každém vlaku je prostor na 46 kol, většinou v prvním voze.
Jízdenka od průvodčího (o víkendu
je pokladna zavřená) stojí 22 Kč,
pro dítě polovic, 2 dospělí jsou
za 39 Kč. Za každé kolo se platí
30 Kč.
Na plánování
trasy
doporučuji využít mapy.cz, zvolit
turistickou mapu a při plánování
trasy přepnout na kolo.

Lubomír Kaplan, 14.6.2016

P OHÁDKOVÝ LES

Dne 4.června 2016 se u příležitosti MDD proměnil les a okolí rybníku Rebušín
v kouzelné pohádkové místo. Kdo nelenil a přišel, určitě se bavil. Na startu děti
dostaly kartičky a postupně sbíraly za splněné úkoly od pohádkových postav
razítka. Zkraje na děti čekala
lesní víla a její úkol. V lese děti
pomohly popletené pohádkové
babičce
rozmotat
známé
pohádky. Čarodějnice dětem
zase hlavu trochu zamotala a
prověřila
jejich
orientaci.
Usměvavá Pocahontas jim
pomáhala se střelbou šípy
na terč. Červená Karkulka a
hodný čert prověřili jejich
bystré
hlavičky.
A v lese
nakonec děti milé Sněhurce
předvedly, jak umí házet na cíl.
Kdo by si snad myslel, že již
měly děti vyhráno, je na omylu.
U rybníku na ně čekala víla
Amálka
se svým
úkolem.
Roztržitý Pat a Mat byli nedaleko, a ne a ne postavit rovně komín. Tak jim děti
se stavěním pomohly. A k rybníku samozřejmě patří i vodník, který také nechyběl.
Děti mu pomohly pochytat poztrácené rybičky. Za splněné úkoly děti dostaly
diplom a na Rybářské baště sladkou odměnu. Kouzelnou atmosféru pohádkového
dne podbarvovaly známé písničky z pohádek, které si pobrukovaly i dospělí.
K radostné atmosféře sobotního odpoledne jistě přispěl i nafukovací hrad
se skluzavkou, za který tímto nájemcům Rybářské bašty děkujeme. Na závěr
nezbývá než poděkovat všem, kteří se na realizaci podíleli, ale i nájemcům
Rybářské bašty a jimi vytvořené skvělé zázemí.

Zdroj: http://milioni.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les

L ETNÍ NOC
Dne 17.6. se uskutečnila letošní první
Letní noc. Jako v předešlých letech,
tak i letos se o zábavu postarala
skupina TREMOLO Z Rosic. Počasí
bylo skvělé a „tanečníků“ neustále
přibývalo, i když v nočních hodinách
teplota poklesla, hostů neubývalo, ba
naopak. Všem zúčastněným a hlavně
pomocníkům,
kteří
pomohli
s přípravou velmi podařené akce,
DĚKUJI, zároveň Vás všechny zvu
na druhou Letní noc 19.8.2016
ve20.00hod.,
kde
vystoupí
tetčickorosická skupina SEVEŘI a
rosické rockové uskupení ASSY ROCK. Znovu se budeme těšit z Vaší účasti.
Luděk Krejčí

B ĚŽECKÝ ZÁVOD NA R YBÁŘSKÉ BAŠTĚ

V sobotu dne 23.4. proběhl na Rybářské baště v Tetčicích běžecký závod pro
amatérskou veřejnost. Přes nepříznivou předpověď počasí vyšlo a malí i velcí
vytrvalci si užili sportovní dopoledne. Děti zdolali cca 400m dlouhou trasu a byli
odměněny diplomem a věcnými cenami. Závodníci dospělých kategorií absolvovali
celkem tři okruhy v okolním kopcovitém terénu, celkem téměř 9km.
Děkujeme za podporu obce a provozovatelům nově otevřené restaurace
za příjemné zázemí. Za organizátory
B. Dokoupil

J AK JE TO S PRVNÍ PÍSEMNOU ZMÍNKOU O T ETČICÍCH
II. ČÁST – OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
1) část tzv. třebíčské vsuvky z opisu Kosmovy Kroniky s údajem o osadě "Tuchssici
cum vinea" – žel neprokazatelné, zda se jedná o první věrohodnou písemnou
zmínkou o Tetčicích.
2) listina krále Václava I. ze 7. 12. 1240 s první věrohodnou písemnou zmínkou
o Tetčicích.

historické materiály dodal František Široký

A KTUÁLNĚ ZE SVČ R OSICE
Zajímá vás, jakou bude mít SVČ Rosice novou přezdívku a jak mu budeme od
nového školního roku říkat? Vše se dozvíte na akci Den pro děti 1. 9., kdy dojde ke
slavnostnímu odhalení nového názvu. Tak se přijďte podívat!

Pravidelnou zájmovou činnost zahajujeme opět 15. 9. 2016, nabídku kroužků
můžete sledovat na klientském centru: https://svcrosice.iddm.cz. a na
www.svcrosice.cz.

O MEZENÍ PROVOZU
Od 1. 6. do 30. 8. 2016 je omezen provoz kanceláří SVČ Rosice pouze na pokladní
hodiny.
Pokladní hodiny: pondělí a středa
8:30 – 11:30 13:30 – 16:00
Děkujeme za pochopení

K OMU SVÍTÍ S VĚTLUŠKA , 14. 9. 2016
Ve středu 14. 9. proběhne v Rosicích tradiční sbírková akce Komu svítí Světlušky.
Akce je pořádaná Nadačním fondem českého rozhlasu na pomoc nevidomým a
těžce zrakově postiženým dětem a dospělým z České republiky. Tento den vylétnou
do rosických ulic dvojice světlušek, u kterých si budete moci koupit upomínkové
předměty od 7:00 do 17:00 hod. V loňském roce rosičtí občané přispěli částkou
13 454,- Kč.

Mirka Murycová

placená inzerce

Koupím udržovaný byt v této oblasti.
Děkuji. T: 606 158 288

RD/chalupu k trvalému bydlení. KOUPÍM.
T: 737 309 875

MĚSTO ROSICE
Palackého nám. 13, 665 01 ROSICE

________________________________________
STAROSTA MĚSTA ROSICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice:

Strážník Městské policie Rosice

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů:
státní občanství ČR,
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka dle zákona
553/1991 Sb.,
věk minimálně 21 let,
bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
Další požadavky:
 komunikační a organizační schopnosti,
 řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič,
 tělesná a duševní způsobilost,
 uživatelská znalost práce s PC,
Výhodou je:
 platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
 praxe u obecní policie,
 platný zbrojní průkaz sk. D,
 trvalé bydliště Rosice a okolí (z důvodu dosažitelnosti),
 znalost AJ nebo NJ.
Nabízíme:
 5 týdnů dovolené + 3 dny na zotavenou
 stravenky
 příspěvek na dovolenou
 příspěvek na penzijní připojištění
Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti a testu fyzické zdatnosti pro
výkon funkce strážníka městské policie.
Termín nástupu: dle dohody
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Do doby získání
osvědčení pobírá čekatel plat odpovídající 5. platové třídě (platový tarif 16.530,- Kč), po
zařazení do přímého výkonu služby - 8. platová třída, platový stupeň dle započitatelné
praxe.
Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Ing. Michaela Sochorová, tel.
546 492 106.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
nebo předejte na podatelně Městského úřadu Rosice, Žerotínovo nám. 1 tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději do 29. 7. 2016. Zásilku označte na obálce heslem „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení - strážník
MěP“.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce připojte:
 strukturovaný životopis,
 čestné prohlášení o bezúhonnosti dle ust. § 4a zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců),
 čestné prohlášení o spolehlivosti dle ust. § 4b zákona o obecní policii (ne starší tří měsíců),
 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší
3 měsíce a originál ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Rosicích dne 28. června 2016 Mgr. Jaroslav Světlík, v. r.
starosta města
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