TETČICKÝ
ZPRAVODAJ
75 březen 2017

Ú VODNÍ SLOVO STAROSTY
Dobrý den, milí spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím stránek zpravodaje co nejsrdečněji
pozdravil. S blížícím se jarem vychází další číslo zpravodaje, a já Vás na tomto
místě chci informovat, co je u nás nového. Některé věci se vlečou víc než bych si
přál, jiné se již podařilo dokončit, mnoho úkolů nás ještě čeká.
Dnes budu psát o věci, která se řekl bych velmi povedla. Budu psát o odpadcích.
Všeobecně se mluví o tom, že přijde zákaz skládkování směsného komunálního
odpadu, a tím jako poslední možnost zbude spalování. Tím se ovšem výrazně
zvednou náklady na jeho likvidaci. Nechci nikoho strašit zdražováním svozu
popelnic, kterému se snažíme vyhnout. Zatím.
A tak mně na jednom setkání Kahanu velmi zaujalo, když se bavili starostové
Neslovic a Říčan o pytlovém sběru papíru a plastů. Super nápad. A tak jsem
se k nim přidal a potom přišli i další starostové. A povedlo se to. V lednu jsme
měli první svoz, který sice nebyl dokonalý, ale chybami se člověk učí. Napodruhé
se to už povedlo daleko lépe. Teď každým
svozem sbíráme kolem sta pytlů plastů a
zhruba stejné množství papíru. Je
pravděpodobné, že část z tohoto objemu
by
skončila
v popelnicích,
tedy
ve spalovně. A čím víc odpadů vytřídíme,
tím méně za likvidaci zaplatíme. A to je
dobře, protože toto je cesta, jak ceny
svozu odpadů udržet na uzdě.
Proč o tom ale píšu? Vlastně proto,
že Vám všem, kteří pytlujete, nebo jinak
třídíte odpady, chci za tuto velmi
záslužnou činnost poděkovat. A jen tak
na okraj, říkali chlapi, co sváží z obcí
pytle, že Tetčice jsou ve sběru plastů
druhé, hned za Říčanami, ale ty mají
dvakrát víc obyvatel. Takže ještě jednou, děkuji!
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné a teplé jaro, které po studené zimě
prohřeje nejen vaše těla, ale i vaše duše.

Tetčice 11.3.2017
Jan Šon
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V ÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ) .

29.11.2016 (č.9/2016)
INFORMACE
Pan Jaroslav Haška, předseda kontrolního výboru informoval, že byla provedena
kontrola období 12/2015 do 7.11.2016. Bylo zjištěno, že v evidenci chybí tři
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Ty byly po urgenci
protistranou vráceny.
Předseda finančního výboru pan Jan Kejda informoval, že byla provedena
kontrola účetnictví za období leden-září 2016. Výsledek finanční kontroly je bez
připomínek.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
3 Rozpočtové opatření č. 12/2016.
4 Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled.
• Rozpočet Obce Tetčice na rok 2017 jako nevyrovnaný, celkové příjmy
rozpočtu ve výši 18 739 000,- Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 739
000,-Kč. Neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové MS Tetčice,
organizaci je ve výši 405 000,- Kč.
• Rozpočtový výhled Obce Tetčice na roky 2018—2020. Do rozpočtového
výhledu jsou začleněny splátky úvěru, který byl zřízen k účelu Investice
H/Tetčice průtah, 2. a 3. stavba veřejná prostranství a splátky investice
Intenzifikace ČOV Tetčice. Finanční spoluúčast na investiční akci ČOV
Tetčice bude ukončena v roce 2020. Splatnost úvěru je 25. 7. 2020.
5 Obecně závazná vyhláška Obce Tetčice – o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálního odpadu.
6 Poskytnutí dotace na provozní náklady organizaci Zš a Mš Neslovice –
odloučeného pracoviště Palackého 52, Tetčice v roce 2017.
7 Žádost o poskytnutí dotace FC Slovan Rosice z. s. 11 000,-Kč.
8 Poskytnutí dotace na zájezd Svazu tělesně postižených v ČR - 6 000,- Kč.
9 Poskytnutí dotace na provozní náklady TJ Sokol Tetčice – 70 000,- Kč.
10 Poskytnutí dotace na provozní náklady VK PSYCHO ROSICE - 6 000,- Kč.
11 Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu‚s.p.
12 Dodatek č.8 ke smlouvě o vkladu majetku do SVaK Ivančice
13 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – část pozemku PK Č. 725/38v k.ú.
Tetčice. Obec část pozemku bude kupovat za účelem realizace stavby
rekonstrukce veřejného osvětlení na části pozemku budoucích prodávajících.
14 Povolení umístění pamětní desky na budovu obecního úřadu – památku pana
Karla Holešovského, zastřeleného 8. 10. 1941 v Brně.
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15 Udělení souhlasu s umístěním sídla na adrese Palackého 177 – Spolek žen
Tetčice
3.1.2017 (č.1/2017)
INFORMACE
Starosta poděkoval zastupitelum za spolupráci v roce 2016. Dále informoval,
že byla dokončena kabelizace veřejného osvětlení na ulici Křiby.
Starosta sdělil, že v obci Tetčice v období od 1. 1.2016 do 31. 12. 2016 proběhla
4x kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti. Policie ČR zjistila při
kontrolách 6 přestupků.
Dále informoval, že spolek Voda z Tetčic podal odvolání proti územnímu
rozhodnutí ve věci umístění stavby Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-zastávka
u Brna vydaným odborem stavebního úřadu Městského úřadu Rosice.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
3 Rozpočtové opatření č. 1/2017.
4 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce,a.s. a Obcí Tetčice.
5 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
6 Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené.
7.3.2017 (č.2/2017)
INFORMACE
Starosta informoval, že se připravuje projekt sběrného dvora, také bude probíhat
v nejbližší době výběrové řízení na akci zateplení budovy Základní školy, budovy
Rybářské bašty a budovy Nádražní 58. Zateplení by mělo být dokončeno
do podzimu 2017.
Také sdělil, že na základě změny školského zákona se změnily pro tento rok
podmínky pro provozování přípravných tříd. Z tohoto důvodu se v září 2017
nepodaří otevřít přípravnou třídu ve škole.
Starosta informoval na základě podkladu z Krajského ředitelství policie,
územního odboru v Rosicích o bezpečnostní situaci v obci Tetčice v průběhu roku
2016. Uvedl, že v tomto období bylo šetřeno 18 přestupků, z čehož byl u 9
přestupků zjištěn pachatel.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE
3 Rozpočtové opatření - upravena položka 1351.
4 Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti, provedenou Ministerstvem
vnitra ČR.
5 Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi
Neslovicemi Tetčicemi.
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6 Smlouva s ÚZSVM o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
- na pozemku se nachází chodník v majetku obce.
7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E-ON Distribuce, a.s.
8 Obecně závazná vyhláška Obce Tetčice - pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
9 Žádost o příspěvek na plavání MŠ Tetčice - 29 000,-Kč.
10 - Záměr pronájmu Rybářské bašty.

S VOZ ODPADU V ROCE 2017
Svoz komunálního odpadu
1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v lichý týden

Separovaný odpad
• Sklo 1x za měsíc
• Plasty 1x týdně
• Papír 1x za 14 dní
• Nápojové kartony 1x za měsíc

Pytlový sběr tříděných odpadů
1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v sudý týden.
Sběr probíhá v ranních hodinách!!!!!!!!
Papír – modré pytle
plasty – žluté pytle
Pytle na recyklovaný odpad je možno vyzvednout na OÚ Tetčice.
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N EBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v obci Tetčice
• Ulice Mlýnská 24. 3. 2017 - 26. 3. 2017
• Ulice Neslovická 31. 3. 2017 - 2. 4. 2017
• Ulice Tyršova 7. 4. 2017 - 9. 4. 2017

Nebezpečný odpad budou zaměstnanci obce přijímat před OÚ
• v pátek 7. 4. 2017 v době 14.00 - 17.00 hod.
• a v sobotu 8. 4. 2017 v době 8.00 - 12.00 hod.

Na ulici Tyršova, Křiby a Neslovická (hnědé nádoby) jsou přistaveny
kontejnery na bioodpad

Svoz bio nádob 240 litrů, které mají občané zapůjčeny, bude probíhat
každou středu v lichý týden. První svoz proběhne ve středu 12.4.2017.
Prosíme občany, aby do tohoto termínu uhradili roční poplatek
za svoz bioodpadu – 800 Kč/nádoba / období svozu.
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M ÍSTNÍ POPLATEK
Sazba místního poplatku za likvidaci komunálních odpadů pro rok 2017 činí
• 500,- Kč /osoba/rok
• 500,-Kč/nemovitost/rok.
Roční sazba poplatku ze psů pro rok 2017:
• 400,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč
• 200,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 300,-Kč, jehož držitelem je
poživatel důchodu.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2017 .
Úhrada poplatku bezhotovostně na účet 32125641/0100 - platba musí být připsána
na účtu obce do 31. 3. 2017!!!!!
Variabilní symbol je poplatek odpad 1337+číslo domu, poplatek pes 1340+číslo
domu
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména,
adresu těchto poplatníků. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit
vyhledávání a přiřazování platby.
Poplatek v hotovosti bude vybírán na OÚ v úřední hodiny do
středy 29. 3. 2017

POPLATEK TKR JE PRO V ROK 2017 - 600,-Kč/rok.
Poplatek hraďte prosím bezhotovostně na účet 224448621/0100
v.s. 6500000… (poslední trojčíslí = číslo domu – např. číslo domu
323 v.s. = 6500000323)

6

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ - OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA OBCE TETČICE Č. 1/2017
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této
obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku a
s náhubkem
b) zakazuje se vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště
c) na veřejných prostranstvích je povinnost neprodleně odstranit
znečištění způsobené psem
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako
správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49
odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy - aviární influenzy v souvislosti s výskytem této
nebezpečné nákazy v k.ú. Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic a Letkovice v
rámci Jihomoravského kraje
Čl. 1
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární
influenzy nařízená dne 6. 1. 2017 pod č.j. SVS/2017/003507-B a změněná dne
10. 1. 2017 pod č.j. SVS/2017/005233-B se ukončují.
Čl. 2
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3
písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den
jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u krajské
veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se
týká.
V Brně dne 13. 3. 2017
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Vítání občánků
V roce 2017 proběhne vítání občánků obce Tetčice v termínu:
SOBOTA 13. května 2017.
Budete-Ii mít zájem, aby vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových
občánků, dostavte se, prosím na OÚ na vyplnění formuláře. Na vítání budou
pozvány nově narozené děti s trvalým pobytem na území obce Tetčice.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
(Občanské sdružení Diakonie Broumov)

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických
důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: 5. 6. 2017 a 7. 6. 2017
čas
8.00 – 17.00
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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S TAVÍME
Máme zde začátek nového roku a k tomu více než polovinu volebního období za
sebou. Jistě víte, že nadpoloviční většina současného zastupitelstva vzešla z
rebelského sdružení „PRO TETČICE“, které kritizovalo především
nekompetentnost a nehospodárnost minulého vedení. Laicky řečeno, 85%
prostředků obce bylo utraceno za neinvestiční akce a získání jakékoli dotace
pocházelo z říše snů.
Domnívám se, že toto je vhodná doba na rekapitulaci toho, co se nám za 2 a půl
roku práce podařilo, nebo naopak nepodařilo, a to v rámci stavebních činností.
1/ Proto, aby naše práce měla nějaký efekt, bylo nutné urovnat vztahy s okolními
obcemi a navázat korektní spolupráci s úřady. To se z velké části povedlo.
2/ Chodníky - bohužel první, co nás potkalo, jsou už asi stokrát promílané
chodníky. Přestože tato akce měla být výstavní skříní minulého zastupitelstva,
stala se noční můrou zastupitelstva současného. Tato akce byla tak špatně
připravena a zahájena, že do dnešního dne se nám nepodařilo chodníky dokončit
a s velkou pravděpodobností tato akce skončí u soudu.

3/ Osvětlení vánočního stromu. V podstatě to
nejjednodušší a přitom nejviditelnější. Tak
krásný strom nemají ani v Praze. Pokud se
bude obci dařit jako doposud, tak je možná
trumfnem i ve výzdobě.
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4/ Bezproblémové dořešení vodovodu na ulici Palackého.
5/ Zbourání rozpadajícího se přístavku na budově č.58 (pošta) + odvoz sutě a
úprava terénu
6/ Podsekání a podizolování budovy č.58 (pošta).

7/ Byl opraven tankodrom na konci ulice Tyršova. Tato oprava byla částečně
hrazena ze zdrojů soukromého investora. Přesto se našel informátor, kterému
tato akce vadila, podáním na stavební úřad zajistil překvalifikování opravy na
stavbu, čímž se celá akce zbytečně prodražuje.
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8/ Veřejné osvětlení – jsou dva způsoby jak ušetřit za svícení, vypnout světla nebo
použít novou technologii. V našem případě jsme se rozhodli pro výměnu
technologie. Podařilo se získat dotaci ve výši 38,4% na nové LED osvětlení,
předpokládáme úsporu energie až 60% a návratnost celé investice do 5 let.
Celková investiční částka na nové osvětlení byla 899.470,- Kč. Na tuto akci jsme
získali dotaci 346.060,- Kč, investice obce činila 553.410,- Kč

9/ Pomník- tento byl doplněn o chybějící bystu TGM, byl vrácen původní text a
obtažena písmena.
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10/ Školka (bod 1) - o prázdninách byla kompletně zrekonstruována kuchyň se
zázemím. Na tuto akci jsme získali dotaci 25%.
Celková investiční částka na novou kuchyň a zázemí, vše včetně vybavení, byla
802.912,- Kč. Na tuto akci jsme získali dotaci 200.000,- Kč, investice obce činila
602.912,- Kč

11/ Školka (bod 2) - dalším důležitým krokem byla prázdninová rekonstrukce
topení včetně nových kotlů, na které se podařilo získat dotaci 13,5%.
Celková investiční částka na nové topení byla 485.008,- Kč. Na tuto akci jsme
získali dotaci 64.999,- Kč, investice obce činila 420.009,- Kč
12/ Škola (bod 1) - stejně jak ve školce tak i zde bylo zrekonstruováno topení
včetně kotlů, vše s dotací 19,5%.
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Celková investiční částka na nové topení byla 440.753,40- Kč. Na tuto akci jsme
získali dotaci 86.115,- Kč, investice obce činila 354.638,40- Kč
13/ Škola (bod 2) - drobnou úpravou třídy byla vytvořena nová počítačová
učebna.

14/ Vodovod na ulici Hybešova - Společnost VAS provedla rekonstrukci
vodovodního řadu. Obec se na celé akci podílela pouze 21% celkové částky za
rekonstrukci, plus pokládka asfaltu na ul. Hybešova a zpracování odfrézovaného
materiálu.
Zde jsme SVaK uhradili 320.100,- Kč
15/ Nový asfaltový koberec na ulici Hybešova - namísto pouhého zaflikování děr
po rekonstrukci vodovodu se obec rozhodla zajistit a uhradit pokládku asfaltu, a
to v celé šíři vozovky. Podařilo se také dojednat podíl společnosti VAS na této
akci, a to ve výši 30%.
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16/ Cesta na rybník - odfrézovaný materiál z ulice Hybešova byl využit na
zpevnění cesty na rybník.

17/ Vyčištění dešťového kanálu podél sokolovny - tato akce byla důležitá nejen
pro funkčnost, ale především pro zjištění technického stavu.
18/ Nový rozhlas - pro rekonstrukci rozhlasu nás vedlo několik důvodů. Kromě
zastaralosti stávajícího zařízení to bylo především zahájení postupné
rekonstrukce rozvodů NN a tím spojená likvidace stávajících betonových sloupů
a drátových rozvodů. Na akci se podařilo získat dotaci 80%.
Celková investiční částka na nový rohlas byla 1.611.339,- Kč. Na tuto akci jsme
získali dotaci 1.284.107,30,- Kč, investice obce činila 327.231,70 Kč
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19/ Nové sloupy a nový rozvod veřejného osvětlení na ulici Křiby . V rámci
rekonstrukce rozvodů NN firmou E.ON byly přemístěny svítidla veřejného
osvětlení na nové sloupy a napájecí kabel vložen do země. V rámci této akce se
nám podařil poměrně zdařilý kousek. Na místo snahy vytáhnout z firmy E.ON
nestandartní peníze za věcné břemeno prosazované v minulosti, dohodli jsme se
na standartní částce s tím, že firma E.ON obci zdarma umožní připoložit do
svého výkopu náš kabel pro nové veřejné osvětlení a současně umožní položit i
optický kabel FTTH. Troufám si napsat, že díky tomu se podařilo ušetřit 40%
nákladů na obě akce.

20/ Optický kabel FTTH- jistě si vzpomínáte, že tento záměr byl námi v minulosti
kritizován, a to především pro neúměrně vysokou cenu možné realizace. Protože
se projekt dostal do stádia územního povolení, zvažovali jsme jak s ním naložit,
aby investované peníze neskončily v kanále. Po dlouhých jednáních jsme řešení
našli. Zahájili jsme realizaci stavby postupně s rekonstrukcí rozvodů NN
(momentálně na ulici Křiby). Tento postup hodláme opakovat i v budoucnu a
pokud bude možné, tak optický kabel vždy připoložíme do společného výkopu s
firmou E.ON. Z technického pohledu není problém napojovat jednotlivé ulice
postupně bez potřeby nákladné rozvodny na obecním úřadě.
Záměrem zastupitelstva je danou síť zbudovat a poté jednotlivá vlákna
pronajmout budoucímu provozovateli. Už nyní vedeme jednání se třemi
možnými provozovateli nové optické sítě na ulici Křiby. Předpokládáme, že v
druhé polovině roku se už domácnosti na ulici Křiby budou moci připojit k nové
optické síti a využívat všech jejich výhod, tedy kvalitního TV a rychlého internetu.
Vzhledem k tomu, že jsme majiteli nové optické sítě doufáme, že se nám podaří
vyjednat pro domácnosti co nejlepší cenové relace.
Kromě projektů, které již proběhly nebo momentálně probíhají, jsou zde i
projekty, které připravujeme na další období.
1/ Zateplení obecních budov školy, pošty a Rybářské bašty- tyto projekty jsou
těsně před realizací. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele, celá
akce bude pokryta ze 40% dotačními financemi.
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2/ Nástavba podkroví školy- díky zvýšenému zájmu o naši školu a zavedení 5.
ročníku v naší škole jsme se rozhodli pro její rozšíření. V podkroví budou
zrealizovány tři nové třídy a společenská místnost určena široké veřejnosti a
zájmovým organizacím. Tato stavba je ve stádiu projektové dokumentace a měla
by být realizována ještě o těchto prázdninách.
3/ Chodníky vedle sokolovny - momentálně se připravuje projekt na chodník
podél sokolovny s připojením k vlakovému nástupišti. Naší snahou je zbudovat
chodník co nejpohodlnější a pokud možno bezbariérový. Za tímto účelem
vedeme jednání se Sokolem Tetčice ohledně možnosti vést část chodníku přes
jeho pozemek. Momentálně čekáme na rozhodnutí VH. Ohledně možnosti
napojení tohoto chodníku na pozemek ČD jsme již dohodnuti.
4/ Chodník na ulici Rosická - v projektové fázi je i nový chodník mezi Tetčicemi a
Rosicemi. Zde se nám podařilo vyjednat s Rosicemi, aby společně s námi
zrekonstruovaly svou část chodníku. Dohodli jsme se tak, že akci budeme
realizovat společně.
5/ Revitalizace zeleně- momentálně se připravuje projekt kompletní úpravy
veškeré zeleně v obci, nové výsadby s maximální snahou o zjednodušení údržby,
ale i o vytvoření oáz klidu. Na tento projekt by jsme měli být schopni získat dotaci
ve výši 60%.
7/ Rybník- naší velkou snahou je oprava rybníka. Aby mohla být tato akce
hrazena z dotačních fondů, je třeba překonat několik překážek. Jednou z nich je
ucelení pozemku jednomu majiteli, kterým bude obec, což se z velké části daří
díky ochotě současných vlastníků. Druhou překážkou je složení zeminy pod
rybníkem, kde máme problémy s jílovou vrstvou. Současné dotační podmínky
totiž neumožňují rybník tzv. Vyfóliovat.

Touto poslední informací svou rekapitulaci končím, doufám, že naše stavební
činnost na vás udělala víceméně dobrý dojem, a že stejně jako my, věříte, že
všechny prostředky investujeme účelně a maximálně hospodárně.

místostarosta Jan Hlavoň ml.
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P OZDRAV ZE ŠKOLY, POZVÁNÍ NA JARNÍ TVOŘIVÉ
DÍLNY A K ZÁPISŮM DO PŘÍPRAVNÉ A DO PRVNÍ
TŘÍDY
Den za dnem plyne. Děti z přípravné třídy si sice stále rády pohrají na návštěvách
v MŠ, kde pozdraví paní ředitelku, paní učitelku i zbylý milý personál,
nakouknou na menší kamarády, ale už se těší k zápisu a jsou jednou nohou
nakročené jako školáci. Prvňáčci začínají číst knížky a starší školáci z druhé i třetí
třídy výborně zvládají spolupráci, skupinovou práci, kooperativní učení, jsou
pracovití a stále rozumnější a zodpovědnější. Spolupráce s rodiči je výborná.
Škola nadále vzkvétá a stává se známou nejen v Tetčicích, ale i v okolí. Velké
oblibě se těší také volnočasové kroužky vaření, sportovních her, počítačový
kroužek i kroužek keramiky, kdy se keramická pec téměř nezastaví a peče i pro
MŠ a děti z Neslovic. Dále ve škole probíhá výuka náboženství, individuální
logopedická péče a kroužky FIE – Feuersteinova instrumentálního obohacování
(rozvíjení rozumových funkcí).
Na příjemné a dobře fungující prostředí stále pozorně dohlíží pan starosta a
zaměstnanci obecního úřadu, kteří okamžitě odstraní každou technickou
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závadu. V dlouhodobější perspektivě pak patří velké poděkování nejen jim, ale
celému zastupitelstvu a jejich dalším plánům.
Kéž příznivý vítr vane dál a přivádí správné situace i lidi, které spojují společné
cíle. Ne vždy se všechno daří. Osud dalších přípravných tříd v následujících
školních letech je vážně ohrožen změnou legislativy. Dodržet novou podmínku,
přijímat pouze děti s odkladem školní docházky a naplnit jimi třídu s minimálně
10 dětmi, to způsobilo výraznou redukci nultých ročníků v celostátním měřítku.
Pokud by se nám přípravná třída podařila přece otevřít, velmi by to pomohlo
dětem v návaznosti přechodu z MŠ do ZŠ a ke školní úspěšnosti. Více budeme
vědět až po zápisu do přípravné třídy, který se koná spolu se zápisem do první
třídy, a to ve středu 5. dubna 2017 od 14 hodin.
Ale teď, co je v nejbližší době hezkého před námi a s Vámi. Srdečně jste zváni
na jarní tvořivé dílničky v pondělí 27. března od 16 hodin, které pořádáme spolu
s MŠ. Přijďte si s dětmi prožít pohodové pozdní odpoledne ve škole, sejít se,
popovídat, něco pěkného si vytvořit a odnést domů spolu s dobrou náladou.
Těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv školy

PaedDr. Ludmila Vojtíšková

M ÁM PROBLÉM
Můj problém je věc, kterou nedokáže nikdo z nás ovlivnit, ale stejně se dotkne
mnoha lidí. Vloni jsme se těšili z toho, jak se nám povedlo otevřít přípravnou
třídu. Bylo to super. Jenže nějaká chytrá hlava na MŠMT ČR se zamyslela, a
přišla s vylepšením…… Vložila do zákona jedno slovo….. To slovo je
„s odkladem“…. Ale to musím lépe vysvětlit. Proto se teď vrátím o několik let
v čase. Ministerstvo vymyslelo přípravné třídy pro „sociálně slabé a děti, které
ještě nejsou připravené na první třídu“. No jo, tím ale tyto děti vyloučíme
ze společnosti „normálních“ dětí. Takže změna. Budeme integrovat.
Do přípravky můžou všechny děti. Tento stav trvá tři roky, takže i my v Tetčicích
otevřeme ve škole přípravnou třídu. Jsou k tomu dva důvody. První je ulehčení
přeplněné MŠ. Tím druhým, a neméně důležitým, je to, že pokud máte dítě
v Tetčicích v přípravce, je daleko větší pravděpodobnost, že tady nastoupí
i do první třídy. Prostě neuteče po školce jinam, a tím se nám bude plnit škola.
Paráda. Dvě mouchy jednou ranou. A ejhle, problém. Podle MŠMT nebudou
přípravky suplovat MŠ. A aby se to dokázalo, vložíme slovo. Tímto do přípravky
můžou jít jen děti s odkladem. My v Tetčicích budeme mít možná, možná jedno.
Takže přípravku neotevřeme. To není problém. Ale vlastně je. Protože nebude
přípravka, neodejde nikdo ze školky. Takže ve školce bude jen několik volných
míst. MŠMT výjimky nepřipouští. Konec debaty. Tečka. Jde o blaho dětí….
A nebo taky ne. Pokud je přípravka ve škole, platí ji MŠMT. Školku plátí
zřizovatel, tedy obec. No přeberte si to sami.
Jen aby bylo jasno, MŠMT je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky.
J. Šon
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M AŠKARNÍ PLES
Spolek žen Tetčice pořádal dne 18. 2. 2017 MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti a
MAŠKARNÍ PLES pro dospělé. Sponzoři přispěli peněžními i věcnými dary, za
které bychom chtěly poděkovat. Za výtěžek z plesu se uskuteční mnoho akcí :
zájezdy do divadel, poznávací zájezdy, Den matek, Den dětí a Mikulášská
nadílka.
Velké poděkování patří AKTIVNÍM ŽENÁM ve spolku a dobrovolníkům, kteří se
podílí na konání kulturních akcí v Tetčicích.
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Poděkování patří těmto sponzorům :
Sponzoři :
• Crlík Josef - HOTEL U CRLÍKŮ
• DAJAN, s.r.o.
• Haška Jaroslav - STOLAŘSTVÍ
• Hofman Miloslav - RYBÁŘSKÁ BAŠTA
• Holomek Jaroslav - HOLMSTAV, s.r.o.
• Kejda Jan ml. MEDPHARMA, s.r.o.
• Kejda Tomáš
• Koumal Jiří
• Lipovský Markéta - KOSMETIKA
• Oškrdal Zdeněk - KAMENICTVÍ
• Pokorný Jaroslav - VÝROBA PLETIVA
• Pytlík Přemysl - RESTAURACE NA NÁVSI
• Ševčík Jan - RESTET, s.r.o.
• Špatný Martin - PIZZERIE
• Šula Martin – JETSURF
• Tesař Josef
• Tesař Pavel - Autodíly
• Veverka Jan - OMNITECH, spol. s r.o.
• Hadač a Zapletal s.r.o.
• OBORA s.r.o.
• PILA Tetčice, a.s.
• TETČICKÝ MLÝN s.r.o.
• VETERINÁRNÍ ORDINACE TETČICE

Za Spolek žen Tetčice
Hašková Magda
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Obec Tetčice
Palackého 177,
664 17 Tetčice
Č.j. OT0206/2017
V souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
na základě usnesení Zastupitelstva obce Tetčice č. 10., ze dne 7. 3. 2017 tímto
zveřejňuje Obec Tetčice záměr

PRONÁJMU
pozemků a staveb v katastrálním území Tetčice
1. pozemek p. č. 1049/1, ostatní plocha o výměře 2266 m2
2. pozemek p. č. 1049/5, trvalý travní porost o výměře 162 m2
3. pozemek p. č. 1049/6, - trvalý travní porost o výměře 29 m2
4. stavbu č.p. 332, (Rybářská bašta) objekt občanské vybavenosti ,na
pozemku KN 1049/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře o výměře 215 m2
5. stavbu bez č.p., garáž , na pozemku KN 1049/4, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře o výměře 21 m2
Záměr obce Tetčice pronajmout výše uvedené pozemky bude vyvěšen na úřední
desce obce Tetčice po dobu nejméně 15-ti dnů. V době zveřejnění se mohou
občané obce k tomuto záměru vyjádřit a písemně předložit své případné
nabídky v podatelně OÚ Tetčice.
Termín pro doručení nabídek je 31. 3. 2017.
Případné informace podá starosta obce Jan Šon – mob. 724 186 307.
V Tetčicích 9. 3. 2017
Jan Šon
starosta obce
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B EZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA OBEC T ETČICE
Za rok 2016 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Rosice spácháno
Celkem 351 trestných činů, z tohoto počtu bylo objasněno 155 trestných činů, t.j.
44,16%. Oproti roku 2015 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 34
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 110, jako vloupání do vozidel a
krádeže věcí z nezajištěných vozidel (44 případů), dále vloupání do rodinných
domů, bytů a rekreačních chat (33 případů), vloupání do tzv. jiných objektů jako
jsou zahradní domky, kůlny, garáže (23 případů) a krádeže motorových vozidel
nebo související neoprávněné užívání cizí věci (15 případů). Mimo to bylo
oznámeno 29 skutků, kdy si jeden z rodičů - většinou se jedná o otce, neplnil
vyživovací povinnost na své děti. Dalších 15 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 (20 skutků) i v neposlední řadě jízda s motorovýrb
vozidlem v době zákazu řízení (14 skutků).
Zbylé trestné činy, přečiny zahrnují málem celé spektrum trestního zákoníku.
Během roku 2016 bylo ze strany policistů obvodního oddělení Rosice šetřeno, na
základě vlastního zjištění nebo oznámení, celkem 1011 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 přestupků, proti majetku 192
přestupků, proti veřejnému pořádku 14 přestupků, na úseku dopravy 519 a
ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi celkem 81 přestupků. Z
předchozího uvedeného celkového počtu řešených přestupků bylo 455 řešeno v
blokovém řízení (občanské soužití 1, majetek 3, BESIP 451), 252 přestupků bylo
oznámeno správnímu orgánu pověřené obce k projednání a 5 skutků bylo
překvalifikováno na trestný čin.
Dopravní nehody zpracovává samostatný specializovaný policejní útvar s
pusobností na celém teritoriu Brna-venkova. V roce 2016 bylo na území Brnavenkova zaznamenáno celkem 1263 dopravních nehod, při kterých zemřelo 8
osob, 38 osob bylo zraněno těžce a 442 osob utrpělo lehká zraněni. Celková
materiální škoda při DN na Brně-venkově činí 98.055.000,- korun. Z hlediska
nejčastějších příčin bylo nejvíce nehod způsobeno nesprávným způsobem jízdy
(641), dále nepřiměřená rychlost (238) a nedání přednosti v jízdě (131),
nezaviněná řidičem (228) nehod např. chodci, střet se zvěří.
V obvodu OOP Rosice došlo v roce 2016 celkem k 195 dopravním nehodám, při
kterých nedošlo k úmrtí osob, 4 osoby utrpěly těžké zranění a 94 osob lehká
zranění, kdy vznikla celková hmotná škoda ve výši 15.140.100,- korun. Z
rozboru příčin nehod vyplývá, že nesprávným způsobem jízdy bylo způsobeno 92
nehod, nepřiměřenou rychlosti jízdy 43 nehod, nedáním přednosti vjízdě 20
nehod a 38 nehod nebylo zaviněno řidičem vozidla.
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Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Tetčice v období od 1.1.2016 do
31.12.2016.
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 7 trestných činů, přičemž u 6
trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů :
• krádeže vloupáním do rodinných domu, firem, novostaveb, st. buněk a
rekreačních chat - 1 případů
• ostatní trestná činnost případů (jedná se zejména o tr. činy neplacení
výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné
držení platební karty a fyzické napadání) - 6 případů
U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného přehledu, majetkové
trestné činy, tj. krádeže vloupáním do objektů firem a garáží a krádeže vloupáním
do rodinných domů, novostaveb, st. buněk a rekreačních chat.

Přehled spáchaných Přestupků v teritoriu obce Tetčice za období od
1.1.2016 do 31.12.2016.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 18 přestupků, z čehož byl u 9 přestupků
zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku - 5 případů
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) - 5 případy
• přestupky proti občanskému soužití - 5 případů
• ostatní přestupky - 3 případy
• přestupky řešené na místě, v blokovém řízeni - 41 případů.

Dále bylo v obci Tetčice provedeno 8 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.

Zdroj: Bezpečnostní zpráva obec Tetčice
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R YBNÍK
Rybník, Rebák, Rebušín ale i Rybušín (e je správně)….. Většina z nás tam ráda
chodí, ať už na procházky, na výlety na kole, nebo jen tak na Baštu na pivo.
Dneska pro vás mám několik fotek z této bezesporu velmi zajímavé lokality.
Fotky z prvních let po dostavbě rybniční hráze (1974-1975), tedy z průběhu
napouštění rybníka.
Doufám, že se nám v co nejkratší době povede získat pozemky, které by mohly
být znovu zaplaveny (valnou většinu máme předjednanou, chybí dva poslední), a
rybník naplnit tak, jak je vidět na těchto obrázcích.
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Za zapůjčení fotografií děkuji panu J. Valsovi.

text: J. Šon

placená inzerce

„V sobotu 4.3.2017 bylo mezi 15-17:00
hodinou u domu na ulici Palackého
13, odcizeno reklamní Áčko pana Horáka černé
barvy, reklamní Áčko pana Špatného tam zůstalo. Za
informaci vedoucí k usvědčení pachatele bude
vyplaceno 4.000 Kč.
Horák M Palackého 13, Tetčice
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Akce konané v Tetčicích od dubna do června 2017
15.4.2017 – Velikonoční beránek – fotbalový turnaj, místo konání:
hřiště u Sokolovny, začátek: v 7: 00 hod, občerstvení zajištěno,
pořádá TJ Sokol Tetčice
7.5.2017 – Tetčická pouť, místo konání: prostor za Sokolovnou –
program bude včas upřesněn
11.5.2017 – oslava Dne matek, místo konání: Sokolovna, začátek:
od 16: 00 hod, vystupují děti z MŠ Tetčice, pořádá: Sdružení žen
z Tetčic
17.6.2017 – letní kino (koná se za každého počasí), místo konání:
hřiště u Sokolovny, začátek: od 21: 00 hod, vstupné: dobrovolné,
pořádá: obec Tetčice, občerstvení zajištěno
23.6.2017 – letní noc, místo konání: hřiště u Sokolovny, k tanci a
poslechu hraje skupina Tremolo, začátek: od 20: 00 hod, vstupné:
90,- Kč, pořádá: TJ Sokol Tetčice

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. 75 vyšlo v Tetčicích 20.3. 2017. Cena inzerce: strana A5 800 Kč, půl
A5 400 Kč a čtvrť A5 200 Kč. Inzerci na zájmové a kulturní aktivity včetně společenské kroniky tiskneme bezplatně.
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