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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milé dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil. Dlouho jsem přemýšlel, o jakém
tématu by bylo dobré psát, a zůstalo mi téma stále živé a tím jsou stavby.
Bohužel  valná  většina  staveb,  které  obec  plánovala  a  plánuje  je  vázaná
na projekty,  jejichž  realizaci  nedokážeme  ovlivnit.  Je  to  jak  oprava  železniční
tratě  Brno-Zastávka  (ta  by  měla  začít  v květnu  příštího  roku),  tak  především
první část stavby průtahu obcí. A tady je "zakopaný pes". Jde totiž o to, že v tomto
klíčovém  místě  se protíná  mnoho  navazujících  staveb,  které  se navzájem
ovlivňují. První z nich je kabelizace VN na ulici Mlýnská spojená s rekonstrukcí
NN  a  veřejného  osvětlení,  kterou  plánuje  E-on  po jejímž  dokončení  (měla
proběhnout loni), budeme moct Mlýnskou a Sušilovu doladit do stavu, ve kterém
jsou  Křiby.  Stejné  je  to  i s plánovaným  chodníkem  na Rosické,  kde  E-on
ve spojitosti s průtahem chce kabelizovat, takže postavit chodník a pak ho zase
rozbít je kontraproduktivní.
No a k tomu další, nová velká stavba. A tou bude další rozšíření ČOV. Zatím je
ve fázi  přípravy  projektu,  který  bude  obsahovat  i část  zaměřenou  na zadržení
vody v krajině, vytvoření několika mokřadů a především naplnění vodou rybníku
v Rebušínách, ale i úpravy ČOV snižující hluk a zápach.
Další plánovanou stavbou je přístavba mateřské školy, která je závislá na získání
dotace. Uvidíme, co se nám povede opravdu realizovat.
Nakonec bych Vám chtěl popřát hezké babí léto plné teplých slunných dnů.

Jan Šon
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NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
• na ulici Neslovická od 11. 10. 2019 do 13. 10. 2019
• na ulici Tyršova (u sokolovny) od 18. 10. 2019 do 20. 10.

2019
• na ulici Mlýnská od 25. 10. 2019 do 27. 10. 2019

 

Nebezpečný odpad budou přijímat zaměstnanci obce u
OÚ
v  pátek 18. 10. 2019 od 12.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 19. 10. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 

Sběr železného šrotu
Od pátku 18. 10. 2019 od 12.00 hod. do pondělí 20. 10.
do 7.00 hod. budou přistaveny před OÚ obecní vozidla,
připraveny k odkládání železného šrotu.
Pokud budete potřebovat odvoz železného šrotu volejte mob.
č. 774 733 142 nebo 724 048 948.
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CO JE TO BRO?

BRO je zkratka. Poměrně jednoduchá, ale někteří lidé ji nechápou, nebo prostě nechtějí chápat.
BRO – biologicky rozložitelný odpad.
Proto bych Vás poprosil, pokud budete sypat odpad do kontejneru před OÚ, nevhazujte do něj 
igelitové pytle. Děkuji.

Jan Šon
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ŠKOLNÍ ROK 2019/20 V ZŠ TETČICE

V letošním  pátém  školním  roce  se u nás  vzdělává  67  dětí  v pěti  samostatných
ročnících. Naši první žáci prvňáčci již došli do samostatné páté třídy, takže jsme
uzavřeli historii malotřídky a jsme již plně organizovanou školou.
Školní  výukou  provází  žáky  šest  pedagogů.  V družině  se o děti  starají  2  paní
vychovatelky a spolu s dalšími vedoucími zájmových kroužků učí děti efektivně
trávit  volný čas.  Zájmové kroužky,  které  v naší  školní  družině žáci  navštěvují,
jsou  např.  vaření,  pohybové  hry,  florbal,  dětská  jóga,  počítačový  kroužek,
kroužek  bezpečné  a  efektivní  práce  s  mobilním  telefonem  a  nově
se otevřel  kroužek  Výtvarníček  pod  vedením  šikovné  a  zkušené  místní
výtvarnice  paní  Ing. Soni  Štossové  Ph.  D.  Práci  učitelů  i vychovatelů
doplňují také asistenti pedagoga.
I nadále tu má svůj prostor i jedno oddělení MŠ a tak je každé místo ve škole plně
využito do posledního koutku.
Noví  prvňáčci  se už stali  skutečnými školáky,  jsou šikovní a pracují  s vervou a
plným nasazením. Za výbornou přípravu děkujeme tímto mateřské škole.
Naše škola stále roste do krásy.  Aktualitou posledních dnů se stává dokončení
školního dvora.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na rozvoji školy.

Zaměstnanci školy

OPRAVA PODLAH V SOKOLOVNĚ

V letošním  roce  proběhla  (a  vlastně  ještě  probíhá)  rekonstrukce  podlah
v sokolovně. Jak to tak bývá, neobešla se bez problémů. Při původním ohledání
místa činu jsme byli vcelku optimističtí, podkladní desky byly ve velmi dobrém
stavu a doufali jsme, že tím že podklad necháme stávající, práce urychlíme. Opak
byl  pravdou. Při  měření  výškových rozdílů jsme zjistili  rozdíly do 17cm. Proto
veškerý  záklop,  desky,  trámy  a  část  násypu  musely  být  vyvezeny.  Po odvezení
násypu se objevil podkladní beton, který byl poctivě zaizolován asfaltem, což bylo
konečně pozitivní zjištění.
Byla  nasypána  vrstva  liaporu,  na ní  položeny  desky  OSB  ve dvou  vrstvách  a
nalepeny dubové parkety. Díky opožděné dodávce parket jsme museli pozměnit
technologický postup lakování, abychom vše nějakým způsobem zvládli do hodů.
Vše  se podařilo,  po hodech  proběhl  mezibrus  laku,  domalování  lajnování  dle
požadavků školy a finální vrstva laku.
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na úklidu sokolovny. Byly to
náročné tři měsíce. Sokolovna bude v plném provozu od 30.9.2019.

Luděk Krejčí,

starosta TJ. Sokol Tetčice 
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TRADIČNÍ ROZMARÝNOVÉ HODY 2019

Rok se s rokem  sešel  a  Tetčice  opět  zažily  víkend  plný  krojů,  lidové  muziky  a
dobrého vína. Naši krojovanou chasu doplnilo pár nových tváří a díky tomu jsme
vytvořili deset párů s držiči a jeden v tetčickém kroji, který se po pár letech opět
ukázal. Průvodu se zúčastnilo okolo patnácti krojovaných dětí a k večerní sobotní
zábavě  se připojilo  pár  přespolních  krojů  z Omic.  Na správný  průběh  hodů
dohlížel samozřejmě baron Stanislav a obecní policajt.  Počasí nám klaplo oba
dny na jedničku, za co jsme moc rádi.
Hodové veselí  jsme tradičně zahájili  páteční  večer cimbálovou muzikou Strýci
ze Strání.  Všichni  jsme  se zpěvem  pozitivně  naladili  na lidovou  notečku,  plně
připraveni na sobotu. V sobotu ráno mužská část chasy za doprovodu Zlaťanky
z Kobylnic  zvala  místní  obyvatelé  na hody.  Odpolední  průvod  obcí  a  vyvádění
stárek doprovázelo velké množství obyvatel, se kterými jsme se poté setkali pod
májou nebo na večerní zábavě, kterou jsme, jako v loňském roce, oživili dvěma
vstupy s překvapením.
Hody jsou největší akce u nás v obci, a proto nelze podcenit přípravu, se kterou
začínáme  již  na jaře.  Není  to  však  jen  o krojované  chase,  je  to  i o rodičích,
kamarádech  a  dalších,  bez  kterých  by  se celá  akce nemohla  uskutečnit.  Proto
bych touto cestou chtěla za hlavní pár a celou chasu poděkovat obci  Tetčice a
Sokolu  za záštitu,  sponzorům  za finanční  a  věcné  dary,  tetčickým  ženám
za upečení  buchet  a  všem  kteří  se jakýmkoli  způsobem  podíleli  na přípravách

našich letošních hodů!
Myslím,  že jsme jako  letošní  hlavní  pár  hody
zvládli na výbornou a skvěle jsme si je užili!..a
věřím, že vy také.

Za tetčickou chasu

Michaela Vodičková
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UŽIJTE SI KAHAN: ROZJEL SE NOVÝ WEB A SOCIÁLNÍ
SÍTĚ MIKROREGIONU KAHAN. CHYSTÁ I

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

Nejde  zapomenout  na hornickou
minulost,  jde  jí  ale  využít  a
vyzdvihnout.  Může  být  zajímavá
pro  turisty,  ale  hlavně  pro  místní.
Na obě skupiny – a nejen co se týká
hornictví – cílí nový web a sociální
sítě  Mikroregionu  Kahan,
seskupení  14  obcí  s téměř  dvaceti
tisíci obyvateli v těsném sousedství
Brna.  Za cíl  si  dávají:  Bavme,
stmelujme,  lákejme,

informujme.

Po více  deseti  letech  dostává  vizuální  podoba  Mikroregionu  Kahan  DSO
takříkajíc  facelift.  „Zejména  proto,  že starý  web  neodpovídal  současným
standardům a nebyl  přátelský zejména k zobrazování  na chytrých  telefonech,“
vysvětlil  Petr  Pospíšil,  předseda  dobrovolného  spolku  obcí  a  zároveň  starosta
Zastávky u Brna.
Webové stránky mají jinou strukturu, jsou jednodušší, přehlednější, intuitivnější,
na první pohled zaujmou velmi výrazné fotografie.
Při tvorbě z návrhu vyplynula jedna jasná věc – nesmí se zapomenout na někdejší
hornickou  tradici,  která  v oblasti  stále  rezonuje.  Dostalo  se jí  samotné  sekce
nazvané  Sfárej,  kde  momentálně  čtenáři  najdou  základní  historická  fakta  a
události,  informace  o nejvýznamnějších  dolech,  ale  také  hornický  slovníček  a
slang.
„Připadne nám, že někdy chtějí místní na hornickou minulost zapomenout. Není

k tomu  absolutně  důvod,
naopak  může  být  kladem  a
velkým  lákadlem  tam,  kde
o turisty  stojí,“  vysvětluje
Pospíšil.  Kapitola  Sfárej
se bude  stále  rozšiřovat
o místní  zajímavosti
s dobýváním  uhlí  spjaté.
Rozhovory a story s pamětníky
či  znalci  mohou  zaujmout
zdejší i přespolní.
Na hornictví  navazuje  i čistě
turistická  část  Putuj
za permoníky,  v níž  zájemci

najdou kompletní přehled oficiálních i méně oficiálních tras mikroregionem, jsou
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zde  popisy  cyklostezek  či  návody  pro  „keškaře“  –  pro  ně  je  zde  ukryto  14
oficiálních „kahaňáckých“ keší.
Ne  všechny  obce  Mikroregionu  Kahan  jsou  s hornictvím  spjaty,  u nich  jsou
vyzdvihnuty  jejich  hlavní  lákadla  –  u Ostrovačic  Pohádka  máje,  v Říčanech
netypicky obrácená sakristie, v Újezdu třeba velké množství studánek, v Tetčicích
tajemný hrad na Bučíně či vzácné pravěké mohyly.
Další velkou novinkou jsou živé aktuality, které budou přinášet důležité zprávy
i zajímavosti  napříč  oblastí.  Od rychlých  zpráv  o náhlé  koloně  na blízké  D1  či
objížďce,  přes  příběh  pořadatele  zajímavé  sportovní  akce  po vzpomínkový
rozhovor. To vše ruku v ruce s neformálním facebookovým profilem, v brzké době
se rozjede  i instagramový.  Po dvou  týdnech  fungování  má  FB  stránka
Mikroregion Kahan téměř pětistovku sledujících.
Trendem je interaktivita, té se zájemci dočkají v podobě fotografických a dalších
soutěží.  První  odstartuje  již  v půli  října  a  připravuje  se ně  speciální  formát  a
samostatná sekce nazvaná Užijte si kahan. Tak si jej s námi pojďte užít.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Od půle října se rozjede na webu a Facebooku
Mikroregionu Kahan velká fotografická soutěž o

atraktivní ceny.

Sledujte speciální část webových stránek nazvanou
#uzijtesikahan. Podrobnosti a pravidla budou

zveřejněny k 15. říjnu, už teď ale můžeme prozradit, že
desítka nejlepších snímků se stane mimo jiné „tváří“

Mikroregionu Kahan. Ceny budou ale ještě zajímavější.

Je jedno, zda jste profesionální či amatérský fotograf,
připravte se a už teď vybírejte ten NEJ snímek, které

jste pořídili při toulkách mikroregionem.

Mikroregion Kahan
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Agni Rosice – úprava ordinačních hodin
AGNI-centrum pro klasickou a přírodní medicínu,Zámecká 
49,Rosice  tel. 546 411 204, 546 411 205 a 546 411 207 
,mobil: 728574739
GYNEKOLOGIE
MUDr.Jan Kaluža = ženský odborný lékař,   IČO 60704497
sestra  Mgr.Iveta Havelková
Pracovní doba: Provozní doba:
Po    7.00 – 13.00 Po   6.30 – 15.00
Út    7.00 – 12.00 Út   6.30 – 13.00
St     7.00 – 13.00 St   6.30 – 15.00
Čt   10.00 – 16.00 Čt      10.00 – 17.30
Pá    7.00 – 11.00 Pá   6.30 – 12.00

So   8.00 – 12.00  dle domluvy
Vyšetření pouze na osobní nebo tel.objednání, služební mobil 721 081 620 
nebo na klapce 525 sestra.
INTERNA
MUDr.Petr Jelínek = interna,  IČO 75833671
sestra Lenka Šoukalová
Pracovní doba: Provozní doba:
Po   7.30 – 12.00 12.30-16.00 Po  7.00 – 16.00
Út   7.30 – 12.30 Út  7.00 – 13.00
St 12.30 – 16.30 St 12.00 – 17.00
Čt   7.30 – 15.00 Čt  7.00 – 16.00
Pá   7.30 – 12.30 Pá  7.00 – 13.00
Objednání přímo u sestry na klapce 523 a doporučení nutné.
OČNÍ
Oční ordinace MUDr.Hadravová, s.r.o.  = oční lékařka,   IČO 29370671
sestra Kateřina Klinerová
Pracovní doba: Provozní doba:
Út 9.00 – 12.00 12.30 – 16.00 Út 8.00 – 12.00  12.30 – 16.00
Pá 7.30 – 12.00 Pá 7.00 – 13.00
Objednání na recepci nebo u sestry na tel. 546 211 219 nebo na klapce 535.
NEUROLOGIE
MUDr.Igor Šulc = neurologický lékař     IČO 67034519
sestra Lucie Kráčmarová
Pracovní a provozní doba:
Út 8.30 – 12.00   12.30 – 16.00    
Objednání na recepci nutné, klapka 537.
MASÁŽE
Alexandra Honzová = masérka
Pondělí nebo Čtvrtek 13.00 – 17.00 
Objednání na recepci u sekretářky předem.
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ORTOPEDIE
MUDr.Petr Unčovský = ortopedický lékař    IČO 60555505
Pracovní a provozní doba: 
Út   8.00 – 11.00
Čt 14.00 – 17.00
Pá   8.00 – 11.00                 Objednání na recepci nutné, klapka na lékaře 528.

UŠNÍ - KRČNÍ - NOSNÍ
MUDr.Ivan Pár = otorinolaryngolog IČO 49459341
sestra Dernerová Naďa
Pracovní a provozní doba:
Po      15.00 – 17.30 vyšetření a kontroly 18.00 – 18.45 objednané zákroky
Čt      15.00 – 17.30 -“- 18.00 – 18.45       -“-
Objednání na recepci každý den dopoledne  ,klapka 537.

REHABILITACE 
Bajzová Marcela,DiS.  = fyzioterapeutky    
IČO 72546158
Lenka Kapounová DiS.,Bc.Iva Schimpfelová, Bc.Šoukalová Jana
Pracovní doba:  Provozní doba:
Po až Čt  7.00 -12.00 13.00 – 16.00 Po až Čt    7.00 – 12.00   12.30 – 17.00
Pátek       7.00 -12.00 Pá         7.00 – 12.00 12.30 – 14.00
Objednání přímo na  tel.727 935 008 nebo přes spojovatelku klapka 521.

LABORATOŘ  LOGOPEDIE
synlab czech s.r.o.= laboratorní služby Mgr.Fialová Dagmar
příjem materiálu Pracovní doba:
Provozní a pracovní doba: Po  8.00 – 12.00  12.30 - 15.00
Po až Pá 7.00 – 10.00 Út 12.30 – 17.00
Klapka 526 St,Čt  8.00 – 12.00 12.30 - 18.00

Objednání na tel.čísle: 731 036 603
HOMEOPATIE 
MUDr.Jaroslav Čupera = homeopatie,Bachova květová terapie,EAV vyšetření
Provozní a pracovní doba:
Po 8.00 – 12.00      12.30 - 15.00 
Čt 8.00 – 12.00       12.30 - 15.00
Objednání předem. Vyšetření není hrazeno žádnou pojišťovnou,platba hotově. 
Kontakt přímo na lékaře tel.728 348 453 nebo přes spojovatelku klapka 522.

Pracovní doba je ordinační doba lékaře přítomného v ordinaci
pro pacienty, provozní doba slouží k úřední činnosti lékaře.
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placená izerce
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AKCE V TETČICÍCH

• 18.10.2019 od 19:00 hod       Vyšetřování ztráty
třídní knihy - Cimrman revival

• 16.11.2019 od  20:00 hod      Country bál -  
Seveři

• 01.12.2019 od 16:00 hod       rozsvěcování 
vánočního stromu 

• 21.12.2019 od 19:00 hod       předávání 
betlémského světla

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 450 ks, č. 80 vyšlo v Tetčicích 30.9. 2019. 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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