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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den, milí spoluobčané.

Dovolte  mi,  abych  Vás  prostřednictvím  prvního  zpravodaje  v roce  2018  co
nejsrdečněji  pozdravil  a  popřál  Vám všem mnoho štěstí,  zdraví  a  úspěchů  jak
v osobním, tak i pracovním životě.
A jak už to bývá, pokusím se v kostce zhodnotit, jaký byl ten rok loňský. A myslím
si,  že nebyl  co se týče  aktivit  špatný.  Povedlo se přistavět  a  zkolaudovat školu,
zateplit  skoro  všechny  fasády  veřejných  budov.  Na jaře  nás  čeká  zateplení
poslední budovy a to budovy, kde se nachází knihovna, klubovna a pošta, která
se nám  na podzim  loňského  roku  změnila  na poštu  Partner.  Předpokládám,
že jste  ji  již  za půl  roku  fungování  navštívili.  Po úpravě  jejich  prostor,  došlo
i k výrazné a pro občany pozitivní změně provozní doby, která je zřejmě důvodem
k tomu, že si sem přichází vyřizovat svoje záležitosti čím dál více lidí a to nejen
z naší obce.
Dalším kladem, který se povedl, je naše škola. Od září ji navštěvuje padesát žáků
a doufám,  že se podaří tento počet udržet, případně i mírně zvyšovat. Je na místě
poděkovat  všem  pracovníkům  školy,  kteří  se o naše  děti  vzorně  starají.  A to
vlastně neplatí  jen o škole.  Musím poděkovat  i zaměstnancům naší  mateřinky,
Spolku žen, Sokolům a především  zastupitelům a vlastně všem, kteří  se nějak
o chod naší obce nějak starají.
A teď  se posunu  trochu  dále,  a  sice  k tomu,  co  nás  čeká  letos.  Připravujeme
výstavbu chodníků, sběrného dvora za STK, pokusíme se dořešit pozemky pod
rybníkem,  zahájit  přípravu  přístavby  mateřské  školy,  pomoci  sokolům
s přístavbou  venkovních  sociálních  zařízení,  pokračovat  spolu  s E-Onem
v přeložení  NN  a  s tím  spojenou  stavbou  veřejného  osvětlení  a  také  s jeho
doplněním na ulicích, kde ještě chybí. A konečně na podzim výměna a doplnění
světel  na vánočním  stromku  a  také  zahájení  realizace  projektu  revitalizace
veřejné zeleně. No snad se z těchto plánů povede naplnit co nejvíce.

Tetčice 14.2.2018

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

3. 10. 2017 (č.7/2017)
INFORMACE

Starosta  informoval,  že vzhledem  k podnětu  z předchozího  zasedání  se řeší
umístění  semaforu  u školy  na ulici  Palackého.  V současné  době  však  sloupy
na které  by  byl  semafor  umístěn,  patří  firmě  PORR  a  nelze  jim  zasahovat
do stavby. Dále sdělil,  že bylo zakoupeno vozidlo Citroen Berlingo pro potřeby
úřadu a rozvoz obědů. Dále uvedl, že byla uzavřena Smlouva o centralizovaném
zadávání  s Obcí  Třešť.  Účelem  smlouvy  je  nákup  plynu  a  elektřiny
na komoditních burzách.

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření č. 9/2017

• Smlouva  na  servisní  činnosti  s  KOCMAN  envimonitoring  (zajištění
funkční způsobilosti lokálního výstražného systému)

28. 11. 2017 (č.8/2017)
INFORMACE

Starosta informoval, že proběhne schůzka ze zástupci firmy PORR a.s., kde bude
dohodnut další postup v řešení dostavby chodníků. 
Dále  starosta  předložil  zastupitelům  Návrh  Střednědobého  výhledu  rozpočtu
Svazku  vodovodů  a  kanalizací  Ivančice  na roky  2019-2020,  Návrh  rozpočtu
Svazku vodovodů a kanalizací Ivaňčice na rok 2018 a Návrh rozpočtu pro rok
2018 Mikroregionu Kahan dso, Hutní osada, 664 84 Zastávka. 
Starosta  také  informoval,  že předloží  Městu  Rosice  žádost  na  uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie. Městská policie Rosice
bude na základě této veřejnoprávní smlouvy v souladu s ustanovením § 3a odst. 1
zákona o obecní policii  vykonávat úkoly při zabezpečování místních záležitostí
veřejného  pořádku  a  plnit  další  úkoly  podle  zákona  o obecní  policii  nebo
zvláštního  zákona,  v rozsahu  vymezeném  touto  smlouvou,  na území  obce
Tetčice.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12/2017

• Veřejnoprávní  smlouva  o přenosu  příslušnosti  k projednávání  přestupků
(mezi Obcí Tetčice a Městem Rosíce)

• SMLOUVA o zřízení věcného břemene se společností E. ON. Distribuce

• Navýšení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Tetčice o 10000,-Kč
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• Smlouvu o poskytnutí daru – Místní akční skupina Brána Brněnska

• Odpisový plán MŠ Tetčice

• Poskytnutí veřejné finanční podpory FC Slovan Rosice, z.s., 8 000,-Kč

• Poskytnutí dotace spolku Svaz tělesně postižených v ČR, 6 000,- Kč

• Poskytnutí  veřejné  finanční  podpory  ve výši  6 000,-  Kč  Volejbalovému
klubu PSYCHO Rosice

• Poskytnutí  dotace ve výši 5 000,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR

• Zastupitelé  obce  Tetčice  povolují  starostovi  Obce  Tetčice  používání
služebního  vozidla  značky  Citroen  Berlingo  v majetku  Obce  Tetčice  a
používání vlastního vozidla k pracovním cestám

• Pořízení  nového  územního  plánu  obce  Tetčice  a  pověřují  starostu  obce
k zadání zpracování návrhu nového Uzemního plánu Obce Tetčice.

• Smlouvu  o smlouvě  budoucí  o zřízení  práva  věcného  břemene
se společností E. ON. Distribuce, a.s.

• Navýšení kapacity školní jídelny MŠ Tetčice ze 75 stravovaných na 120

• Zveřejnění Záměru prodeje dřeva ve vlastnictví Obce Tetčice
 
19. 12. 2017 (č.9/2017)
INFORMACE

Starosta informoval, že se se starostou z Neslovic, vzhledem k častým dopravním
nehodám na komunikaci mezi obcí Neslovice a obcí Tetčice,  dohodli  společně
řešit tuto dopravní situaci.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• Rozpočtové opatření 13/2017

• Rozpočet  Mateřské školy  Tetčice na rok 2018

• Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Tetčice

• Zastupitelé  schvalují  rozpočet  Obce  Tetčice  na  rok  2018,  včetně
pozměňovacího návrhu, jako nevyrovnaný, celkové příjmy rozpočtu ve výši
16  878  000,-  Kč  a  celkové  výdaje  rozpočtu  ve  výši  16  878  000,-  Kč.
Neinvestiční příspěvek zřizované příspěvkové MS Tetčice, organizaci je ve
výši 560 000,- Kč

• Zastupitelé schvalují předložený Střednědobý výhled Obce Tetčice na roky
2019-2021  v  předloženém  znění.  (Do  rozpočtového  výhledu  jsou
začleněny  splátky  úvěru,  který  byl  zřízen  k  účelu  Investice  II/Tetčice
průtah, 2. a 3. stavba veřejná prostranství a splátky investice Intenziflkace
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ČOV  Tetčice.  Finanční  spoluúčast  na  investiční  akci  ČOV  Tetčice  bude
ukončena v roce 2020. Splatnost úvěru je 25. 7. 2020

• Dodatek ke zřizovací listině - Mateřská škola Tetčice

• Schvaluje pro rok 2018 poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Neslovice ve výši 480
000,-Kč na provoz odloučeného pracoviště, zřízeného na adrese Palackého
52 Tetčice

• Proplacení neyyčerpané dovolené starostovi

• Sazba  místního  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  v  roce
2018  bude  činit  500  Kč/poplatník.  Sazba  poplatku  je  tvořena  ze  dvou
částek, ato z částky, jejíž horní zákonnou hranicí je 250 Kč za povinnou
osobu a kalendářní rok a z druhé částky stanovené na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za povinnou osobu a kalendářní rok

• Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě

• Dodatek č. 1 ke smlouvě smlouvu o zachování investice spolufinancované
ze strukturálních fondů EU ze dne 20. 5.  2015. mezi Správou a údržba
silnic  Jihomoravského  kraje,  příspěvkové  organizace  kraje  ICO:  709  32
581, se sídlem Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno a stavebníkem Obcí
Tetčice a pověřují starosty podpisem dodatku.

SEZNAM PROGRAMŮ V TETČICÍCH

mux 1 : ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
mux 2 : NOVA, NOVA CINEMA, BARRANDOV, PRIMA, PRIMA COOL
mux 3 : PRIMA LOVE, PRIMA ZOOM, OČKO, OČKO GOLD, ŠLÁGR, ČT D / ART, PRIMA
MAX, BARRANDOV PLUS, KINO BARRANDOV
mux 4  :  NOVA GOLD, NOVA ACTION,  NOVA 2,  RELAX, REBEL,  PRIMA COMEDY,JOJ
FAMILY
mux : DISCOVERY, SPEKTRUM, NOVA SPORT, MÍSTNÍ VYSÍLÁNÍ
programy  NOE a EUROSPORT  jsou dostupné pouze v analogu
analogové vysílání by mělo být ukončeno koncem února 2018,
ale programy Noe a Eurosport by měly i nadále v analogu dostupné
zařízení na program Discovery je v servisu .
Po dobu opravy by měl být tento program nahrazen jiným podobným programem.
 
Bližší informace o programech Vám podá p. Jindřich, tel. 739 464 326.
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POPLATKY V ROCE 2018
Poplatek za komunální odpad v roce 2018

Roční sazba poplatku: 
500,-Kč     /rok (poplatník je fyzická osoba s trvalým pobytem v Tetčicích, cizinci s TP

nebo přechodným pobytem v Tetčicích)

Roční sazba poplatku za objekt:
500,-  Kč/  rok (poplatník  je  fyzická  osoba,  která vlastní  nemovitost  v Tetčicích a

v této nemovitosti není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018

Poplatek ze psů v roce 2018

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Tetčice.
Roční sazby poplatku:

400,- Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa 800,-Kč/rok a
200,-  Kč/rok za  jednoho psa,  za  každého dalšího  psa 300,-Kč/rok, jehož  držitelem

je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu.

Poplatek je splatný od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
Platné vyhlášky

https://tetcice.cz/dokumenty/5-vyhlaska-1-2016-odpady.pdf

https://tetcice.cz/dokument/108e13ffb42e0dc88581da8dee3daa31

Způsoby úhrady poplatků:
bankovním převodem
poplatek za KO: č. ú. 32125641/0100, v. s.  1340+  číslo domu 
poplatek ze psů: č. ú. 32125641/0100  v. s. 1341+číslo domu
např. číslo domu 323  v.s. = 1340323.
do poznámky uvádějte adresu a jméno
na poště, na pokladně OÚ Tetčice
Nebude-li poplatek zaplacen včas, nebo ve správné výši, správce poplatku poplatek nebo jeho
nezaplacenou část zvýší až na trojnásobek.
Nárok na osvobození dle platné vyhlášky
Pokud poplatník nemůže předložit žádný doklad, který by prokázal nárok na osvobození od
poplatku, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením do 31. 3. 2018. V případě, že pominou
důvody osvobození či  úlevy, musí poplatník se oznámit tuto skutečnost do 15 dnů správci
poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození pominulo.
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POPLATEK ZA KABELOVOU TELEVIZI OD 1.1.2018
Poplatek za   TKR v roce 2018 nelze již hradit hotově na pokladně OÚ Tetčice
Poplatek za užívání přípojky TKR na rok 2018 je 600,-Kč.   
Možné varianty způsobu úhrady poplatku pro občany:
1. Platbu  je  možno  provádět  bezhotovostním  převodem na  účet  společnosti  3C  spol.  s  r.o.
Bankovní spojení : KB Brno č. ú. : 224448621 / 0100 , k.s.:558
var. symbol - přidělí provozovatel TKR na vyžádání každému uživateli individuálně
2. Platbou přes inkasní středisko České Pošty – SIPO
uživatel nahlásí provozovateli spojovací číslo na účet SIPO
Kontaktovat společnost 3 C můžete
na email: tvtechnika@seznam.cz ,
dispečink TKR tel.: 545 235 295

SVOZ ODPADU V ROCE 2018
Svoz komunálního odpadu v roce 2018 - 1 x za 14 dní a to ve čtvrtek, v  lichý  týden

Separovaný odpad  bude svážen v roce 2018

• Sklo 1x za měsíc

• Plasty 1x týdně

• Papír 1x za 14 dní

• Nápojové kartony 1x za měsíc

Pytlový sběr tříděných odpadů v roce 2018 - 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 a na Poště Partner.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 2 x ročně, sběr železného šrotu 2 x ročně

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

Svoz bio nádob 240 litr, které mají občané zapůjčeny, bude probíhat 1 x za 2 týdny
od 1.4.2018 do 30.11.2018

Svoz bio nádob 1100 litr, bude probíhat 1 x za 2 týdny od 1.4.2018 do 30.11.2018
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V březnu 2018 vyprší expirační doba jodidových tablet.

Jodidové tablety mají sloužit jako prvotní ochrana obyvatel v případě úniku
radiace. Mění se jednou za čtyři roky.

JE Dukovany ve spolupráci s obcí Tetčice provádí obměnu profylaktických
preparátů – jodidových tablet Kalijev Jodid.  Výdej/výměna jodidových

tablet probíhá od ledna 2018 v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu
od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 17.00 hod. na Obecním úřadu.

Žádáme občany, aby se dostavili v uvedené dny na OÚ v Tetčicích k převzetí
jodidových tablet. Pokud máte v domácnosti nebo na pracovišti dříve vydané tablety,

vraťte je na OÚ, zajistíme jejich likvidaci v souladu se zákonem.  Vydává se jedno
balení na každou osobu v domácnosti nebo na pracovišti.

Od 10.1.2018 se na Poště Partner  také provádí  ověřování listin
(vidimace) a podpisů (legalizace)

PROVOZNÍ DOBA POŠTY Partner  Tetčice

Pondělí 7.30 – 10.30   a  13.00 – 17.00
Úterý    7.30 – 10.30  a  13.00 – 16.00
Středa  7.30 – 10.30  a  13.00 – 16.00
Čtvrtek                           13.00 – 18.00
Pátek  7.30 – 10.30  a  13.00 – 16.00
Kontakt : 778 080 009

Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Tetčice v období
od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 16 trestných činů, přičemž u 8 trestných činů byl zjištěn pachatel. 

• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 1 případ

• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží- 1 případ

• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st. buněk a rekreačních

• chat – 2 případy

• krádeže prosté – 3 případy

• podvodnéjednání-1 pňpad

• odcizení motorových vozidel – O případů

• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 2 případy

• ostatní  trestná činnost – (jedná se zejména 0 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, krádeže prosté. Dále pak ostatní trestná činnost.

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Tetčice za období do 1.1.2017 do 31.12.2017.

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 77 přestupků, z čehož byl u 71 přestupků zjištěnpachatel.

• přestupky proti majetku – 1 případ

• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) – 4 případy

• přestupky proti občanskému soužití- 4 případů

• přestupky proti veřejnému pořádku - 1 případy

• přestupky v dopravě - 6 případů

• přestupky řešené na místě, v blokovém řízeni - 61 případů
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Žije si vesele a roste.
Od prázdnin,  kdy  vyrostla  budova  uvnitř  do výšky  nového  patra  a  celkově
do krásy,  postupně  přirůstá  nenápadně  i během  roku  počet  dětí  v ní.  Stává
se stále známější nejen v Tetčicích, ale i v okolních obcích.
Ze střípků  některých  událostí,  které  se dětem  líbily  a  na které  se ještě
těší.:

Na podzim žáci absolvovali program
Mozkohrátky,  kde  si  mohli
vyzkoušet  hraní  s novým  typem
hraček,  rozvíjejících  rozumové
schopnosti.
Vánoční  náladu  umocnili  žáci
vánočním  zpíváním  pro  rodiče  a
veřejnost  a  dílničkami.  Pokud
se chcete  na chviličku  zastavit
v uplynulém  čase,  můžete
nahlédnout  na videa  v odkazech,

které najdete na stránkách školy www.zstetcice.cz v Plánu akcí.
S příjemnými zážitky se vrátili děti z přípravné až druhé třídy i rodiče z týdenního
pobytu na horách.
Na plaveckém  výcviku  se postupně  střídají  všechny  třídy  a  už  se těší  v rámci
školní družiny děti na bruslení na zimním stadionu v Rosicích.
Školní  družina  teď  žije  přípravou  na karneval  a  starší  žáci,  kteří  se přihlásili
na hory, se těší na týdenní lyžování.
Ve středu 14. 2. byl zahájen program přípravy budoucích prvňáčků, kteří
se nezúčastňují pravidelné přípravy v naší přípravné třídě.
Obrázky si můžete prohlédnout ve Fotogalerii nebo na školním Facebooku.
Šikovné  děti  a  usměvavé  maminky  a  tatínci  si  vyzkoušeli,  jaké  to  je  ve škole.
Společně jsme si zazpívali, zahráli hry a taky
jsme počítali, pracovali na interaktivní tabuli
a  malovali.  Těšíme  se na další  pravidelné
setkávání  a  po něm  pak  k zápisu  do první
i přípravné třídy, který proběhne 4. dubna.
Děkujeme  všem  rodičům  i přátelům  školy
za spolupráci,  vstřícnost,  pomoc,
sponzorské  dary  i drobné  dárečky
do pravidelných  motivačních  odměn  pro
děti.  Vážíme  si  výborné  spolupráce  s MŠ
Tetčice,  s Obcí  Tetčice  a  místními
organizacemi.

Kolektiv školy
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Cvičení v tělocvičně ZŠ Neslovice
Každé úterý  v 19:00 hod. Je CVIČENÍ JÓGY

s prvky rehabilitačního a zdravotního čínského cvičení
s p. PaedDr. Ludmilou Vojtíškovou

*** vhodné pro všechny věkové kategorie ***
*************************************
cena jednoho cvičení pro dospělé…….………......35,-Kč
cena 10 cvičení pro dospělé  ……………………300,- Kč
cena 20 cvičení pro dospělé  ……………………500,- Kč
cena jednoho cvičení pro mládež, studenty.…..…20,- Kč
členové školního klubu ZŠ Neslovice…………zdarma
Permanentky platí na všechna cvičení a školní rok,
zakoupíte si je u cvičitelek

Placená inzerce

11



Zimní idylka

Odbila půlnoc a ze sta komínů

kouř bílý se line po kraji

zazvonil rampouch tak potichu,

že slyšet je jen stěží

a z okna vidět bílé vločky

opravdu ono sněží?

Jak je to hezké chvilku sníti 

o příštím jaře o máji,

k oknu se nesmíš nakloniti

ty květy dechem roztají. 

A za mých mladých let,

zdá se mi, že býval lepší svět.

Byli jsme skromní a přitom hodní.

Tak I ten svět se mění,

už to tak pěkné není.

Vidím to svýma očima,

ale vždyť krásná je ta naše otčina..

Časy se mění, ale vždyť

ono to zas tak špatné není,

ale vše záleží jen na lidech

a mě už dochází dech…

A slova – ta jsou jak když hází

hrst hrachu někdo na stěnu

jen zdraví ať nás doprovází

a bude lépe každému.

Božena Štossová ročník 1928
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AKTUALITY ZE SVČ ROSICE

Co je nového v Rubiku po jarních prázdninách?
Především  u  nás  můžete  potkat  našeho  zbrusu  nového  kolegu  Standu.
Zahlédnout ho můžete například v kroužcích Špióni, Florbal přípravka i mladší
chlapci  a  Míčové  hry,  kde  působí  jako  vedoucí.  Mezi  jeho  záliby  patří  vrtání,
zatloukání, jízda na kole a camping. 

Dále máme pro vás nabídku volných míst v kroužcích:
Best  dance,  Žonglování,  Angličtina,  Makovice,  Pohádková  jóga,  Sporťáček,
Duha  II,  Kurz  kreslení,  Keramika  pro  rodiče  s  dětmi,  Keramický  ateliér  pro
dospělé.

A aby toho nebylo málo zase jsme to tu pro vás trochu zkrášlili!  První velkou
změnu  můžete  nalézt  v  prostorách  bývalého  klubu  Suterén,  kde  se  můžete
především těšit na novou zajímavou výmalbu. Také výtvarná dílna zaznamenala
několik úprav.

PŘIPRAVUJEME

Mezi městy, 17. 3.
17. 3. proběhne v tělocvičně u ZŠ Rosice domácí kolo soutěže Ligy „Mezi městy“
– starší žáci  a Florbalové dívčí  ligy. Přijďte od 8:30 do 16:00 podpořit domácí
týmy mladých florbalistů a florbalistek. 

Den otevřených výtvarných kroužků, 21. - 24. 5.
Pro  veřejnost  bude  v  rámci  akce  Týden  uměleckého  vzdělávání  umožněno
navštívit kroužky a vytvářet spolu s frekventanty kroužků: Keramika pro rodiče s
dětmi, Keramika pro dospělé, Duha I + Duha II, Malá škola keramiky, Jsem v
obraze, Kurz kreslení pro dospělé.
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AKCE V TETČICÍCH NA 1. POLOLETÍ ROKU 2018

• 31.3.2018  Velikonoční  beránek,  nohejbalový
turnaj

• 5.5.2018   Pouťová zábava, hraje Tremolo 
• 6.5. 2018   Tetčická pouť
• 10.5.2018  Oslava  dne  matek  s  posezením  u

cimbálu
• 19.5.2018  Vítání občánků
• 2.6.2018    Pohádkový les
• 15.6.2018   Letní kino
• 22.6.2018   Letní noc, hraje Tremolo

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ZASTÁVKA
PŘIPRAVUJE:

březen - duben 
• Tajemství z pozdzemí - výstava dětských prací do 6. 4.

• Zpátky  do  lavic  -  pravidla  silničního  provozu,  první  pomoc,  osobnosti
regionu (při dostatečném počtu zájemců)

• Slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli Mirku Elplovi 21. 4. 

• Projekce filmu Vlak dospívání (HU) 24. 4.

• Sportovní den v MR Kahan 12. 5. 

• Společnou cestou - benefiční turistický pochod 13. 5.

• Zájezd do Říp, Vyšehrad, Průhonický park 19. 5.

• Projekce filmu Zelí, brambory a další démoni (RO, DE) 22. 5. 

• Noc kostelů 25. 5.  
Změna programu vyhrazena          Aktuality na webu www.riczastavka.cz
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Co se děje v regionu - březen, duben 2018

Kratochvilka 
3. 3.  Společenský ples, sál OÚ
17. 3. Cestovatelská kavárna, kinosál
24. 3. Velikonoční výstavka, sál OÚ
29. 3. Posezení klubu seniorů, sál OÚ
26. 4. Posezení klubu seniorů, sál OÚ
30. 4. Čarodky, hřiště

Lukovany
30. 4. Pálení čarodějnic , areál pod KD

Neslovice
30. 4. Obecní čarodějnice, Indiánské hřiště

Ostrovačice
3. 3. Poostatková zábava, Restaurace u Nedbálků
10. 3. Dětský maškarní karneval, Sokolovna

Příbram na Moravě
4. 3. Dětský maškarní karneval, kulturní dům
30. 4. Tradiční pálení čarodějnic, fotbalové hřiště

Rosice
3. 3. Dámy na tahu, Zámecké kulturní centrum 
4. 3. Bazar dětského oblečení a hraček, Zámecké 
kulturní centrum
7. 3. Partička, KD Cristal
8. - 20. 3. Vysočina v obrazech, Zámecké kulturní 
centrum
9. 3. Žákovský koncert, Zámecké kulturní centrum 
16. 3. Učitelský koncert, Zámecké kulturní centrum
18. 3. Evoluce a křesťanství, Zámecké kulturní 
centrum
20. 3. Listování: Nejlepší kniha o Fake News, kino 
Panorama

22. 3. Mamutí projekty Karla Absolona, Zámecké 
kulturní centrum 

24. 3. Velikonoční kumštování a farmářský trh, 
nádvoří zámku

31. 3. VelikoNOČNÍ proud - taneční party, Zámecké 
kulturní centrum

8. 4. Koncert virtuózů, Zámecké kulturní centrum

13. 4. Žákovský koncert, Zámecké kulturní centrum

21. 4. Sobota v pohybu, Zámecké kulturní centrum 

22. 4. Jarní farmářský trh, nádvoří zámku

24. 4. Komponovaný program s Ivo Šmoldasem, kino 
Panorama

26. 4. Beseda s Petrem Zídkem, Zámecké kulturní 
centrum

29. 4. Sběratelská burza, nádvoří zámku

30. 4. Pálení čarodějnic, Starý pivovar

Říčany u Brna

11. 3. Představení Podivné příhody pana Pimpipána, 
kulturní dům
1. 4. Říčanský otužilec, areál koupaliště
7. 4. Vladislav Bláha – kytarový koncert, kostel sv. 
Petra a Pavla
14. 4. Pavel Dobeš, restaurace Na Návsi

Vysoké Popovice
30. 4. Pálení čarodějnic, hřiště pod školou

Zakřany
8. 3. Výroční členská schůze seniorů + MDŽ, sál OÚ  
10. 3. Reprezentační ples, Hornický dům Zbýšov
20. 3. Vítání jara, náves před OÚ
30. 3. Velikonoční výstava s jarmarkem, v sále OÚ

Zastávka
2. 3. Absolventský ples, Dělnický dům
6. 3. – 6. 4. Tajemství z podzemí-výstava výtvarných 
prací dětí školní družiny a 4.tříd, RIC
10. 3. Oslava MDŽ, Dělnický dům
12. 3. Schůze klubu seniorů + oslava MDŽ, Dělnický 
dům
13. 3. – 15. 3. Velikonoční výstava, DDM
15. 3. Zpátky do lavic – pravidla silničního provozu, 
RIC
20. 3. Promítání dokumentárního filmu – Hotel Úsvit 
(SK), RIC
22. 3. Zpátky do lavic – pravidla silničního provozu, 
RIC
23. 3. Přednáška s vycházkou do Obory - Soví noc, RIC
24. 3. Turnaj ve stolním tenisu, hala gymnázia 
Zastávka
29. 3. Zpátky do lavic – první pomoc, RIC
12. 4. Zpátky do lavic – osobnosti Rosicka, RIC
14. 4. Aprílový běh, obec Zastávka
19. 4. Zpátky do lavic – osobnosti Rosicka, RIC
21. 4. Odhalení pamětní desky M. Elpla, RIC
24. 4. Promítání dokumentárního filmu – Vlak 
dospívání (HU), RIC
30. 4. Čarodějný rej, areál Čechie

Zbýšov
2. 3. Oslava MDŽ s Naďou Konvalinkovou, sál MKC
14. 3. Velikonoční pohádka pro děti, kino Horník

23. 3. Módní seminář s poradkyní D. Beranovou, 
Městská knihovna
24. 3. Čiperkové, kino Horník
24. 3. Mariášový turnaj, Hornický dům
15. 4. Zbýšovský superkos, kino Horník
18. 4. Zdeněk Izer „Na plný coole“, kino Horník
30. 4. Pálení čarodějnic, škvárové hřiště

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tetčický  zpravodaj  zapsán do evidence  periodického  tisku pod číslem MK ČR E 14159.  Periodický  tisk územního  samosprávného
celku. Vydává obec Tetčice, Palackého 177, 66417, Tetčice IČ 44947917, nepravidelná periodicita. Pro tetčické občany je zpravodaj
distribuován  zdarma.  Náměty,  příspěvky  a  ohlasy  podávejte  nebo  zasílejte  na Obecní  úřad  Tetcice  nebo  na  e-mailovou  adresu:
tetcickyzpravodaj@seznam.cz.,. Náklad 430 ks, č. 77 vyšlo v Tetčicích 28.2. 2018. 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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