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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Dobrý den, milí spoluobčané.

Dovolte  mi,  abych  Vás  prostřednictvím  stránek  zpravodaje  co  nejsrdečněji
pozdravil.  Pohledem z okna zjistíme, že je tady nostalgický podzim. Nevím jak
kdo,  ale  já  mám  barevný  podzim  rád,  i když  v letošním  roce  mě  se svým
sychravým počasím podzim moc nepotěšil.
Co je ale nového v obci? Konečně se začalo se stavbou kabelizace vedení na ulici
Křiby,  která  se plánovala  několik  let.  Ze strany  E-onu  nám  bylo  přislíbeno,
že v dalších  letech  bude  ukládání  elektrického  vedení  do země  pokračovat.
Na řadě by měly být ulice Mlýnská a Sušilova. Je jenom otázkou kdy.
Firma PORR by ráda předala obci chodníky, ale jelikož dílo stále vykazuje vady,
tomuto  předání  se bráníme.  Doufám  ale,  že PORR  uvede  chodníky  do stavu
umožňující kolaudaci, abychom mohli tuto stavbu co nejdříve uzavřít.
V nejbližších  dnech  započne  i realizace  výměny  veřejného  rozhlasu,  která
doufejme zajistí, aby byl rozhlas slyšet po celé obci.
Nakonec jsou tady projekty  zateplení  veřejných budov (pošta,  škola a Bašta),
které jsou ve fázi přípravy výběrového řízení na dodavatele.
Když už tady padlo slovo pošta, musím zmínit ještě jednu důležitou věc. A tou je
nabídka,  aby obec provozovala  naši  pobočku pošty.  Můj  názor je  ten,  že obec
musí poštu udržet, proto se na tuto možnost připravujeme. Byl jsem se podívat
v Popovicích, kde obec pobočku pošty převzala, mluvil jsem s panem Pelcem a
jak obec,  tak  i občané  jsou s tímto řešením spokojeni.  Je  tady totiž  i možnost,
že obec  pobočku  nepřevezme  a  pošta  si  najde  jiného  partnera.  Tak  je  to
v Neslovicích. No jo, ale co když do roka a do dne nový partner svůj obchůdek
zavře? Tím zanikne i poštovní pobočka. A to už Českou poštu nezajímá, není to
její problém. No, uvidíme, jak to dopadne.
Nakonec  Vám  přeji,  ať  se  na Vás  co  nejméně  projevují  důsledky  vlezlého
podzimního počasí a nekazí Vám dobrou náladu.

Tetčice 20.10.2016 Jan Šon
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VÝPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(Výpis má pouze informativní charakter, plné znění je k dispozici na OÚ) .

28.6. 2016
INFORMACE

Starosta informoval, že povolil jako zástupce zřizovatele výjimku Mateřské škole
Tetčice v počtu dětí pro školní rok 2016/2017 na počet 25.
Obec plánuje zakoupit ke komunálnímu traktoru příkopovou sekačku.
Dále uvedl, že bude zřízena přípravná třída základní školy v ZŠ a MŠ Neslovice
na odloučeném pracovišti Palackého 52, Tetčice. Počty přihlášených žáků do ZŠ
Tetčice od 1. 9. 2016 k dnešnímu dni:
přípravná třída 11 žáků, 1. třída 13 žáků z toho 1 žák domácí vzdělávání, 2. + 3.
třída 16 žáků, z toho 1 žák domácí vzdělávání. Celkem 40 žáků.
Také uvedl, že se mění hlášení poruch kabelové televize, požadavek na opravu
bude nahlášen starostovi. Starosta následně tuto informaci předá panu Hoškovi.
Pan Hošek ověří, zda byla oprava provedena.
Také iformoval, že z důvodu opravy komunikace bude ulice Hybešova 11.7-15.7
uzavřena.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• příspěvek SVaK Ivančice  na akci  Tetčice  ul.  Hybešova v  nepřekročitelné
částce 400 000,- Kč

• rozpočtové opatření 8/20 16

• poskytnutí dotace Kulturnímu informačnímu centru Rosice

• smlouva zřízení služebnosti inženýrské sítě
13.9. 2016
INFORMACE

Starosta informoval, že byly dokončeny opravy ve školce a škole. S firmou Porr
a.s. se stále vede spor týkající se chodníků.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• rozpočtové opatření č. 9/2016 a rozpočtové opatření č. 10/2016

• záměr darování obecních pozemků v k. ú Tetčice p.č. 685/4 p.č. 685/5 p.č.
1028/15

• smlouvu o zřízení věcného břemene E. ON

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON.

• smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ÚZSVM

• dotaci TJ Sokol Tetčice - poskytnutí příspěvku ve výši 46 000 Kč na akci
Rozmarýnové hody
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• dodavatele na zpracování projektové dokumentace k projektu Revitalizaci
zeleně v obci Tetčice - firmu Atregia s.r.o

• smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
11.10. 2016
INFORMACE

Starosta informoval, že proběhlo jednání s Českou poštou o zajištění poskytování
poštovních služeb Poštou Partner. Z důvodu, že stávající pobočka je v posledních
letech deficitní, uvažuje Česká pošta o zrušení pobočky v Tetčicích. Pošta by byla
provozovaná třetí osobou. Smluvním partnerem by se mohla stát Obec Tetčice.
S firmou Porr a.s. se připravuje předání díla: stavba Tetčice průtah, 2. a 3. stavba
veřejná prostranství“.
Ministerstvo  životního  prostředí  zaslalo  rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  na
projekt Protipovodňová opatření obce Tetčice.
Dále  uvedl,  že  byl  schválen  zateplovací  projekt  na  zateplení  budovy  základní
školy, budovy na Nádražní 58, a budovu Rybářská bašta.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE

• rozpočtové opatření č. 11/2016

• darovací smlouvu s Jihomoravským krajem - bezúplatný převod pozemků

• navýšení kapacity školní jídelny z 65 stravovaných na 75 stravovaných

• smlouvu o možnosti  provést stavbu na cizím pozemku (zpevněné plochy
ARTTEC Tetčice).

• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví

• smlouva  o  dílo  se  společností  Atregia  s.r.o  -  projektové  dokumentace
revitalizace zeleně v obci Tetčice

• změna ceníku služeb, které poskytuje obec.

ZASTUPITELSTVO NESCHVALUJE

• žádost o pronájem veřejného prostranství ul . Hybešova

• žádost o výprosu, nájem pozemku – ul. Palackého 
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!!! Upozorňujeme občany, že Obec
Tetčice není zapojena do žádného

projektu a aukce na výběr dodavatele
zemního plynu a elektřiny.

V případě, že vám společnost nabízí
snížení výdajů za energie s odkazem
na to, že obec zapojila do aukce na
výběr dodavatele energie, je tato

informace klamavá. !!!

Ceník služeb a zboží – obec Tetčice

• Odvoz  25 Kč/km

• Prostoje při odvozu a další služby poskytnuté zaměstnanci obce 
100 Kč/započatá půlhodina/ pracovník

• Práce s traktorem 200 Kč/ započatá půlhodina/ pracovník

• Inzerce na TKR a vývěsku 20,- Kč/týden

• Hlášení místním rozhlasem 20,- Kč/hlášení

• Inzerát do Tetčického zpravodaje:

• strana A5  800,-Kč,

• půl      A5  400,-Kč a

• čtvrť   A5   200,- Kč

• Kopírování a tisky  černobílé A4   1 Kč

•                           Oboustranně A4  2 Kč

•                                                A3   2 Kč

•                           Oboustranně A3  4 Kč

• Kopírování a tisky barevně    A4  4  Kč

•                          Oboustranně A4   8 Kč

•                                                A3   8 Kč

•                          Oboustranně A3  16 Kč
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POŘAD MOJE ODPADKY
Milí  odpad  třídící  i  netřídící  občané,řekli  byste,  že
šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové
úspory  nebo  naopak  nešlapání  obalů  představuje
statisícové náklady? 
Jak je to možné?

Je  řada  způsobů  sběru  plastu  např.  sběr
prostřednictvím  veřejných  kontejnerů,  sběr  do
soukromých  popelnic  přímo  od  domu  nebo  pytlový
sběr.  My  použijeme  pro  jednoduchou  demonstraci
pytlový  sběr,  přičemž  princip  platí  pro  všechny  typy
sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj.  činí
na jedno obsloužení pytle  nebo nádoby o objemu 120

litrů  přibližně  12  Kč  (to  když  je  svoz  správně  nastaven).  Příspěvek  od
autorizované  obalové  společnosti  činí  přibližně  5  Kč  za  kg  vytříděných
plastových obalů.  Další  a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění
mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg
nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta

1,2 kg
nepošlapaných PET

1,2 * 5 = 6
Kč

12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč

3,5 kg
pošlapaných PET

3,5 * 5 =
17,5 Kč

12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5
Kč

Z tabulky  je  krásně  vidět,  že  odpady  je  možné  třídit  se  ztrátou  -6  Kč  na
pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se
šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další
obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která
ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a
to  už  jsou  peníze,  které  na  zemi  nenajdete.  Pokud  se  tyto  peníze  musí  vzít
z rozpočtu obce/města nebo kvůli  tomu podražit  na poplatku za odpady,  je  to
naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto
článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na
Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné
sledování a spousty pošlapaných obalů.

S pozdravem Ing. Radek Staňka pořad MOJE ODPADKY
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POZNÁMKA K TETČICKÉ STŘEDOVĚKÉ PAPÍRNĚ

V Tetčickém  zpravodaji  č.  72  (březen  2016)  byl  otištěn  článek  pana  Karla
Mejzlíka o tetčické středověké papírně.
K lokalizaci papírny připomínám, že jsme ji s p. Mejzlíkem spolehlivě „objevili“
již dříve na sekci č. 76 I. vojenského mapování Moravy z let 1764-1768, mapující
Rosicko a Oslavansko.
Zde je pod Tetčicemi u koryta náhonu, vedoucího vodu z tehdejšího Tetčického
rybníka (šlo o největší rybník rosického panství, založený kolem roku 1460 za
tehdejšího  majitele  panství,  těšínského  knížete  Přemka)  k  Tetčickému  mlýnu,
červeně zakreslena mezi Tetčickým mlýnem a objekty ve Dvorku zděná stavba se
značkou vodního kola (viz výřez z mapy). Do náhonu za mlýnem severně nad
papírnou  vtékal  potůček  z Rebušin,  kde  je  v mapě  zakreslen  malý  rybníček.
Značka vodního kola dokládá, že šlo o objekt, využívající vodní energii (stejná
značka je v mapě zakreslena u Tetčického mlýna i jinde), která byla pro tehdejší
způsob výroby papíroviny nezbytná. Surovinu na papírovinu – lněné a bavlněné
hadry, později i piliny, slámu, starý papír, bylo potřeba rozmělnit ve stoupách,
což byla kladiva, mnohdy okovaná, poháněná vodními koly. Vlastní tok Bobravy
je na mapě zakreslen souběžně s mlýnským náhonem, který tehdy vtékal zpět do
Bobravy pod papírnou ještě  před Dvorkem. Budova papírny se podle  odhadu
z mapy nalézala nedaleko od nynější čističky odpadních vod ve směru ke Dvorku.
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O I. VOJENSKÉM (TZV. JOSEFSKÉM) MAPOVÁNÍ MORAVY 
V průběhu vlády císařovny Marie Terezie, zejména v průběhu války o rakouské
dědictví  s Pruskem  (1740-1748),  které  neuznávalo  ženské  nástupnictví,  tzv.
pragmatickou  sankci,  kterou  vyhlásil  otec  císařovny  císař  Karel  VI.,  a  tzv.
sedmileté  válce  v letech  1756-1763  se  ukázalo,  že  dřívější  nejpodrobnější
mapování Čech, tzv. Müllerovo mapování z roku 1716, je pro vojenské potřeby
naprosto nedostatečné. Císařští velitelé si dokonce stěžovali, že se často dozvídají
o  vlastním  území  více  informací  z  ukořistěných  pruských  map,  než  z  map
vlastních. Proto po válkách císařovna na návrh generála Dauna nařídila provést
pro  potřeby  císařského  generálního  štábu  nové  podrobné  mapování.  Vzniklé
mapové  dílo  pro  vojenské  účely  jako  první  zachytilo  podrobně  podobu  celé
habsburské  monarchie.  Na  Moravě  bylo  mapování  provedeno  v letech  1764-
1768. Výsledné mapy jsou v přibližném měřítku 1 : 28 800 (1 vídeňský palec na
mapě  odpovídá  400  vídeňským  sáhům  ve  skutečnosti).  Mapování  prováděli
důstojníci  topografické  služby,  kteří  projížděli  krajinou  na  koních,  poměrně
jednoduchými prostředky metodou „a la vue“, což česky znamená „od oka“, tedy
pouhým pozorováním terénu. Jeden důstojník zmapoval za léto až 350 km2.
Jednotlivé  mapové  sekce,  nazývané brouillony,  měly  rozměry 61,8 × 40,8 cm,
většinou  tak  zachytily  území  kolem  209  km²,  a  byly  do  nich  dokreslovány
podrobnosti  na  základě  očitého  pozorování.  Sekce  byly  kreslené  ručně  a
kolorované barvami:  modrá pro vodu, odstíny zelené pro pastviny, lesy apod.,
šedá  pro  skály,  červeně  byly  zakresleny  zděné  stavby  a  dálkové  silnice,
žlutohnědě cesty nižšího řádu. Popis v mapě byl černý, vedle toho byl napravo od
mapy volný sloupec, kde byl zapsán seznam zobrazených sídel s číselným údajem
o počtu sedláků, rolníků a koní v obci.  Vedle těchto map byl sepsán podrobný
písemný  operát,  který  obsahoval  vojenský  popis  území  s informacemi,
vztahujícími se k jednotlivým mapovým sekcím – šířka a hloubka vodních toků,
stav cest a silnic, zásobovací možnosti obcí atd.
Originály  map  vojenského  mapování  jsou  spolu  s  popisy  krajiny  uloženy  v
Rakouském  státním  archivu  (Válečný  archiv)  ve  Vídni.  Podrobnosti  o
historickém  mapování  mohou  zájemci  získat  na  webové  adrese:
http://oldmaps.geolab.cz

JUDr. František Široký
září 2016
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ROZMARÝNOVÉ HODY

Dostalo se mi té cti být zvolen prvním stárkem pro letošní rok. Rád bych proto
využil příležitost a touto cestou naše hody krátce zrekapituloval.
Ležel před námi nelehký úkol, který spočíval v navázání na loňský veleúspěšný
hodový  „comeback“.  Protože  jsme  o  několik  členů chasy  (doufáme,  že  pouze
přechodně)  přišli  a naopak  několik  nových  přibrali,  nechtěli  jsme  přípravu
podcenit.  S nácvikem  jsme  proto  začali  již  v březnu.   Tím  odstartoval  půlrok
náročných příprav, který měl vést k jedinému zářijovému víkendu, přesněji od 16.
do 18. září.  
Dle mého názoru jsme se tohoto úkolu zhostili  na výbornou. Samozřejmě jako
není  nebe  bez mraků,  tak  ani  přípravy  se  nevyhnuly  několika  málo
nesrovnalostem  a  komplikacím,  přesto  se  nestydím  říci,  že  zejména  po
organizační  stránce  jsme  se  proti  loňskému  ročníku  posunuli  o  velký  krok
kupředu. Troufám si  proto tvrdit,  že v následujících letech se stejně jako letos
poučíme z vlastních chyb a posuneme se zase o kousek dál.
Neoficiálně  byly  hody  zahájeny v páteční  podvečer,  kdy ke  klidnému posezení
hrála Cimbálová muzika Omičan. Sobotní dopoledne patřilo tradičně zvaní na
hody.  Trochu  nás  trápilo  počasí,  nicméně  doslova  za  pět  minut  dvanáct  se
vyjasnilo a nic nám tedy nebránilo, abychom mohli zahájit odpoledne průvodem
po vsi. Po vyvedení všech stárek a položení věnce u pomníku k uctění památky
padlých  za  první  světové  války,  se  průvod  přesunul  na sokolovnu,  kde  bylo
stárkům povoleno místní vrchností hody pořádat. Hody byly zakončeny večerní
zábavou v sále sokolovny, která pokračovala až do pozdních ranních hodin. Pro
zpestření  večera  chasa  poprvé  nacvičila  překvapení,  které  se  setkalo  s velkým
úspěchem.  Celý den nám k poslechu a tanci hrála kapela Zlaťanka z Kobylnic.
Letošní  chasa  sestávala  z devíti  párů.  Enormní  zájem  o  hody  jsme  mohli
pozorovat u dětí a rodičů, kteří letos do průvodu vypravili okolo dvaceti dětí, což
je příslibem pokračování této krásné tradice. Musím říci, a myslím, že mluvím za
nás  všechny,  že  se  hody  vydařili  a nemůžeme  se  dočkat,  až  příští  rok  opět
oblékneme kroje.
Chtěl bych využít této příležitosti a za celou naši chasu poděkovat všem, kteří se
na  přípravě  a realizaci  letošních  hodů  podíleli.  Děkujeme  zejména  Sokolu
Tetčice, pod jehož záštitou byly hody pořádány, obci Tetčice, která pořádání hodů
umožnila, a veškerým sponzorům. 
Na  závěr  si  dovolím  ještě  jedno  osobní  poděkování,  a  sice  všem  členům  naší
chasy.  Děkuji  Vám  všem  za  vzornou  práci,  za  svědomitost,  píli  a  ochotu,  se
kterou jste k hodům přistupovali. Děkuji za všechny radosti i strasti, které jsem
s vámi díky hodům mohl prožít. Speciální poděkování bych chtěl věnovat první
stárkové, Verči Foralové, která toho pro letošní hody udělala moc a moc. Bylo mi
ctí. Nezbývá než Vám všem a mým nástupcům popřát, aby se následující ročníky
vydařily tak, jako ty poslední a pokud možno ještě lépe. Ať se daří!

Váš první stárek

Jakub Šon
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U NÁS VE ŠKOLE

Co nového přináší školní rok 2016/17?
Je  toho  v naší  škole  opravdu  hodně.  Probudila  se a  ožila  po prázdninách  jako
Šípková Růženka – v novém a voňavém.
V létě se zde vystřídali řemeslníci a s nimi a po nich veliký kus práce odvedli také
zaměstnanci  obce.  Je  vyměněno  topení  včetně  kotlů,  přepažená  třída
s počítačovou  učebnou,  máme  novou  interaktivní  tabuli,  krásné  nové  skříňky
v šatnách, keramickou pec, větší a výkonnější myčku nádobí, …
Za vším  stál  pan  starosta  s celým  týmem  obecního  úřadu  včetně  zastupitelů.
Spolu s rekonstrukcí mateřské školy měl jistě mnohdy práce až nad hlavu. Všem
patří velký dík.

Viz  změny  započaté  koncem
uplynulého školního roku se v naší
škole  letos  vzdělávají  děti
v samostatné  přípravné,  první  a
spojené  druhé  a  třetí  třídě,  které
zde  budou  pokračovat  až do páté
třídy.  Celkem  naše  pracoviště
v tomto školním roce navštěvuje 40
dětí  včetně  dvou  s domácím
vzděláváním.  Rozrostl
se pedagogický kolektiv.  Vážíme  si
výborné spolupráce s MŠ.
I nadále  je  vyučování  realizováno
ověřenými  tradičními  i moderními
způsoby – nově např.  metoda FIE
(Feuersteinova  metoda
instrumentálního  obohacování)
pro  děti  z přípravné  třídy,
pokračujeme  s genetickou  výukou
čtení  prvňáčků  …  Probíhá  zde
výuka  anglického  jazyka  od 1.
ročníku,  opět  je  plánovaný
plavecký  výcvik,  možnost
lyžařského výcviku a další aktivity.
Školní  družina se rozšířila  z odpolední  i na ranní  a  v jejím rámci  zde  probíhají
kroužky výuky práce s počítačem, keramiky, sportovních her, vaření,… dále pak
ve škole probíhá Skaut a děti také navštěvují taneční kroužek organizovaný SVČ
Rosice. Žáci mají zajištěný pitný režim, ranní i odpolední svačinky a samozřejmě
obědy dovážené z MŠ.
Škola  je  uvnitř  krásná  a  děti  do ní  chodí  rády.  Děkujeme  všem,  kteří
se na úpravách podíleli.

Za celý kolektiv PaedDr. Ludmila Vojtíšková
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placená inzerce – nemá žádnou souvislost s obcí Tetčice
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placená inzerce – nemá žádnou souvislost s obcí Tetčice

Hledám byt v okolí. Můžou být i
větší obce (Rosice, Zbýšov,aj.) 

T: 739 826 409

 
Domek se zahradou-HLEDÁM.

 t: 607 127 906
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AKCE KONANÉ V TETČICÍCH V OBDOBÍ LISTOPAD AŽ
PROSINEC 2016

• 6.11.2016  –  kino  nejen  pro děti,  místo  konání:  Sokolovna,  pořádá:
obec Tetčice, vstupné dobrovolé, začátek: od 16:30 hod

• 19.11.2016  –  Country  bál,  místo  konání:  Sokolovna,  pořádá:  
TJ  Sokol  Tetčice,  k tanci  a  poslechu  hraje  skupina  Seveři,  vstupné  
80,- Kč, začátek: od 20:00 hod

• 27.11.2016  –  rozsvěcování  vánočního  stromu  spojené  se  zpíváním
koled,  pořádá:  obec  Tetčice,  místo  konání:  park  u  obecního  úřadu,
začátek:  
v 16:30 hod, 

• 5.12.2016 – Mikulášská  nadílka v parku  u obecního úřadu,  pořádá:
Sdružení žen z Tetčic, začátek: v 16:00 hod

• 14.12.2016 – vánoční besídka ZŠ, místo konání: Sokolovna, pořádá: 
TJ Sokol Tetčice  a ZŠ Tetčice, začátek: od 16:00 hod

• 15.12.2016 – vánoční besídka MŠ, místo konání: Sokolovna, pořádá: 
TJ Sokol Tetčice a MŠ Tetčice, začátek: od 16:00 hod

• 23.12.2016  –  předávání  Betlémského  světla,  místo  konání:  park  u
obecního úřadu, pořádají skauti z Tetčic, začátek: od 19:00 hod

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. 74 vyšlo v Tetčicích 4.11. 2016. 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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