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Školní výukou provází žáky pět paní učitelek. V družině se o děti stará paní
vychovatelka s panem vychovatelem a spolu s dalšími vedoucími zájmových
kroužků učí děti efektivně trávit volný čas. Práci učitelů i vychovatelů doplňují
asistenti pedagoga. Do činnosti školy v letošním školním roce zařadíme také
spolupráci s místními seniory.
Každičké místo ve škole je využito a každá třída má své kouzlo. Ožily všechny
učebny v 1. patře, které vznikly po loňské rekonstrukci. Jsou výborně vybaveny
vším, co je potřebné pro moderní kvalitní výuku. V každé třídě máme interaktivní
tabuli, nový nábytek a celou řadu vhodných pomůcek, které zpestřují žákům
výuku. V průběhu následujících týdnů proběhne rekonstrukce hřiště a škole už
nebude nic chybět v její kráse i funkčnosti pro spokojené děti. Získává pozitivní



ohlasy a to nejen z Tetčic. Že za tímto vším stálo a stále stojí mnoho úsilí, práce,
spolupráce i financí, si jistě dokáže každý představit.
Poděkování patří všem, kteří zajišťovali nebo se podíleli na utváření zázemí.
Vzniká nová kvalita a prohlubuje se stabilita.

Děkujeme, kolektiv školy.

OOZNÁMENÍ 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE



Jan Šon  starosta



VVÁŽENÍ OBČANÉ A PŘÁTELÉ Z TETČIC! 
Dovolte mně abych Vám oznámil dobrou zprávu. Zastupitelé Tetčic se rozhodli,
usnesením z roku 2016, umístit na budovu Vašeho Obecního úřadu pamětní
desku. Památka nám připomene pana Karla Holešovského, který byl
v Protektorátu odsouzen za zločiny rušení veřejného pořádku, bezpečnosti a
podle vyhlášky o válečném hospodaření k trestu smrti oběšením. Podrobně
Tetčický zpravodaj č.54/2012. Stručný popis dávné události: Po okupaci ČSR
se odpor proti fašistickému diktátu a jeho zákonům trestal smrtí nebo vězením
bez návratu. Výjimečnost odsouzení pana Holešovského je v tom, že poprava
se nekonala podle rozsudku stanného soudu, ale podle rozhodnutí odsouzeného.
Ten při odchodu na popravu jednoho gestapáka zabil a druhý strážný vězně
zastřelil. Na podlaze zůstala ležet dvě lidská těla a krev. Tak se můj statečný strýc
vyhnul oběšení a padl v boji s našim nepřítelem! Pravdu o smrti strýce Karla
znám od svého otce a mého bratra Jana. Pan Alois Marek z Rosic zprávu doplnil a
rozšířil v rosickém zpravodaji Rosa. Poslední pamětník této utajované
skutečnosti je pan Zdeněk Růžička, držitel několika vyznamenání a účastník
olympijských her. Žije v Tetčicích. Nápis na pamětní desce nám bude připomínat
událost, kterou nesmíme zapomenout!



Zdraví Vás 

Antonín Růžička z Rosic. 



1100 LET NAŠÍ REPUBLIKY
Letos vzpomínáme sté výročí vzniku samostatné nové republiky –
Československo. Stalo se tak 28. října 1918. Tomu předcházela čtyřletá I. světová
válka v letech 1914-1918, kterou Rakousko-uherské mocnářství prohrálo a dříve
podmaněné národy se domáhaly samostatnosti. Tak vzniklo i Československo.
Velké zásluhy na tom měl T. G. Masaryk, který se stal prvním prezidentem nově
vzniklé republiky. Za 100 let republika několikrát změnila název a prezidentů
se vystřídalo 12.
Vzpomeňme však těch, kteří se osvobození nedočkali a ve válce padli. Obec
padlým nechala v roce 1930 na návsi postavit pomník na jejich památku. Z Tetčic
to byli následující spoluobčané:
Císař František, syn Františka a Marie (z č. 87)
nar. 22.1.1891
zemř. 18.7.1915 – Bukač

Fukan Stanislav, syn Vincence a Anežky (z č. 37)

nar. 11.4.1896
zemř. 11.4.1918 – Komárno

Halouzka Martin, syn Františka a Anny (z č. 67)
nar. 10.11.1890
zemř. 1.11. 1914 – nezvěstný

Holešovský Florián, syn Tomáše a Magdaleny (z č. 9)
nar. 22.4.1883
zemř. 29.5.1915 – Vídeň

Kadaňka Josef, syn Josefa a Františky (z č. 12)

nar. 22.1.1899
zemř. 7.10.1918 – Tyrolsko

Kloska Antonín, syn Jana a Marie (z č. 30)
nar. 31.12.1892
zemř. 19.6.1915 – Rusko

Körbler Miloš, syn tetčického nadučitele Jana Körblera (z č. 52)
nar. 25.4.1899
zemř. 20.6.1918 – Itálie, nezvěstný

Kusík František (ženatý), syn Františka a Marie (z č. 22)

nar. 23.3.1891
zemř. 19.2.1916 – Rusko

Mecerod Ignác, syn Ignáce a Antonie (z č. 56)
nar. 24.8.1891
zemř. 27.6.1915 – Halič



SStaněk Tomáš, syn Jana a Františky (z č. 20)
nar. 21.10.1891
zemř. 3.6.1916 – Rusko, nezvěstný

Svoboda Jiljí, ženatý s manželkou Anastásií (z č. 15)
nar. 31.8.1878
zemř. 14.2.1915 – Rusko

Svoboda František, syn Františka a Marie (z č. 24)
nar. 7.10.1882
zemř. 8.10.1916 – Rusko

Tesař František (učitel v Neslovicích), syn Františka a Mariány (z č. 27)
nar. 6.7.1888

zemř. 19.10.1915 – Rusko

Tyleček František, syn Antonína a Marie (z č. 39)
nar. 25.11.1895
zemř. v zajetí v Rusku

Vrbka Stanislav, syn Jana a Apolonie (z č. 57)
nar. 11.11.1884
zemř. 10.3.1916 – Rusko

Foto 1: Pomník padlým z r. 1930
Foto 2: První pohlednice Tetčic nově vzniklé republiky z r. 1918

Karel Mejzlík



ZZANIKLÁ RANĚSTŘEDOVĚKÁ VES BRAHOVICE
V ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH

Zdeňka Měchurová
Ve staré sbírce archeologie středověku Moravského zemského muzea se nachází
soubor zlomků keramiky z pozdně hradištního období (2. polovina 12. století
až 1. polovina 13. století), které předal v 60. letech do Moravského zemského
muzea (dále „MZM“) amatérský archeolog na Rosicko-oslavansku Jaroslav
Mikulášek, rodák z Neslovic, učitel v Troubsku. Jako místo nálezu uvedl zaniklou
středověkou ves Brahovice (Vrahovice) poblíž vrchu Bučín u Tetčic (okr. Brno-
-venkov) nedaleko Rosic. Z této rozsáhlé zalesněné polohy pochází více
středověkých nálezů (dokonce meč či ostruhy). V písemných pramenech však
o vsi s tímto názvem zmínky nejsou. Lokalizaci založíme na údajích regionálního
zájemce o vlastivědu Františka Širokého, který zřejmě vychází z informací
založených na ústním podání a pojmenování jedné luční trati na katastru obce
Tetčice, jen pár set metrů východně od hranice katastru obce Neslovice. V těchto
místech vedly zalesněnými kopcovitými oblastmi středověké komunikace, které
bylo potřeba udržovat i hlídat, což mohla být jedna z povinností obyvatel zdejších
vsí.
Polesí Bučín dnes patří k Přírodnímu parku Bobrava a navazuje na černouhelnou
Rosicko-oslavanskou pánev. Náleží ke starému sídelnímu prostoru s bohatým
pravěkým osídlením; v raném středověku se zde setkával Znojemský a Brněnský
úděl a tato hranice, protkaná důležitými komunikacemi, byla centrem
významného historického dění. Díky archeologům neprofesionálům z konce 19.
století (V. Čapek, J. Knies) a jejich pokračovatelům ve druhé polovině 20. století
(V. Gross, J. Mikulášek) je oblast známa i po archeologické stránce. Jejich
poznatky zhodnotil, v terénu ověřil a do historických souvislostí uvedl Z.
Měřínský (1976). K jeho identifikovaným zaniklým raně středověkým vsím
Potěch u Řeznovic, Řevušín a Studýň u Zbýšova, které souvisí s hospodařením
oslavanského kláštera cisterciaček, by bylo možno nově zařadit i zaniklou ves
Brahovice (Vrahovice) v jižní části Bučínského polesí. Stejně jako bezejmenné
sídliště v poloze ”v Černých” u Zbýšova, není ani tato zmíněna v dobových
písemných pramenech. Jako traťová poloha v údolí Zlatého (Brahovického)
potoka nedaleko ostrožny Skalka žije ovšem v místní tradici. Právě nepočetným
souborem zdobených fragmentů tuhové i netuhové keramiky, uložených
v depozitáři archeologie středověku MZM, by se dalo určit její shodné časové
zařazení do první poloviny 13. století. Naši úvahu bylo potřeba podložit
rekognoskací terénu, příp. aktuálním povrchovým sběrem přímo na místě, jak to
ostatně učinil Z. Měřínský (1976) u svých prozkoumaných lokalit. Do terénu
jsme vyrazili v nepříliš příznivém počasí za doprovodu znalce zdejšího regionu
dr. F. Širokého, luční údolí Brahovického potoka jsme seznali pro lokalizaci
zaniklé osady, jíž lidová etymologie přisoudila pojmenování Brahovice, jako
vhodné, i když archeologický sběr nálezů se nám bohužel v lehce zasněžené
krajině uskutečnit nepodařilo. Na lesním okraji by se snad daly vystopovat relikty
polních plužin.
Středověký transport, obchod, ale též přesuny vojsk v době válek se odehrával
po síti dálkových i místních cest. Zvláště bylo potřeba dbát o komunikace
v zalesněných kopcovitých územích, z hlediska údržby, průchodnosti a zejména
bezpečnosti. Cesty vedly většinou dobře pročištěnými průsmyky a nejhlubšími



údolími takových hvozdů. U nich často ležely vesnice, jejichž obyvatelstvo jednak
cestu strážilo, zajišťovalo přístřeší a krmi poutníkům i formanům a v nejistých
časech mohlo do rovin hlásit blížící se nebezpečí v podobě nepřátelských
vojenských hord. Takto zřejmě fungovaly některé osady např. ve Ždánickém lese
(Konůvky) na východ od Brna. U zaniklé vsi Brahovice, její polohy v hlubokém
údolí s prudkými srázy, potokem a nedalekou ostrožnou Skalkou na jihu
Bučínského polesí, tentokrát jihozápadně od Brna, se opravdu taková možnost
nabízí také…
Literatura

Adam, D. 2014: Hlínské vody. Hlínské rozhledy 6, 28-34.

Adam, D. 2015: Hlínské cesty. Díl 2. Cesta Znojmo – Brno aneb stará Brněnka.  Hlínské rozhledy 7, 29-38.

Adam, D. 2016: Hlínské cesty. Díl 7, Tetčická cesta. Hlínské rozhledy 8, 32-40.

Hájek, Z. a kol. 2015: Tetčice. Archeologické doklady lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí.      Tetčice.

Hosák, L. 2004: Historický místopis země Moravsko/slezské. Brno.

Kolek, A., 1994: Rosice v průběhu staletí. Rosice.

Kratochvíl, A. 1904: Vlastivěda moravská. II, Ivančický okres. Brno.

Mejzlík, K. 1993: Raná historie Tetčic. Tetčický zpravodaj 1, nestr.

Měchurová, Z. 2016: ”Znovuobjevené” nálezy Václava Čapka a Jana Kniese z katastru Zbýšova u Rosic ve sbírkách archeologie středověku MZM. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea,
Sci.soc. CI/1, 47-64.

Měchurová, Z. 2017: Zaniklá raněstředověká ves Brahovice v archeologických nálezech. Acta Musei Moraviae- Časopis Moravského muzea, Sci.Soc. CII/2, 151-162.

Měřínský, Z. 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského. Archaeologia historica 1, 109-120.

Novotný, B. 1981a: Archeologický výzkum hradu ”Rokyten” z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. Archaeologia historica 6, 221-238.

Novotný, B. 1981b: Výzkum výšinného mladohradištního opevnění Rokytné na Moravsko-Krumlovsku, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. Vlastivědný věstník moravský XXXIII/3, 282-
301.

Richter, V. 1957: Rokytnice nad Rokytnou a Rokytná. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university F 1, 17-27.

Široký, F., 2000: O málo známé historii Tetčic a okolí. Tetčický zpravodaj č. 11, nestr., dle webu tetcice.cz-rana-historie-tetcic.

Unger, J. 1984: Základní horizonty keramiky 12. - 15. stol. na soutoku Jihlavy a Svratky, okr. Břeclav. Archeologické rozhledy 36, 288-296.

Válka, J. 1991: Dějiny Moravy 1 Středověká Morava. Vlastivěda Moravská Nř. sv. 5, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Vermouzek, R. 1988: Znojemská cesta. Jižní Morava 24, 115-130.

Vermouzek, R.  1990:  Znojemská cesta, západní větev. Jižní Morava 26, 19-39.

Wolny, G. 1837: Die Markgrafschaft Mähren. Bd. II. Abt. II, Brünn.

Wolny, G. 1856: Die Kirchliche Topographie II 1, Brünn.

Texty k obrázkům
Obr. 1. Mapa jižní části Bučínského polesí s vyznačením Brahovických luk a
ostrožny Skalky.



Obr. 2. Plasticky
profilované a zdobené
okraje tuhové keramiky
z polohy Brahovice
(Vrahovice)
v Bučínském polesí ze
sbírky J. Mikuláška.
Foto S. Doleželová,
počítačová úprava T.
Janků.

Podklady do zpravodaje dodal František Široký



TTRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY 2018
Rok se s rokem sešel a Tetčice si opět užívali Tradičních rozmarýnových hodů.
Chasa se opět rozrostla o několik nových mladých nadšených hodovníků, kteří,
jak doufáme, budou v tradici pokračovat, až bude čas nás starších se s chasou
rozloučit. To ale hned tak nebude. 
Letos bylo devět párů, tři a půl sklepníků, asi patnáct krojovaných dětí a
samozřejmě Baron Johanes a Obecní policajt. Počasí klaplo na jedničku, což
jsme si mimochodem zasloužili po loňských propršených hodech, a jak pátek tak
sobota se těšili velké návštěvnosti. Kapela Zlaťanka z Kobylnic nás doprovázela i
letos. Máju nám nepodřízli a hodové právo kluci statečně ubránili. Dokonce jsme
zvládli nacvičit dvě překvapení. Řekla bych hody na jedničku.  
Tradiční hody mají tradiční průběh. V pátek jsme se naladili cimbálem, zazpívali
si, zatancovali a ochutnali víno. V sobotu zvaní, průvod, zábava pod májou a
večerní zábava v sokolovně. Však to už asi všichni známe. O tom se rozepisovat
nemusím. Spíš bych chtěla cestou tohoto článku poděkovat všem, bez kterých by
hody nebyly. Nebudu jmenovat, určitě bych na někoho zapomněla a to by mě pak
mrzelo. Oni jistě budou vědět.
Hody jsou největší akce, co se u nás pořádá a tak není radno podcenit přípravu.
Začínáme už na jaře, postupně sestavujeme podobu hodové chasy, tedy té, co se
do finále oblékne do kroje, a začínáme s plánováním chystáním a zařizováním. 
Chasa ale nejsme jen my krojovaní. I když jsme parta opravdu šikovná, jsou tu
lidi, bez kterých by to nešlo.  Jsou to mamky, co nás do toho kroje oblečou, uvaří
nám večeři a celkově se starají o to, abychom ty hody vůbec přežili. Jsou to
tatínci, co nám postaví před barák májku, poradí stárkům a držičům, jak na
máju, aby nám nespadla a jsou nastartovaní, kdykoliv je potřeba. Jsou to babičky,
co nám upečou buchty a cukroví. Tetičky, sousedi, kamarádi, co nám ty buchty
pak roznesou a plno dalších.
A samozřejmě jsou to ti dobrovolníci, ať už jsou to maminky, tatínci, kamarádi
nebo jen ochotní kolemjdoucí, co s námi zdobí sál, škrabou máju a chystají
lavičky. Ti, co si odpustí tu odpolední a večerní zábavu a jdou obsluhovat do baru,
prodávat vstupenky, vydávat tombolu. Nebo se starají o udírnu, nalívají stárkům
víno, skáčou kolem muzikantů, aby měli co pít s jíst a tak dále.. 
Je toho hodně, co je potřeba udělat, aby hody byly hody. A my stárci, stárky a
držiči si toho nesmírně ceníme a děkujeme vám za to, že to děláte.
Taky nezapomínáme na štědré sponzory, děkujeme za finanční podporu a věcné
dary a v neposlední řadě děkujeme Obci Tetčice a Sokolu za záštitu. 
Jsem hrdá, že jsem tyto hody mohla být první stárka, děkuju vám všem za
možnost, moc jsem si to užila. 

Iveta Hnízdilová





VVážení spoluobčané
Těch pár let, co jsem strávil v zastupitelstvu obce Tetčice bych si dovolil ho
přirovnat k vínu.
Čím déle je, tím je lepší, plnější chutnější a zralejší…
Tak i členové zastupitelstva jsou s přibývajícími roky zkušenější, moudřejší a
zralejší.
Proč to měnit za mladé, nezralé a nezkušené, kteří se budou muset učit
od začátku, bez zkušeností…
Koupili byste si na 4roky zásobu vína o kterém nic nevíte a nebude Vám chutnat a
nebo raději sáhnete po jistotě a dobré chuti.
Přeji Vám moudré rozhodování při volbách do zastupitelstva obcí.
Děkuji

Josef Pokorný , Mlýnská,Tetčice.

INFORMACE ZE SVČ ROSICE



VVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V TETČICÍCH
Dne 19.5.2018 obec Tetčice přivítala 17 občánků, 10 holčiček a 7 chlapců.
Za poslední 4 roky jde o nejvyšší počet dětí narozených v obci Tetčice. Do života
v obci je přivítal nejen pan starosta, ale i děti ze školky. Atmosféra byla i přes
úmorné vedro příjemná a možná, že se zde poprvé setkali budoucí kamarádi a
spolužáci. Všem dětem přejeme krásný život plný lásky a porozumění.



PPOSLEDNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den dámy a pánové, vážení spoluobčané,
v ostatních zpravodajích jsem psal slovo úvodní, ale dnes budu psát slovo
poslední. Nebudu se v něm snažit hodnotit jedno volební období, ale pokusím
se poděkovat lidem, kteří se snažili obci nějak pomáhat.
V první řadě to jsou zastupitelé obce. Je až k neuvěření, jak rychle letí čas, vždyť je
to téměř jako včera, co jsme měli první veřejné zasedání. Můj dík patří také
předsedům a členům školského, stavebního, finančního a kontrolního výboru.
Poděkovat chci dobré duši našeho úřadu paní Janě Vontrobové. Bez ní bych často
bloudil v pralese paragrafů a motal se pod kopyty úředního šimla. A když jsme
u toho úřadu tak děkuji i zaměstnancům „rychlé roty“.
Dále musím poděkovat jak zaměstnancům MŠ Tetčice, tak i zaměstnancům ZŠ
Neslovice, kteří se starají o tetčickou školu.
Další v dlouhé řadě jsou členové i nečlenové TJ Sokol Tetčice, kteří zajišťují
kulturní a sportovní dění v obci a také členky Spolku žen Tetčice.
Jelikož nejsme na světě sami, je na místě poděkovat za spolupráci starostům
okolních obcí z DSO Kahan a zaměstnancům Kahanu. A když jsme u okolních
obcí, musím se zastavit u obce, či vlastně města, které je nám nejbližší. Tímto
městem jsou Rosice a jejich úřad pro naši obec vykonává činnost ORP, takže
bych chtěl poděkovat nejen vedení města, ale i všem zaměstnancům Městského
úřadu Rosice.
No a na konec jsou tu i dvě organizace, bez kterých by jsme v obci zapadli
do odpadků a neměli se v čem umýt. První z nich je KTS Ekologie a druhou
Svazek vodovodů a kanalizací.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám popřál krásný slunný
podzim, ať na Vás nedoléhají deprese podmračených deštivých dnů a poklidně
se připravíte na příchod zimy a Vánoc.

V Tetčicích 17.9.2018 Jan Šon



PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho
okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě
zraku a sociální izolaci.
Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní
oční péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat
očního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu
specialistovi a zpět. Důležité je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých
zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.
Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření
objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři
i zpět domů zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření
nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lékařem.
Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje
další léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava
k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči
tisícům pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a
včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění
sítnice a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou
neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím pádem k vyloučení
nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se lidé o sebe nedokáží
postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají
tušení, že právě jejich problém je možné léčit. 
Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou
oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních
onemocněních a možnostech jejich léčby.
Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky
spokojených klientů, kteří využili nabízených služeb.
Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se
obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus. 

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz 


