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Mikulášská nadílka v ZŠ, 6. prosince 2017

Adventní koncert, MUSICA ANIMAE, 10. prosince 2017
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Vážení spoluobčané, 
vstupujeme do  roku 2018, v  němž si 

připomeneme významná, ale i  ta „méně 
slavná“ výročí. K  těm významnějším mů-
žeme určitě počítat první písemnou zmín-
ku o  naší obci, která byla zaznamenána 
před 730 lety. Letos se tedy společenské 
a  kulturní akce ponesou v  duchu tohoto 
výročí.

Nejčastější dotazy, které v  poslední 
době dostávám, se týkají kompostérů 
a stavebního úřadu.

Dotaci na kompostéry pro občany se 
nám v loňském roce získat nepodařilo. Ale 
stihli jsme ještě v červenci podat opětov-
ně žádost do  nové dotační výzvy. Podle 
posledních informací má hodnotící ko-
mise Státního fondu životního prostředí 
zasedat v průběhu ledna. Brzy po tomto 
datu bychom měli vědět, zda jsme se žá-
dostí uspěli. Pak budeme čekat na  ofici-
ální stanovisko fondu, následovat bude 
výběrové řízení na firmu, která nám bude 
kompostéry dodávat, a  nakonec u  vítěz-
ného uchazeče kompostéry objednáme. 
Nějaký čas zabere výběrové řízení, něja-
ký čas i dodací lhůta, ale když vše půjde 
hladce, mohly by být kompostéry k dispo-
zici snad v  květnu letošního roku. Ale to 
předbíhám, v tuto chvíli ještě nevím, jestli 
vůbec dotaci dostaneme.

Zastupitelé schválili 11. září 2017 pře-
vedení obce Tvarožná do správního obvo-
du stavebního úřadu obce Mokrá-Horá-
kov. Proč jsme se k tomu rozhodli a co nás 
k  tomu vedlo, to zde nebudu podrobně 
rozebírat, to by možná celý zpravodaj ne-
byl o ničem jiném. Doufali jsme, že po od-
chodu obcí Sivice, Velatice a Mokrá-Horá-
kov k 1. lednu 2015 se situace změní, když 
stavebnímu úřadu v  Pozořicích ubylo 
40  % klientů. Ale nestalo se. Obec Mok-
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rá-Horákov nám na  konci září zaslala 
souhlasné stanovisko, ale krajský úřad 
nám nakonec nevyhověl. Důvodem bylo, 
že  v  současnosti neexistuje zákon, který 
by to umožňoval. V  zákoně je uvedeno, 
že přechod pod jiný stavební úřad je mož-
ný v  případě zřízení nového stavebního 
úřadu. A navíc neexistuje vyhláška, která 
stanovuje správní obvody stavebních úřa-
dů. Tu teprve ministerstvo pro místní roz-
voj zpracovává. Od kdy bude platit, nikdo 
zatím neví. Správní obvody jiných úřadů, 
například matričních, vyhláška řeší, pouze 
pro správní obvody stavebních úřadů za-
tím takováto vyhláška chybí. Zůstáváme 
tedy nadále pod správou SÚ Pozořice.

Až budete číst tyto řádky, bude už jistě 
první kolo prezidentských voleb za námi. 

Před pěti lety jsem ve zpravodaji vyslovil 
názor, že budeme mít takového preziden-
ta, jakého si zasloužíme a podle toho také 
poznáme, jaký jsme vlastně národ. Pět let 
je příliš krátká doba na  to, aby se národ 
změnil. Máme a opět budeme mít demo-
kraticky, přímou volbou zvoleného prezi-
denta. Prezidenta, pro kterého se rozhod-
ne většina. Ale protože každý máme své 
chyby, má své chyby i  demokracie. Ná-
zor většiny nemusí být vždy ten nejlepší 
a  správný. Mýlit se je přece lidské. Avšak 
chyby opakovat je smutné a v omylu setr-
vávat, to je přímo tragické.

Vstupujeme do nového roku. Do roku 
s osmičkou na konci. Přejme si, ať se neza-
řadí mezi ty roky, jejichž smutná výročí si 
v něm budeme připomínat.

Ing. Petr Buchta
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 2. prosince se konaly vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů. Ukázku bitvy pod 

Santonem zhlédlo dle médií asi 11 tisíc diváků a kromě dalších významných hostů ji 
navštívil např. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Martin Maleček nebo 
armádní generál Herve Gobilliard, prezident Asociace držitelů Čestné legie.

•	 5. prosince v podvečer navštěvoval tvaroženské děti skautský Mikuláš s čerty a an-
děly.

•	 10. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal adventní koncert se souborem Musica 
Animae.

•	 12. prosince se konal vánoční jarmark v ZŠ. 
•	 14. prosince se konala vánoční besídka v MŠ.
•	 23. prosince jsme se sešli pod vánočním stromem na návsi. Žáci ZŠ zazpívali koledy, 

skauti nám rozdávali Betlémské světlo, hasiči připravili živý betlém a občerstvení 
ve zbrojnici.

•	 31. prosince se konal Silvestr na Sokolovně s Lehkou Nohou. 
•	 6. ledna uspořádala farnost ve Tvarožné Tříkrálovou sbírku.
•	 13. ledna se konal obecní ples k výročí 730 let od první písemné připomínky obce.
•	 12. až 13. ledna jsme volili prezidenta republiky.

Aktuality z obce
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Pozvánka na plánované akce a události
•	 20. ledna – Hasičský věneček – KD Kosmák.
•	 26.–27. ledna – II. kolo voleb prezidenta republiky.
•	 28. ledna – Dětský maškarní ples TJ Sokol – KD Kosmák.
•	 10. února – Hasičské ostatky s průvodem masek, večerní zábava na Sokolovně.

Poděkování
V  sobotu 6. ledna 2018 proběhla v  obci 
Tvarožná Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno 
49.501 Kč. 
Oblastní charita Rajhrad děkuje všem dár-
cům za  jejich ochotu a  vstříc-
nost pomoci potřebným a ne-
mocným lidem. 
Děkujeme Římskokatolické 
farnosti Tvarožná a  koled-
níkům za  uspořádání sbírky 
v obci.

730 let obce Tvarožná
V letošním roce si připomeneme výročí 730 let od první písemné zmínky o naší obci. 

Z  archívních záznamů se dozvídáme, že: „…král Václav II. daroval 30. května 1288 nej-
vyššímu písaři království českého Velislavovi za jeho věrné služby prostřední lán, náležející 
k vesnici Velatice, která byla v držení kostela sv. Prokopa na Starém Brně… dále pak mlýn 
poblíž řečené obce a též jistý porost… až k určeným hranicím, jež byly kdysi u jeho vsi Tva-
rožnice (Twarszowicz)“. Tehdy se na území dnešní obce rozkládaly dvě vsi. Pod severním 
úbočím Santonu ležela osada Tvarožnice, na druhé straně potoka (v oblasti zvané Kr-
hon) se nacházely Važanice. Spojením obou vsí na začátku 15. století vznikla Tvarožná. 
Její historie se příliš neodlišuje od  historie obdobných obcí. Naši předkové získávali 
prostředky na vlastní živobytí těžkou prací a o svém osudu nerozhodovali sami. S po-
korou k přírodě a bez bližšího povědomí o záměrech vrchnosti často přijímali důsledky 
událostí odevzdaně a bez možnosti ovlivnit svůj vlastní osud.

O životě obyvatel, kteří tu žili před námi, můžeme číst v kronice obce a několika 
hodnotných publikacích, jež byly v minulých letech vydány. Předkládám z nich namát-
kou některá data, jejichž výročí si kromě výročí první písemné zmínky můžeme také 
připomenout. 

•	 Záznam o duchovních ve Važanicích nacházíme v notářské listině z r. 1388. Uvádí 
osadu jménem Wasanicz a  týká se pozůstalosti místního faráře Rocha a  jeho ná-
stupce Václava.
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•	 Obyvatelé obce se nedostali do přímého styku s událostmi revolučního roku 1848. 
Patent o zrušení poddanství ze dne 7. září 1848 byl ve vesnicích líšeňského panství 
vyhlášen o něco později. Skončil zastaralý úřad rychtáře, správu obce vedl starosta 
a obecní výbor. 

•	 15. března 1898 zemřel P. Václav Kosmák (*5. 9. 1843). Zasloužil se o rozvoj farnosti, 
byl iniciátorem významných aktivit v obci, z nichž v popředí stojí vybudování nové-
ho kostela sv. Mikuláše. 

•	 20. května 1898 se narodil Julius Antoš (+15. 8. 1974), významný muzikant a kapel-
ník. Od r. 1998 má pamětní desku na rodném domě č. 122 na Krhoně.

•	 5. září 1928 zahynul u Tvarožné při zkušební jízdě automobilový závodník Bedřich 
Soffer (*8. 7. 1898). Místo tragické události připomíná funkcionalistický pomník zbu-
dovaný Československým autoklubem. 

•	 V  r. 1928 vybudovala Jednota Orel na  pozemku bývalého velkostatku Spolkový 
dům Kosmák. Sloužil bohaté tělovýchovné a kulturní činnosti spolku.

•	 V r. 1928 byla zakoupena nová motorová stříkačka pro hasičský sbor.
•	 Od  r. 1928 do  r. 1938 spravoval obec Jindřich Galle, první dělnický starosta 

ve Tvarožné. Zanechal po sobě řadu významných dokumentů a vzpomínek na ve-
řejný život v obci po roce 1918. 

•	 30. září 1938 zasáhl do života obce Mnichovský diktát. Okupace ztížila život obyva-
tel, byl zaveden přídělový systém na potraviny. Obecní záležitosti řídilo celou oku-
paci zastupitelstvo vzešlé z voleb 29. května 1938. 

•	 Po  únoru 1948 nastaly změny i  ve  Tvarožné. V  květnových volbách byla podána 
jednotná kandidátní listina Národní fronty, byla zastavena činnost spolků, začalo 
neblahé období socializace venkova. 

•	 V r. 1948 bylo vybudováno fotbalové hřiště pod Santonem, vodovod do základní 
a mateřské školy, bylo založeno rolnické Strojní družstvo. 

•	 V r. 1958 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo. 
•	 V r. 1978 byla zahájena stavba dálnice Brno–Olomouc protínající katastr obce.
•	 V r. 1988 jsme si připomenuli významné výročí obce. Byla vydána publikace 700 let 

Tvarožné u Brna, realizovalo se množství přednášek a besed o historii obce, konaly 
se výstavy a kulturní události s bohatým programem i velkou účastí občanů. V are-
álu Kosmák byla postavena nová tribuna, byla obnovena zeleň v obci a provedena 
řada úprav a oprav objektů v obci. 

•	 V r. 1988 byla na vrcholu Santonu instalována kopie francouzského osmiliberního 
kanónu Gribeauval z období napoleonských válek. Z důvodu ochrany před vandaly 
byla před několika lety přemístěna před Obecní úřad. 

•	 V  r. 1998 obec vydala publikaci Tvarožná – Santon a  bitva tří císařů, datovanou 
k 710. výročí první písemné zmínky o Tvarožné.

•	 Nákladem obce byl v r. 1998 zrekonstruován Kosmákův kříž. 
•	 V  lednu 2008 bylo zahájeno budování splaškové kanalizace v obci a bylo rovněž 

započato s výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Cihelna. 
•	 V r. 2008 se farníci rozloučili s P.  Janem Nekudou, jenž odešel na nové působiště. 

Současně přivítali P. Josefa Rybeckého, který zde působil do r. 2015.



7 Ročník 46  •  Číslo 1  •  leden–únor 2018

•	 V říjnu 2008 byla při slavnostním večeru k výročí obce (720 let) uvedena nová pu-
blikace Santon, příroda a historie. Kniha doplněna množstvím kvalitních fotografií 
popisuje významnou přírodní lokalitu obce. 

•	 V r. 2008 byl ustaven nový Program obnovy obce Tvarožná. Na něj navazuje součas-
ný Program rozvoje obce (pro období 2016–2021). 

Rok 2018 je významný i pro celou naši zemi, připomínáme si 100. výročí vzniku sa-
mostatného československého státu. Význačná jubilea dávají podnět k  velkým osla-
vám, ale nemělo by chybět odpovídající zamyšlení – k jakému cíli jsme dospěli a jak lze 
naši cestu hodnotit. To nám umožní mnohem lépe vykročit do dalších období.

Pavel Šťastný 
místostarosta

Usnesení č. 21 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 20. listopadu 2017 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/21/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 2/21/17 – Návrhová komise:  
 MUDr. Rudolf Lichka 
 Rudolf Kaláb 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 3/21/17 – Ověřovatelé zápisu: 
 Ing. Marie Ryšavá 
 Emilie Kousalová 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 4/21/17 – Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva (p. č. 681/2). 
Příloha č. 1 – Kupní smlouva. 
Příloha č. 2 – Zveřejnění záměru obce prodat nemovitý majetek. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 5/21/17 – Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na provedení územního plánu 
Tvarožná. 
Příloha č. 3 – Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na provedení územního plánu Tvarožná. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 6/21/17 – Smlouva o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí 
v roce 2018. 
Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

Informace ZO a OÚ



Tvaroženský zpravodaj  8

Usnesení č. 22 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 18. prosince 2017 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/22/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 2/22/17 – Návrhová komise:  
 František Kopecký 
 Milan Filipec 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 7/21/17 – Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2018 
dle předložené varianty V3, kdy se jedná o navýšení 7,63 % stávajících odměn. 
Příloha č. 5 – Metodické doporučení Ministerstva vnitra. 
Příloha č. 7 – Tabulka odměn neuvolněných členů zastupitelstva jmenovitě. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 8/21/17 – Výši členského příspěvku SVK Šlapanicko pro rok 2018. 
Příloha č. 6 – Členské příspěvky na rok 2018 – tabulka. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty.  
Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 20. 11. 2017

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Ing. Marie Ryšavá, v. r. 

Emilie Kousalová, v. r.
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  Usnesení č. 3/22/17 – Ověřovatelé zápisu: 
 Mgr. Věra Floriánová 
 Jaromír Kocourek 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 4/22/17 – Dotaci pro Římskokatolickou farnost Tvarožná a zahrnuje ji 
do rozpočtu obce na rok 2018. 
Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí finanční dotace. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 5/22/17 – Rozpočet obce na rok 2018. 
Příloha č. 3 – Rozpočet obce na rok 2018. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 6/22/17 – Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019–2021. 
Příloha č. 4 - Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019–2021. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 7/22/17 – Rozpočtové opatření č. XIII/2017 ze dne 18. 12. 2017. 
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. XIII/2017. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Usnesení č. 8/22/17 – ZO pověřuje předsedu finančního výboru provedením 
závěrečného rozpočtového opatření za rok 2017 a současně pověřuje radu 
obce ke schválení závěrečného rozpočtového opatření za rok 2017 sestaveného 
k 31. 12. 2017. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 2

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů – pro rok 2018 – Příloha č. 1 – Tabulka výpočtu 
na rok 2018. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 18. 12. 2017

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Mgr. Věra Floriánová, v. r. 

Jaromír Kocourek, v. r.
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Informace z evidence obyvatel za rok 2017
Rok se s rokem sešel a také tentokrát je zde několik informací z úseku Evidence oby-
vatel z  uplynulého roku. Následující informace se týkají občanů, kteří byli přihlášení 
ve Tvarožné k trvalému pobytu.

•   v roce 2017 se narodilo 25 dětí, 14 děvčat a 11 chlapců. V seznamu jsou pouze děti, je-
jichž matky měly v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti zapsané 
iniciály, nezveřejňujeme celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného zástupce 
se zveřejněním.

M. T. F., Tvarožná
A. S., Tvarožná
Marie Šlezingerová, Tvarožná 72
H. S., Tvarožná
Viktorie Vičarová, Tvarožná 332
Jakub Kousal, Tvarožná 9
Kristýna Šimáčková, Tvarožná 305
Julián Gale, Tvarožná 184
Karolína Kusá, Tvarožná 52
Sebastian Školák, Tvarožná 38
Tereza Kleinová, Tvarožná 388
Benedikt Eibl, Tvarožná 405
Vojtěch Hájek, Tvarožná 348

M. S., Tvarožná
N. P., Tvarožná
T. S., Tvarožná
Jan Kadrnožka, Tvarožná 390
Elen Rašovská, Tvarožná 404
Nikol Horáčková, Tvarožná 409
Jakub Hrnčíř, Tvarožná 334
Tereza Slabá, Tvarožná 244
Adéla Juránková, Tvarožná 334
Kristýna Nešpůrková, Tvarožná 384
Filip Nešpůrek, Tvarožná 384
Dominik Predný, Tvarožná 319

•   v roce 2017 zemřelo 9 našich spoluobčanů:
Libuše Poláková – 56 let, Tvarožná 191
Luboš Malý – 74 let, Tvarožná 126
Ludmila Audová – 88 let, Tvarožná 373
Anna Kosíková – 84 let, Tvarožná 238
Jan Kaláb – 87 let, Tvarožná 307

Jarmila Dostalová – 80 let, Tvarožná 311
Božena Kopecká – 90 let, Tvarožná 165
Růžena Neužilová – 92 let, Tvarožná 34
Roman Němec – 37 let, Tvarožná 284

•  k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2017 celkem 53 občanů.

•  z obce se odhlásilo 27 občanů.

K  31. 12. 2017 bylo k  trvalému pobytu přihlášeno 1  300 občanů, z  toho 673 žen 
a 627 mužů. Pro srovnání bylo v roce 2007 k trvalému pobytu přihlášeno v obci Tvarožná 
1204 občanů. Nárůst počtu obyvatel obce v minulém roce byl způsoben dokončením 
výstavby v lokalitě „Cihelna“, kdy vlastníci nemovitostí po vydání kolaudačního souhla-
su či souhlasu s užíváním stavby, se mohli přihlásit k trvalému pobytu v obci Tvarožná.

Zajímavosti z evidence obyvatel:
•   Nejstarší občankou v naší obci je paní Zdeňka Galová, která letos oslaví 98. narozeni-

ny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 94. na-
rozeniny.

•  Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 41 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy 42 let.
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•  Nejčastěji používané křestní jméno:
•  u mužů:    Jan  49× 

Jiří  40×
    Pavel   33× 

•  u žen:   Marie   44×
    Jana   35×
    Hana  24×

•  Nejčastějším příjmením v naší obce je:
•  u mužů:    Daněk     26×
    Brzobohatý   13×
    Kříž     10×

•  u žen:   Daňková   29×
     Buchtová   11×
    Svobodová  10×

Informace k trvalému pobytu občana:
•   Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR) 

vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendové-
ho systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu 
na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v  době jeho narození je místo trvalého 
pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte 
v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otec (přiděluje se u dětí narozených 
po 31. 12. 2010).

•   Ohlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí ob-
čan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence 
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek 
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení 
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vy-
dání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno 
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny 
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, 
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

•   Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě tr-
valého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč. 

•   Ohlášení ukončení trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trva-
lého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky činí 100 Kč.

Jana Pajerová 
referent státní správy a samosprávy
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Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,

rok 2017 utekl jako voda a stejně jako 
každý rok v tuto dobu bychom Vás chtěly 
alespoň ve stručnosti seznámit s činností 
na úseku matriky, do jejíž působnosti pa-
tří nejenom obec Tvarožná, ale také sou-

sední obec Velatice. Obec Mokrá-Horákov 
od 1. 1. 2017 přešla pod matriční úřad Šla-
panice. 

V  roce 2017 bylo zaznamenáno 
19  sňatků, z  toho jich 10 bylo uzavřeno 
v místním kostele sv. Mikuláše, 5 v obřad-

Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako 

asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednic-
tvím jednoho místa.

Ověřené výstupy se vydávají na  počkání na  sekretariátě 
OÚ Tvarožná (tel. 544 226 101).

Více informací a ceník najdete na www.czechpoint.cz

•	 Výpis z katastru nemovitostí
•	 Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, ústavní, společen-

ství vlastníků, jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
•	 Výpis z živnostenského rejstříku
•	 Výpis z rejstříků trestů
•	 Výpis z rejstříků trestů právnických osob
•	 Výpis z bodového hodnocení řidiče
•	 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
•	 Výpis z insolvenčního rejstříku
•	 Autorizované konverze dokumentů
•	 Veřejná identifikace 

Ověření podpisu a listiny – Legalizace a vidimace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu 
(legalizace) provádíme na sekretariátě (každý pracovní den) a matrice (pondělí a středa) 
Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie 
(vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, 
že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině 
uznal za vlastní. 
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listi-
ně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Jana Pajerová 
referent státní správy a samosprávy
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ní síni obce Tvarožná a 4 obřady proběhly 
na kopci Santon.

Úmrtí do  matričních knih bylo zapsá-
no celkem 4, z  toho 2 byla ve  Tvarožné 
a  stejný počet také ve  Velaticích. Co se 
týče narození, tento rok bylo zaznamená-
no jedno narození ve Velaticích.

Také v roce 2017 jsme vítali naše nové 
občánky, kterých bylo celkem 17. Připomí-
náme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka 
má v  době narození dítěte trvalý pobyt 
v obci Tvarožná.

Během roku jsme popřáli 40 jubilan-
tům. Kulturní pásmo při těchto akcích 
zajišťuje spolu s dětmi naší základní školy 
její ředitelka Mgr. Věra Floriánová. 

V první polovině roku oslavil 1 pár dia-
mantovou svatbu.

Často se na nás obracíte s žádostí o vy-
stavení druhopisu matričního dokladu. 
Proto opět upozorňujeme, že matriční 
doklad vydává ta matrika, v  jejímž ma-
tričním obvodu došlo k  narození, úmrtí 
nebo k  uzavření manželství. Matriční do-
klad můžeme vydat pouze osobě, které 
se týká, dále rodinným příslušníkům nebo 
osobě, která prokáže, že je to nezbytné 
pro uplatnění jejich práv před orgány 
státu nebo orgány územních samospráv-
ných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat 
také osobě, která žila se zemřelým v době 
jeho smrti ve společné domácnosti nebo 
osobě, která prokáže, že byla vypravite-
lem pohřbu.

Jedním z  dalších úkonů, které za-
střešují matriční úřady, je určení rodičov-
ství k narozenému či ještě nenarozenému 
dítěti. V  současné době se nejedná již 
o  nic výjimečného, ba naopak, mnoho 
párů této možnosti využívá. Samozřej-
mě ve většině případů se jedná o určení 
rodičovství k  ještě nenarozenému dítěti. 
K uvedenému úkonu je zapotřebí předlo-
žit potřebné doklady, tzn. občanské prů-
kazy, rodné listy obou rodičů a těhotenský 
průkaz. V  případě, že je žena rozvedená, 
je nutné doložit také „Rozhodnutí o  roz-
vodu manželství“ s vyznačeným nabytím 
právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro 
své dítě buď pouze příjmení (po otci nebo 
matce), nebo již uvedou kromě příjmení 
i  jména, která dítěti vybrali. Na  základě 
tohoto dokladu se potom v porodnici za-
píše zvolené příjmení (příp. také jméno) 
a  následně na  příslušném matričním úřa-
dě vystaví dítěti rodný list, který si poté 
rodiče osobně vyzvednou.

Veškerou agendu týkající se občan-
ských průkazů i  cestovních dokladů 
v  současné době zajišťuje pro naši obec 
pracoviště Městského úřadu Šlapanice, 
Opuštěná 2, Brno (naproti starému nádra-
ží Zvonařka) nebo pracoviště Městského 
úřadu ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 
100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). 
Více informací k  této problematice nalez-
nete na  www.slapanice.cz (Informační 
stránky Města Šlapanice, v  sekci Jak si co 
vyřídím – Odbor vnitřních věcí). 

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit: 

pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
středa 8.00–12.00

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na  tel. čísle 544  251  094 nebo na  e-
-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová Ondráčková 
matrikářky
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Zpráva o stavu finančních prostředků obce
Máme za  sebou rok 2017, který byl, co se týká hospodaření obce, rokem velice 

úspěšným. 
Na začátku roku 2017 obec disponovala finančními prostředky ve výši 8,4 mil. Kč 

(z toho 2,0 mil. Kč na běžném účtu, 4,4 mil. Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílo-
vých listech).

Dle schváleného rozpočtu na rok 2017 obec předpokládala příjmy ve výši 16,6 mil. 
Kč (z toho 13,8 mil. Kč příjmy z daní a 2,8 mil. Kč příjmy ostatní) a výdaje ve výši 28,9 mil. 
Kč (z toho 9,6 mil. Kč výdaje běžné a 19,3 mil. Kč výdaje investiční). Plánovaný schodek 
rozpočtu na rok 2017 byl tedy hrozivých 12,3 mil. Kč. Rovněž bylo nutné počítat s vý-
daji na úhradu splátek dříve sjednaných úvěrů v celkové výši 1,9 mil. Kč, které nejsou 
zohledňovány v rozpočtových výdajích. 

Hlavní investiční akcí roku 2017 byla rekonstrukce komunikace v ulici Hlinky a  to 
včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, vybudování nových chodníků a parkovacích 
stání. V rozpočtu obce byla na tuto akci rezervována částka 15,5 mil. Kč. Akci se nakonec 
podařilo zrealizovat za 9,1 mil. Kč. Téměř 100 % nákladů obec pokryla z cizích zdrojů 
(úvěru, darů a dotací).

Obci se dařilo i  v  oblasti příjmů. Daňové příjmy za  rok 2017 překročily částku 
15,9 mil. Kč (o více jak 2 mil. Kč oproti plánovaným 13,8 mil. Kč). Suma obdržených darů 
a dotací přesáhla hodnotu 2 mil. Kč. (většina z nich souvisela z rekonstrukcí komunikace 
v Hlinkách).

Na konci roku 2017 tak obec disponovala finančními prostředky ve výši 14,9 mil. Kč. 
(z toho 8,5 mil. Kč na běžném účtu, 4,4 mil. Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílo-
vých listech).

Velice pozitivní vývoj v roce 2017 umožnil pro letošní rok vyčlenit na investice část-
ku přesahující 11 mil. Kč. Mezi finančně nejnáročnější zamýšlené akce patří oprava 
budovy ZŠ (výměna střechy, nová fasáda), výměna střechy budovy MŠ, pořízení kom-
postérů pro občany, výměna střechy budovy KD Kosmák, rekonstrukce dětského hřiště, 
obměna techniky pro péči o vzhled obce a desítky dalších menších investic. Úplné zně-
ní schváleného rozpočtu na rok 2018 naleznete rovněž v tomto čísle zpravodaje.

Věřím, že i v roce 2018 bude obec hospodařit minimálně stejně úspěšně jako v roce 
minulém. 

S přáním všeho dobrého do nového roku 2018.
Ing. Tomáš Kousal 

předseda finančního výboru

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2018
středa 24. 1. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 3. 2. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 14. 2. 2018 15.00–17.00 hod.

Upozornění občanům
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ Sokol Tvarožná fotbal, zpráva po podzimní části

První polovina sezóny 2017/2018, tedy 
podzimní část, se po  sportovní stránce 
nehodnotí příliš dobře. Alespoň stručně 
tedy uvedu pár skutečností. 

Po  postupu z  nižší třídy, kde jsme 
za  celou sezónu ani jednou neprohráli, 
jsme očekávali, že ve vyšší třídě budeme 
hrát důstojnější roli. Na  výkony v  přede-
šlém ročníku se ale nepodařilo navázat. 
V  prvním kole jsme přivítali silný celek 
Ochoz u Brna, kde jsme zaznamenali první 
porážku. Následné kolo nás čekalo derby 
na hřišti v Mokré u Brna. Tento zápas jsme 
zvládli a  výhrou 2:1 jsme odčinili před-
chozí porážku. Jenže hned další utkání 
na domácím hřišti jsme prohráli. Následo-
valy další porážky a až v sedmém kole se 
nám podařilo vybojovat velmi cenný bod 
na hřišti v Rajhradicích. Následná porážka 
doma, opět v derby, tentokrát se Šlapani-
cemi předznamenala, že budeme mít sta-

rosti s  udržením v  této soutěži. Porážka 
v  Rajhradě to jen potvrdila. Následovalo 
derby na  domácím hřišti s  Pozořicemi, 
před kterým jsme již dost intenzivně řešili, 
co změnit, aby se situace zlepšila. Výhra 
4:1 nám vlila novou energii a  především 
zlepšený herní projev jsme chtěli přenést 
i do dalších zápasů. To se částečně poda-
řilo v následujícím utkání v Těšanech, ale 
jen do poloviny utkání, kdy jsme vedli 2:0 
a nic nenaznačovalo, že bychom z Těšan 
odjeli bez bodů, minimálně bez bodu. 
Kolaps v druhé polovině ale znamenal ko-
nečnou prohru 4:2 a přemýšleli jsme, jestli 
jsme někdy něco podobného zažili. Prav-
dou je, že po celou dobu podzimní části 
jsme dost laborovali se sestavou. Časté 
absence a dlouhodobá zranění se na cel-
kovém výsledku určitě podepsaly.

 V následném kole jsme však předvedli 
neuvěřitelný výkon na  hřišti v  Žabčicích, 

sobota 24. 2. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 7. 3. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 17. 3. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 28. 3. 2018 15.00–17.00 hod.
Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018.
Částka poplatku – 550 Kč/občan
•	 slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do ročníku 2003) – 450 Kč
•	 slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od ročníku 1947) – 450 Kč
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018.
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kde konečná remíza 4:4 byla zvláště cen-
ná. O  týden později nás čekal na  domá-
cím hřišti vedoucí celek tabulky, mužstvo 
Kupařovic, které doposud neprohrálo. 
Bylo jasné, že to bude těžké a  to nejen 
kvůli dešti a  silnému větru, který málem 
znamenal odložení utkání. Chtěli jsme 
v  posledním utkání na  domácím hřišti 
dát zapomenout na  předchozí výsledky 
a  potěšit tak naše věrné příznivce, kteří 
i  v  tomto, pro fotbal neregulérním poča-
sí přišli, aby nás podpořili. Bohužel se to 
nepodařilo a  prohra 4:1 odvála nejen tři 
body, ale také plechovou střechu našich 
fotbalových kabin. 

Tady bych chtěl především poděkovat 
dobrovolným hasičům z  Tvarožné, kteří 
v tomto nebezpečném počasí ukotvili po-
ničenou střechu, aby škoda nebyla ještě 
větší a nejen materiální, dále panu staros-
tovi Petru Buchtovi a vedení obce a také 
panu Janu Urbánkovi, předsedovi Sokola, 
který okamžitě jednal. Zvláštní poděko-
vání patří panu Miroslavu Severovi a jeho 
spolupracovníkům, kteří hned v  následu-
jícím týdnu zajistili materiál a  začali stře-
chu opravovat. Za  nás za  fotbalisty tedy 
ještě jednou upřímné díky všem, kteří 
nám v této nelehké situaci pomohli.

Za oddíl kopané 
Ing. Petr Kozák

Kolo Družstvo Zápasů + 0 - Skóre Body
1 Kupařovice 13 11 2 0 52:08 35
2 TJ Ochoz u Brna 13 9 1 3 49:24 28
3 SK Blažovice 12 8 1 3 32:19 25
4 FC Mokrá-Horákov, z.s. 13 7 2 4 21:15 23
5 SK POZOŘICE 13 5 4 4 25:31 19
6 Přísnotice 13 5 3 5 39:34 18
7 V. Šumice 13 6 0 7 33:33 18
8 Žabčice 12 5 2 5 39:37 17
9 SK Šlapanice B 13 5 2 6 21:25 17

10 D. Kounice 13 4 3 6 20:37 15
11 Těšany 13 4 2 7 20:37 14
12 RAFK B 13 3 2 8 26:37 11
13 TJ Rajhradice B 13 2 2 9 36:44 8
14 Tvarožná 13 2 2 9 25:47 8

Zpráva o činnosti mladých hasičů
Dovolte mi, abych vás seznámila s čin-

ností mladých hasičů v  loňském roce. 
Naše pravidelné tréninky jsme zahájili až 
po skončení jarních prázdnin, v polovině 
března. Věkové rozložení našich mladých 
hasičů umožnilo sestavit dvě družstva 
mladších žáků bez náhradníků.

Družstvo starších žáků jsme nesloži-
li. Děti v  tomto věku pod vedením Petra 

Pejřila pokračovaly v  soutěžích jednotliv-
ců v Českém halovém poháru. Ten má cel-
kem čtyři kola. Konala se v  Jablonci nad 
Nisou, Ostravě, Praze a  znovu v  Ostravě. 
V kategorii mladších dívek soutěží Aneta 
Pejřilová a Gabriela Tománková, v katego-
rii mladších chlapců nás reprezentují On-
dřej Moliš, Jakub Tinka a Michal Tománek; 
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Tomáš Tinka závodí v  kategorii starších 
chlapců.

Michal Pejřil závodil letos v  kategorii 
středních dorostenců na  Visegradském 
poháru, jehož 3. ročník se konal 1. květ-
na v Ostravě v disciplínách běh na 100 m 
s překážkami a výstup do 1. patra cvičné 
věže. 

Nyní zpět k  mladším žákům. V  ne-
děli 23. dubna odjelo bohužel jen jedno 
družstvo mladších žáků na ligovou soutěž 
v požárním útoku a štafetě 4× 60 m do Ku-
řimi. Byla to první letošní soutěž a děti vy-
bojovaly pěkné 5. místo. O tři týdny poz-
ději závodila v Hlubočanech obě družstva 
a obsadila 4. a 13. místo. V Dražovicích se 
10. června dařilo jen jednomu z družstev 
a  znovu to bylo na  4. místo, ale druhé 
družstvo PÚ nedokončilo. V  Brně-Slatině 
jsme 24. června získali 8. místo.

Okresní kolo hry Plamen uspořádal 
letos SDH Přísnotice v sobotu 20. května. 
K  provedeným disciplínám PÚ, štafeta 
4×  60 m  a  štafeta  dvojic  se  připočítávají 
výsledky podzimního branného závodu. 
Naši žáci celkově skončili na 4. místě. V ka-
tegorii dorostenců jednotlivců zvítězili 
Tomáš Tinka a Michal Pejřil (každý ve své 
kategorii) a  postoupili do  krajského kola. 
Konalo se 18. června v  Blansku. Michal 
Pejřil obsadil v kategorii středních doros-
tenců celkové 4. místo, Tomáš Tinka mezi 
mladšími dorostenci obsadil 7. místo.

Prázdninový pohár konaný navečer 
27. června v  Sivicích jsme si nenechali 
ujít ani letos. Netradiční disciplína nesla 
název Hoří! a vyzkoušela děti z toho, zda 
jsou schopné uhasit oheň pomocí džbe-
rové stříkačky. Pochopitelně jsme soutě-
žili  i v požárním útoku a štafetě 4× 60 m. 
Zvítězili jsme. Byl to nejlepší dárek, který 
si děti mohly dát před prázdninami.

Nový ročník hry Plamen znamenal po-
sun některých našich dětí do jiné věkové 

kategorie. Máme nyní znovu jedno druž-
stvo mladších a  jedno družstvo starších 
žáků.

Závod požárnické všestrannosti se 
koná vždy první sobotu v  říjnu. Proto 
se všechny zářijové schůzky zaměřily 
na  opakování všeho, co v  tomto závodě 
potřebujeme: zdravověda, uzlování, ur-
čení azimutu a  orientace mapy, topogra-
fické i  technické značky, také střelba ze 
vzduchovky a  jako budoucí hasiči vědět, 
co se čím hasí. Není toho málo a moc nám 
to nešlo.

Sobota 30. září patřila brannému do-
poledni, které pořádáme pro soutěžící 
z  našeho okrsku jako takové opakování 
před okresním branným závodem. Ale 
tentokrát se nám nedařilo. O  týden poz-
ději, 7. října v  Hlíně, skončili mladší žáci 
na 23. a  starší žáci na 20. místě. Doroste-
nec Tomáš Tinka získal 13. místo.

Práce s  dětmi nejsou jen tréninky. 
V rámci veletrhů Pyros byla sobota 3. červ-
na vyhrazena programům pro děti. Spo-
lečně jsme si prohlédli hasičskou, vojen-
skou a  policejní techniku, shlédli ukázku 
vojenského zásahu, také jsme ocenili krás-
nou jízdu motorizované jednotky hradní 
stráže a v pavilonu Z splnili spoustu úkolů 
s  hasičskou tematikou. Nechybělo občer-
stvení, kofola a párek v rohlíku. Vyvrchole-
ním bylo předání ocenění Jakubovi Tinko-
vi za umístění v soutěži POOD 2017.

Do  projektu 72 hodin jsme se po-
prvé přihlásili loni. Letos jsme se zaměřili 
na  obnovu Masarykovy aleje nad Hlinka-
mi. Místo tréninku jsme 11. října uklízeli 
okolí obce a  v  pátek 13. října jsme vysa-
dili celkem osm ovocných stromků. Obec 
v  našem snažení pokračovala a  vysadila 
další chybějící stromky. Kromě toho se 
také postarala o  jejich pravidelné zalévá-
ní. Z této akce jsme natočili krátké video, 
které v  hlasování na  facebooku zvítězilo 



19 Ročník 46  •  Číslo 1  •  leden–únor 2018

Zpráva o činnosti družstva mužů za rok 2017
Zimní přípravu na sezonu 2017 zahájil 

každý individuálně podle svých možností 
a časového vytížení. Na jaře se začínáme 
scházet a  cvičit s  vybavením před naší 
zbrojnicí a o pár týdnů později v Sivicích 
na tréninkovém hřišti, kde už máme k dis-
pozici i vodu.

Na první závody odjíždíme do Řícma-
nic, kde se koná první kolo okrsku Pozo-
řice a obsazujeme 3. místo. První závody 
ve  VC okresu Vyškov nás čekají o  tři týd-
ny později v  Šaraticích, umísťujeme se 
na 10. místě; následují Hostěrádky-Rešov 
a  jejich noční soutěž na  2B hadice, časo-
míra nám sepnula na čase 18:75 a pro nás 
to znamená až 11. místo. První červnovou 
sobotu soutěžíme v  Radslavicích, končí-
me na  13. místě. Další den, v  neděli 4. 6. 
pořádáme 25. ročník domácí soutěže, le-
tos máme nově dvě kategorie DA a CAS. 
Za  Tvarožnou skládáme dohromady 
4  družstva mužů. Všechna tato družstva 
si dokázala vybojovat pohár. Další víkend 
nás čeká soutěž v Senetářově, kde máme 
oba nové proudaře, s  časem 19:33 bere-
me 20. místo.

Následují Hlubočany a  čas 19:42, 
10.  místo, jedno kolo v  Topolanech jsme 
vynechali, dále byly Habrovany – 16. mís-
to, hned odpoledne se pak vydáváme 
do Trenčianských Bohuslavic, nepodařilo 
se ovšem sestřelit terče a tak zapisujeme 
NP. V  neděli cestou domů si v  Tučapech 
okr. UH malinko zlepšíme chuť, když se 
umístíme na 10. místě za čas 20:81. Další 
soutěž je v Kučerově, kde jsme na 8. místě, 
v Drnovicích pak na 6. místě s časem 18:26. 
V Hostěrádkách-Rešově na denní soutěži 
pak ukazujeme letošní maximum 17:96 
a končíme těsně pod stupni vítězů. O dva 
týdny později se nám daří v  Tučapech 
okr. Vyškov, ačkoli jsme zaběhli lehce 
nad 18 vteřin, umístili jsme se na krásném 
2. místě. Vítěz pak ve  VC nebyl bodován 
a  tak si odvážíme všech 20 bodů. Násle-
dující den pořádáme domácí sportovní 
soutěž, od  rána odvážíme ze zbrojnice 
a  přilehlých skladů vše potřebné pro 
zdárný průběh soutěže, zahájení probíhá 
v  11  hodin dopoledne a  naše družstvo 
startuje jako 1. Bohužel při 1. pokusu ne-
sepnul jeden z  terčů a  tak se pokus poz-

mezi ostatními příspěvky z  Jihomorav-
ského kraje a Vysočiny. Toto vítězství nám 
přineslo vstupenky do  Dinoparku, jehož 
návštěvu plánujeme na jaro.

Soutěž Miss hasička Československo je 
určena dívkám a  ženám od  17 do  30 let. 
Marie Ryšavá ml. postoupila mezi 20 nej-
lepších a 25. června se v Praze zúčastnila 
semifinále. Mezi osm finalistek se už ne-
probojovala.

Na  Silvestra odpoledne jsme se sešli 
nejen s dětmi, ale i jejich rodiči a dalšími 
našimi příznivci, společně zhodnotili kon-

čící rok a popřáli si všechno dobré do roku 
2018.

Na  konci své zprávy chci poděkovat 
všem dětem za  jejich nasazení při tré-
nování i  závodech a  přeji jim, aby je pří-
padné neúspěchy neodradily, ale aby je 
naopak motivovaly k  další práci. Děkuji 
všem rodičům, bez jejichž podpory by-
chom nemohli s  dětmi pracovat. Jejich 
pomoc a podpora je pro nás důležitá. Dě-
kuji všem vedoucím, kteří věnují svůj čas 
dětem a  snaží se jim předat svou lásku 
k  požárnímu sportu a  dobrovolné práci 
pro ostatní. 

Za vedoucí mládeže  
Marie Ryšavá st.
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ději opakoval. Napodruhé téměř vše sed-
lo a  tak končíme na  levém terči s  časem 
17:53 a  na  pravém terči s  časem 18:12. 
S  tímhle časem se umísťujeme na  7.  mís-
tě a přičítáme si 13 bodů. Naší soutěže se 
zúčastnilo 19 družstev mužských a 9 žen-
ských. Z mužů i letos vyhrála Luboměř okr. 
Nový Jičín a prvenství mezi ženami získa-
lo družstvo Hodějice ,,B´ .́

Následující víkend soutěžíme v Hodě-
jicích, s  časem 19:35 získáváme 8. místo. 
O  den později v  neděli 3. září odjíždíme 
do  Ivanovic na  Hané na  poslední kolo 
VC, zde už se ale malinko pereme s mok-
rou tratí a větrem, když startujeme téměř 
na konci listiny. Končíme ale s časem 19:43 
a 5. místem, za což jsme rádi. V neděli 10. 9. 
jsme zvaní ke  kamarádům do  Mokré-Ho-
rákova, kde pořádají soutěž na 2B hadice, 
umísťujeme se na 4. místě s časem 15:41. 
Během dne nám počasí přeje a tak zůstá-
váme i po soutěži a tmelíme kolektiv.

Dne 7. 10. se v Babicích nad Svitavou 
konal III. ročník Babického záchranáře. 
Na  soutěž odjíždíme ve  složení Vlastimil 
Doležal, Antonín Ryšavý, Zbyněk Kadlec 
a  Michal Kousal. Na  soutěžní družstva 
čekaly celkem tři disciplíny, které svým 
charakterem měly co nejvíce navodit si-
tuaci podobnou u reálného zásahu. Cílem 
soutěže je obohatit a zkvalitnit odbornou 
přípravu prováděnou u  jednotek SDH. 
Prvním úkolem soutěžících družstev bylo 
ošetření popálené osoby po  neodborné 
manipulaci s otevřeným ohněm v blízkos-
ti hořlavé kapaliny. Družstva musela pri-
márně řešit ošetření popálenin, ale i  ná-
sledné odvětrání prostor a zajištění místa 

požáru. Druhý úkol spočíval v transportu 
nezvěstného zraněného hasiče a  násled-
né poskytnutí adekvátní první pomoci. 
Družstva měla za  úkol hasiče najít, pro-
vést transport, odstrojení a provést první 
pomoc. Poslední disciplínou bylo vytvo-
ření jednoduchého vedení C od nadzem-
ního hydrantu po  nastavovacím žebříku. 
U  této disciplíny musela soutěžní druž-
stva sestavit nastavovací žebříky, vytvořit 
a zavodnit útočný proud a pomocí lan vy-
táhnout stanovené vybavení. Každé druž-
stvo si po  splnění úkolu vyslechlo z  úst 
rozhodčích z  řad členů HZS JmK krátké 
výstižné vyhodnocení postupu a činnosti. 
Při plnění jednotlivých úkolů bylo hodno-
ceno rozhodování a  řízení velitele, spo-
jení u zásahu, používání vybavení, ústroj 
a první pomoc.

Začátkem prosince jsme se v  Sivicích 
zúčastnili Memoriálu Mirka Mazla. Letos 
se povedlo o  pár desetin umístit těsně 
na 2. místě a my si tak mohli domů odvést 
krásnou plaketu a něco na zahřátí. 

V  roce 2017 jsme se zúčastnili cel-
kem 21 různých závodů. Ve  VC okresu 
Vyškov jsme se pak umístili na 6. místě se 
114 body z celkových 18 zaregistrovaných 
družstev. Vítězi se v mužské kategorii sta-
lo družstvo Mokrá A, v  ženské kategorii 
družstvo Dětkovice.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
příznivcům a  sponzorům za  jejich pod-
poru, přítelkyním za  trpělivost a  tvaro-
ženským fotbalistům za poskytnutí hřiště 
a zároveň Vám popřát vše dobré do roku 
2018.

Michal Kousal

Zpráva SDH Tvarožná za rok 2017
Naše členská základna se v tomto roce 

v  podstatě nezměnila. Sbor se skládá ze 
čtyřiceti čtyř dospělých, z toho devíti žen 

a dále dvaceti dětí do 18 let (devět děvčat 
a  jedenáct kluků). Celkem tedy šedesát 
čtyři členů. Naše zastoupení ve  vyšších 
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orgánech se v  podstatě nezměnilo a  je 
velmi bohaté. Jiří Bajer je starostou okrs-
ku Pozořice a náměstkem starosty Okres-
ního sdružení hasičů Brno-venkov pro re-
presi. Zbyněk Machanec je pokladníkem 
okrsku Pozořice, členem Výkonného vý-
boru OSH Brno-venkov a členem Okresní 
odborné rady mládeže Brno-venkov. Ma-
rie Ryšavá je jednatelkou okrsku Pozořice 
a členkou OORM Brno-venkov. Petr Pejřil 
je náměstkem starosty OSH Brno-ven-
kov pro mládež, vedoucím odborné rady 
mládeže JMK a členem Ústřední odborné 
rady mládeže SH ČMS.

Od  výroční valné hromady 2016 už 
utekl více jak rok a  vůbec jsme nezahá-
leli. Hned druhý den 31. prosince 2016 
se v 17 hodin scházíme na hasičce na  již 
tradičním silvestrovském setkání ukon-
čeném ohňostrojem. V prvních dvou týd-
nech měsíce ledna zveme osobně naše 
spoluobčany na tradiční věneček, který se 
konal 21. ledna na Kosmáku. K tanci a po-
slechu pro 109 platících plesajících spo-
luobčanů hraje kapela Karla Pešla z Brna. 
7. února máme první členskou schůzi. 
Hodnotíme valnou hromadu, ples a  do-
mlouváme účast na VVH okrsku Pozořice 
a ostatky. Na již zmiňovanou VVH okrsku 
odjíždíme 17. února do Koválovic na Tvrz. 
24. února připravujeme sál na  Sokolov-
ně ke  konání ostatkové zábavy, které už 
byly loni po  dvacáté od  znovuobnovení 
této tradice ve  Tvarožné. U  této příleži-
tosti byly vytvořeny dvě tabla, na kterých 
jsou fotografie za  celé toto období. Dru-
hý den vyráží ve  12.30 hod. od  hasičské 
zbrojnice průvod 28 masek za hudebního 
doprovodu uskupení Čtyři tety. Masky si 
udělaly přestávku u hřbitova a položením 
květiny na  hrob a  minutou ticha uctily 
památku Rudy Pavlovce, hlavního orga-
nizátora ostatků nejen před 20 lety. Poté 
se dál pokračovalo po „krkolomné“ cestě 

obcí. Večer pak na  sále hraje kapela K-R 
Křenovice pro masky a  více jak 90 platí-
cích návštěvníků. 7. března se koná další 
členská schůze. Na  programu je hodno-
cení únorových aktivit, hlavně pak ostat-
ků. Domluva a příprava na poostatkovou 
konzumaci darovaných komodit. Toto se 
koná 10. března, za  účasti masek a  orga-
nizátorů ostatků. V ten samý den vyrážím 
s  dětmi běhajícími 60 metrů překážek 
na halovou soutěž do Jablonce nad Nisou. 
Tam 2  dny závodí na  jedné z  největších 
halovek v  rámci České republiky. Posled-
ní víkend v  březnu (24.–25.) je na  hasič-
ské zbrojnici opět po  roce sběr oblečení 
a  dalších věcí pro charitu. V  sobotu pak 
Vlastík Doležal startuje u  Jožky Daňka 
traktor a sbíráme po vesnici železný šrot, 
kterého bylo něco přes 6 tun. Tu samou 
sobotu ještě stíháme další kolo dětského 
halového poháru v  Šedesátkách, tento-
krát v Ostravě. Duben je měsícem relativ-
ně klidným. 4. dubna další členská schůze 
a  jak je již zvykem, zhodnocení březno-
vých aktivit, seznámení a  synchronizace 
činnosti dubnové a  příprava nových pro-
pozic pro červnovou soutěž. 23. dubna 
jede družstvo mužů na 1. kolo sportovní 
soutěže požárních družstev. 30. dubna se 
5 členů zúčastňuje hasičské pouti ve Křti-
nách a  večer pak za  hasičskou zbrojnicí 
opět po roce plápolá oheň, čarodějnicím 
začíná jejich noc a  rej, k  němuž hudeb-
ně přispívají Čtyři tety. Hned den poté 
2.  května na  členské schůzi dolaďujeme 
propozice na putovní pohár a hlavně pak 
ty pro novou kategorii CAS a  připravu-
jeme další květnové akce. Na  4. květen 
připadá svátek svatého Floriána, patrona 
hasičů. My se zúčastňujeme v kostele mše 
svaté. 6.–8. května pořádáme zájezd pro 
naše členy a  příznivce, autobus je plný 
do posledního místečka a možná ještě pl-
nější. V sobotu vyrážíme směr hrad Svoja-
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nov, pevnost Josefov, pivovar Primátor 
v Náchodě. Po prohlídkách a ochutnávce 
piva v podvečer dorážíme do našeho pře-
chodného bydliště v kempu Dolce. I přes 
drobné nedostatky, je nakonec i  ubyto-
vání na  pohodu. V  neděli pak návštěva 
kostela v  Trutnově a  města samotného. 
Poté jsme popojeli k  cíli našeho víken-
dového cestování. Adršpašské skály nás 
čekaly v celé své kráse. Večer pak společ-
né posezení. Na zpáteční cestě v pondělí 
navštěvujeme státní zámek Opočno, dále 
pak město Letohrad a  jeho muzeum ře-
mesel. A večer pak návrat domů. Myslím, 
že se výlet vydařil. V  sobotu 13. května 
jedeme na  pozvání našich polských ka-
marádů na jejich krajskou slavnost do Bie-
runě. O týden později obec Tvarožná po-
řádá hudební slavnosti Julia Antoše. I přes 
množství dalších aktivit opět pomáháme 
chystat sezení, zajišťujeme výčep a občer-
stvení. Děti, dorostenci a  někteří dospě-
láci odjíždějí na okresní kolo hry Plamen 
do Přísnotic.

23. května se scházíme na  přípravné 
schůzce soutěže O  putovní pohár obec-
ního zastupitelstva obce Tvarožná. Tato 
soutěž připadá na 4. června. My od rána 
raníčka chystáme stany pro časomíru, 
udírnu a  výčep. Stavíme trať, tentokrát 
pro 3 kategorie. Ke klasice mužů a žen při-
bývá kategorie CAS. Ač je to její první roč-
ník, tak i  tato kategorie bude po  malém 
doladění určitě vyhlášena i letos. Soutěže 
se v  klasické kategorii zúčastňují i  naši 
polští kamarádi a proto jsme mezinárodní. 
Celkově pak dorazilo 15 družstev. Snad se 
nám tento trend podaří udržet. Celá sou-
těž dopadla na 1 a já jsem rád, že k nám 
družstva ráda zajíždí.

Další týdny patří soutěžení jak dospě-
lých, tak dětí a to nám vyplňuje v podsta-
tě každý víkend přes letní měsíce. Vlastík 
Doležal absolvuje s naší cisternou ukázky 

ve  Šlapanicích a  ve  Velaticích. Za  zmín-
ku stojí i  návštěva slovenských Kvačan 
7.–9.  července, kam zajíždíme s  našimi 
příznivci na soutěž ve vaření kotlíkových 
gulášů tzv. „Kvačanský kotlík“. Akce je 
to již poměrně velká a  díky účasti „na-
šich“ týmů a družstva s polských Bojszow 
Nowych i  soutěží mezinárodní. Za  zmín-
ku stojí třetí místo družstva Tondy Daňka. 
Další akcí na které se podílí naši členové 
je mistrovství České republiky hry Plamen 
a  dorostu ve  Zlíně, v  termínu 1.–5. čer-
vence. Marie Ryšavá je členkou týmu roz-
hodčích a Petr Pejřil funguje v  technické 
četě. Po více jak dvou měsících se 8. srpna 
scházíme na  hasičské zbrojnici na  další 
členské schůzi. Hodnotí se uplynulé mě-
síce a  připravujeme soutěž v  požárních 
útocích O  pohár starosty SDH. Akce se 
na  hřišti pod kopečkem koná 27.  srpna. 
Po těch letech pořádání už to v podstatě 
funguje bez větších problémů. Každý ví 
kde, co a jak má být a podle toho vypadá 
i  rychlost příprav. Přijíždí k  nám 19  druž-
stev mužů (vítězí Luboměř okr. Nový Ji-
čín) a 9 družstev žen (1. místo – Hodějice 
okr. Vyškov). Poděkování patří TJ Sokol 
Tvarožná, oddílu kopané za zapůjčení are-
álu. Díky tomu máme jednu z nejlepších 
závodních drah v  seriálu VC OSH Vyškov. 
Po úklidu probíhá hodnocení na zbrojnici. 
A máme 5. 9. a opět členskou schůzi. Sou-
těž zhodnocena a  úkoly na  další období 
rozdány. Po  prázdninách se opět začíná 
s  tréninky žáků. Muži soutěží na  dalších 
soutěžích. 30. září je dnem, kdy pořádáme 
náš malý tvaroženský braňáček pro dvoji-
ce žáků z družstev okrsku Pozořice. Závod 
už taky se zaběhlým systémem zvládáme 
nachystat za  hodinu a  půl. Jeho průběh 
i s vyhodnocením za cca tři hodiny. I toto 
klání je od  účastníků hodnoceno kladně 
a vedoucí ho berou jako dobrou přípravu 
pro okresní ZPV. 3. října je další členská 
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schůze. 7. října jedou žáci na  ZPV na  Hlí-
nu a kluci ze zásahové jednotky na soutěž 
Babický záchranář. Tato soutěž věrohod-
ně imituje zranění a  situace, se kterými 
je reálné se na  výjezdech setkat. 11. říj-
na děti v  rámci hasičské schůzky sbírají 
v okolí obce odpadky, které vždy někomu 
omylem vypadnou z  ruky, auta a  jeho 
kufru. Toto už patří k  činnostem v  rámci 
projektu „72 HODIN“, ke  kterému se hlá-
síme již druhým rokem, tentokrát pod 
názvem „Krásnější Masarykova alej a čistá 
Tvarožná“. V pátek 13. října jsme pokračo-
vali, jak už název říká, sázením ovocných 
stromků v Masarykové aleji. Vyhlašovatel 
projektu Česká rada dětí a mládeže, nám 
dodala 4 jabloně a 4 třešně, které si naši 
mladí hasiči za drobné pomoci některých 
rodičů a  našich dospělých členů zasadili. 
Na závěr si na ohni opekli špekáčky a poté, 
určitě s dobrým pocitem, vyrazili k domo-
vu. Vše natáčel Tonda Ryšavý a  vytvořil 
video, které jsme přihlásili do soutěže vi-
deí z tohoto projektu. Soutěž jsme vyhráli 
a  na  jaře, díky tomu, vyrazíme do  Dino-
parku. Tondo děkujeme!!!

21.–22. října se vedoucí a  rozhodčí 
mládeže zúčastňují školení jejich kvali-
fikace v  Těšanech. Helena Ryšavá kvali-
fikaci rozhodčího mládeže získává. Muži 
absolvují 21. a 28. října ještě dvě soutěže 
v  požárním útoku a  poté je motor spor-
tovní stříkačky prodán SDH Vinary (okr. 
Ústí nad Orlicí) a objednán u firmy Vincker 
motor nový. Začátek listopadu patří, jak 
jinak, členské schůzi a to 7. daného měsí-
ce. Opět bilancování měsíce předchozího 
a příprava na měsíc stávající. Měsíc pada-
jícího listí je relativně klidný. 10. listopadu 
se koná shromáždění představitelů sborů 
v  Brně na  Zubatého ulici. Je odevzdána 
návratka a  vstřebávám informace z  vyš-
ších orgánů sdružení.

11.–12. listopadu jedou někteří mla-
dí hasiči na  memoriál Marty Habadové 
do  Prahy. Závody jsou dvoudenní a  tak 
si v  sobotu odpoledne procházíme cent-
rum Prahy a pak přespáváme na hasičské 
zbrojnici v Praze-Stodůlkách.

17. listopadu se koná brigáda na hasič-
ce. Někteří, co jsou přes elektro, tak mon-
tují a zapojují dobíjení aut a zprovozňují 
televizi, kterou sponzorsky zajistil Jan Da-
něk. Zbytek příchozích bere do rukou dře-
vorubecké náčiní a  kácí se stromy, které 
nám určilo vedení obce na vykácení.

25. listopadu jede opět parta mladých 
závodníků pod vedením Michala Pejřila 
a Aleše Knose na moravskoslezské „šede-
sátkování“ do Ostravy. Prosinec tentokrát 
začínáme prací a  ne schůzováním. Hned 
prvního odpoledne připravujeme zbrojni-
ci na každoroční vzpomínkové akce k vý-
ročí bitvy tří císařů. V podvečer přijíždějí 
kamarádi z  Polska a  slovenských Kvačan. 
Ubytují se na faře a na Slatině a večer pak 
stráví v naší společnosti za hudební kulisy 
Tamburášů na hasičce, kde funguje výčep 
i pro ostatní spoluobčany a na bitvu čeka-
jící vojáky všech armád. V sobotu pak hos-
té z Polska a Slovenska se zástupci obce 
a SDH navštěvují na exkurzi šumický pivo-
var Vildenberg. Poté návrat do  Tvarožné. 
V  neděli pak úklid a  rozloučení s  návště-
vou. 5. prosince se schůzuje na  poslední 
členské schůzi tohoto roku. 23. prosince 
opět po roce svařujeme víno, vozíme apa-
raturu, zavíráme silnici u  obecního úřa-
du, prostě je tady zpívání pod vánočním 
stromem, Betlémské světlo a živý betlém. 
Poslední den v roce se scházíme na hasič-
ce s mladými hasiči a teď už nejen s nimi 
a jejich rodiči, ale jsou zváni i dospělí čle-
nové a  další příznivci sboru. Závěrečný 
ohňostroj už je jen tečka za naší celoroční 
činností.
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Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji jmé-

nem žáků i  zaměstnanců tvaroženské 
školy šťastný nový rok 2018. Ať si všech 
365 dní užijete ve zdraví, radosti a pohodě. 

Využívám této příležitosti k  podě-
kování všem rodičům a  přátelům školy 
za  sponzorské dary a  bezchybnou spolu-
práci v  loňském roce a  budu velmi ráda, 
když v  tom pozitivním budeme pokračo-
vat i nadále.

Měsíc prosinec byl již tradičně nabitý 
akcemi všeho druhu. Kromě klasické vý-
uky jsme si užili program s  Mikulášskou 
tematikou, výlet do  Brna na  program 
Diecézního muzea s  názvem Advent, 
vyrobili jsme si andělíčky, prohlédli si 
katedrálu sv. Petra a Pavla a navštívili vá-
noční trhy. Do prosincového programu již 
tradičně patří tvoření vánočních ozdob 
a dekorací a jejich prodej na vánočním jar-

marku a samozřejmě také zimní 
i vánoční program ve školní dru-
žině. Letošní rok jsme ve škole za-
končili vystoupením žáků na  vá-
noční besídce a  zpěvem koled 
pod vánočním stromem na  náv-
si. Děkujeme skautům i obecním 
zaměstnancům za pomoc při pří-
pravě vánočního jarmarku a  sa-
mozřejmě všem těm, kteří tuto 
povedenou akci navštívili.

Na  zimní měsíce plánujeme: 
V termínu 10.–12. ledna lyžařský 
výcvik na  Fajtově kopci u  Velké-
ho Meziříčí, 30. 1., 14. 2. a  20.  2. 
bruslení na  ledové ploše za  Lu-
žánkami, sněhulákování ihned 
po  napadení trošky sněhu, ze 
kterého bude možné stavět sně-

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Vánoční besídka v ZŠ

Závěrem mi dovolte, poděkovat vede-
ní a zastupitelstvu obce Tvarožná za pod-
poru jak sboru, tak zásahové jednotky. 
Poděkování patří i  TJ Sokol Tvarožná 
za zapůjčení jejich areálu pro naši soutěž. 
Dále pak děkuji všem sponzorům a  pří-
znivcům, protože bez jejich podpory by 
nebylo jednoduché fungovat. Dále patří 

poděkování manželkám, manželům, pří-
telkyním, dětem a rodičům, prostě celým 
rodinám, že tolerují a  podporují činnost 
hasičů. Hlavně pak, ale musím poděkovat 
členům sboru za práci, kterou odvádí pro 
sbor a  pro obec. Do  nového roku Vám 
přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a spokoje-
nosti jak v osobním, tak pracovním životě.

 Petr Pejřil 
starosta SDH Tvarožná
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku do  zpravo-

daje přeji všem čtenářům úspěšný vstup 
do  roku 2018, hodně zdraví, štěstí a  po-
hody. Pevně doufám, že bude alespoň 
pro všechny tak úspěšný jako ten minulý. 
Nás v  letošním roce čeká mnoho zajíma-
vých aktivit, o kterých se krátce ve svém 

příspěvku zmíním. Na  počátku měsíce 
ledna přijelo do mateřské školy hudební 
představení plné písniček a  tanečního 
skotačení. 

11. ledna jsme pro rodiče připravili zají-
mavou besedu na téma Školní zralost, což 
přivítali rodiče budoucích školáků. 

huláky. Snad nám počasí dopřeje užít si 
zimních radovánek.

V  lednu žáky kromě sportovních akti-
vit čeká také hodnocení jejich vědomostí 
a  dovedností. 16. ledna se s  rodiči uvi-
díme na  třídních schůzkách a  ve  středu 
31. ledna předáme žákům výpis vysvědče-
ní za první pololetí školního roku. Pololet-
ní prázdniny připadají na  pátek 2.  února 
a  volno letos pokračuje jarními prázdni-

nami do  9. února. Do  školy přijdou žáci 
v pondělí 12. února.

Na Obecní ples jsme nachystali příspě-
vek do  tomboly a  výtvarné práce na  vý-
zdobu přísálí KD Kosmák.

Sběr starého papíru pokračuje každý 
měsíc i  v  letošním roce. Termín přistave-
ní kontejneru bývá oznámen na nástěnce 
v  průchodu a  vyhlášen místním rozhla-
sem. Děkujeme, že sbíráte s námi!

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná
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Ze života obce
Poděkování za sběr kaštanů

Touto cestou bych rád poděkoval 
všem tvaroženským dětem a  jejich rodi-
čům za sběr kaštanů na přikrmování lesní 
zvěře. V roce 2017 byl největší spad kašta-
nů za dobu 25 let, co je vykupuji pro Les-
ní závod Židlochovice, Polesí Moravský 
Krumlov. Celkem děti přinesly více než 
1,7 tuny usušených kaštanů. Byl krásný po-
hled na radost dětí, které nasbíraly i přes 

100 kg kaštanů, ale poděkování patří i těm 
dětem, které přinesly jen 5 kg. Děkuji 
i  paní ředitelce základní školy Mgr.  Věře 
Floriánové, která mi se sběrem každoroč-
ně organizačně pomáhá. Rád bych oslovil 
i  děti z  mateřské školy, které se tohoto 
sběru mohou také zúčastnit. Těším se 
na další spolupráci a ještě jednou děkuji.

Jiří Kousal

Osobnost Moravy 2017 – poděkování
Na začátku července 2017 vyhlásila Mo-

ravská národní obec druhý ročník ankety 
„Osobnost Moravy 2017“. V prvním ročníku 
v  roce 2016 byli na  toto ocenění nomino-
váni například archeolog Bohuslav Klíma, 
zpěvák Josef (Jožka) Černý, zpěvačka Jar-
mila Šuláková, zpěvačka, houslistka a  he-
rečka Iva Bittová, historik, básník a kastelán 

hradu Bítov Jiří Kuběna a  novinář a  spiso-
vatel Jiří Jilík, který se stal prvním vítězem. 
V roce 2017 bylo nominováno 13 uchazečů. 
Elektronické hlasování skončilo v  pondělí 
18. prosince ve 12 hodin. Uvádím konečné 
pořadí podle počtu hlasů, doplněné struč-
nou charakteristikou činnosti jednotlivých 
osobností:

 1. Jiří Pavlica, hudebník, primáš, umělecký vedoucí folklorního souboru Hradišťan – 
5 015 hlasů,

 2. František Kopecký, kronikář ve Tvarožné – 3 685 hlasů,

26. ledna do  mateřské školy přijede 
Duo Eden, které nám předvede artistické 
kousky, ale i ukáže cvičená zvířata.

Od  12. února začínají Edukativně sti-
mulační skupiny pro předškoláky a jejich 
rodiče. V deseti lekcích si děti vyzkouší tzv. 

„školu nanečisto“. 
15. února pojedou starší děti do  Mo-

ravské galerie v Brně na program „Se zví-
řátky za uměním“, mladší děti budou mít 
zábavu v mateřské škole s divadlem Kvě-
tinka. Tentokrát to bude na téma povolání. 
Představení má název „Až já budu velká“.

Samozřejmě nesmím opomenout tra-
diční maškarní bál, proto můžete již dnes 
dětem připravit nějaký zajímavý kostým. 
Termín je stanoven na 28. února. 

Další akcí je plavecký výcvik ve Vyško-
vě, který začíná 1. března a bude probíhat 
v deseti lekcích. 

Další informace o  aktivitách vám po-
skytnu v příštím čísle zpravodaje. Více se 
dozvíte na  webových stránkách naší ma-
teřské školy www.mstvarozna.cz.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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 3. Hana a Petr Ulrychovi, známá sourozenecká hudební dvojice, vystupující se skupi-
nou Javory a Javory Beat – 3 650 hlasů,

 4. Miroslav Koutek, předseda představenstva a emeritní sládek pivovaru Litovel, za-
kladatel Muzea pivovarnictví – 2 510 hlasů,

 5. prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., výtvarník, umělecký fotograf, vysokoškolský pe-
dagog – 1 690 hlasů,

 6. doc. JUDr. Jiří Bílý Ph.D., vysokoškolský pedagog, právník a politik – 1 569 hlasů,
 7. Petra Eliášová, moderátorka, redaktorka Českého rozhlasu a  České televize – 

1 046 hlasů,
 8. prof. PhDr. Miloš Stehlík (*14. 11. 1923), doyen moravské památkové péče, historik 

umění, básník – 827 hlasů,
 9. doc. RNDr. Jindřich Klapka, PhD, HonDG, IOM, HonDL, ResProf, HonDSc, H.ProfScl, 

LFIBA, matematik a fyzik světového formátu – 721 hlas,
 10. Petr Herzig Dubický, svobodný malíř, ve svých dílech zachycuje krásu moravské 

krajiny – 623 hlasy,
 11. doc. Břetislav Rychlík, režisér, herec, scénárista, publicista, vysokoškolský pedagog 

na JAMU v Brně – 618 hlasů,
 12. Zdeněk Macháček, významný moravský výtvarný umělec, sochař, měl čtyřicet au-

torských výstav u nás a devět v cizině, stařešina zemských sochařů – 609 hlasů,
 13. PhDr.  Věra Kovářů, etnografka, znalkyně lidové kultury, poradkyně folklorních 

souborů z Moravy a Slezska – 608 hlasů.

Srdečně děkuji za  hlasy všem, kteří 
mě z  Moravy, Čech, Slezska, Slovenska 
i  z  Francie podporovali a  posílali svoje 
hlasy. Zvláště děkuji RNDr. Aloisi Klevetovi 
z Vyškova za jeho neúnavnou snahu infor-
movat o vyhlášení ankety a mé nominaci 

kolegy z  klubů vojenské historie a  další 
přátele a kamarády. 

Informace o  anketě „Osobnost Mora-
vy 2017“ naleznete na  stránkách Morav-
ské národní obce – www.zamoravu.eu.

František Kopecký

Místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlašuje první výzvy na pod-
poru projektů na svém území

Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří mi-
nisterstev strategický dokument (dále „Strategie MAS Slavkovské bojiště“) do  roku 
2023. V  praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v  příštích 5 letech pomůže mi-
nisterstvům do  území přerozdělit asi 117 mil. Kč z  Operačního programu Zaměstna-
nost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. 
Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev 
na  podporu konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli 
z  území MAS Slavkovské bojiště a  jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená 
Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila. 

Informace z regionu
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Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zá-
jemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských 
táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost budou mít žadatelé mož-
nost z této dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti. 

Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště byla vy-
hlášena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit nové 
zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování 
svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestavbu, moderni-
zaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení strojů, technologií 
a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hard-
waru, softwaru. 

Během roku budou vyhlášeny další výzvy, některé určené také pro obce na území 
MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především o podporu z Integrovaného regionálního 
operačního programu na  rozšíření kapacity školek, vybavení odborných učeben zá-
kladních škol nebo na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště budou 
vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního progra-
mu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční 
skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s  administrativou ze strany 
kanceláře MAS. 

Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště a  vyhlašovaných výzev je dispozici 
na našich webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz. 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
IČO: 270 30 491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel.: 511 146 766, 604 318 732
manazer@slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz

Stromík
přejeme Vám radostné Vánoce a  po-

žehnaný nový rok, prožitý ve společnosti 
dobrých lidí, kteří jsou Vám oporou, inspi-
rací a radostným vědomím, že nikdy nejs-
te sami na radosti ani těžkosti.

Nám to v  roce 2017 vyšlo na  jednič-
ku! Celý rok s vděkem vnímáme podporu 
a vstřícnost Vás všech! Představitelů obcí, 
Vás občanů, kteří přicházíte na naše akce 
a  hlavně rodičů, bez kterých by Stromík 
nebyl lesní školkou tak jak ji známe a  ja-
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kou ji chceme mít. Jednou z nich je i ma-
minka Emičky a  Leonky. Napsala, jak to 

chodí v  lesní školce – tedy v  té, která se 
nezabývá pěstováním jehličnanů :)

V lesní školce nevyrůstají pouze stromky
Pro děti bylo kdysi normální být den-

ně pod širým nebem a  běhat s  kamará-
dy po  venku. Hlavně ve  městech takové 
možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto 
důvodu vznikají lesní školky. Les je příjem-
ným a přirozeným prostředím pro dětské 
hry a radovánky. Slouží jako základna pro 
zážitky a zkušenosti, pro vzdělávání a na-
vazování přátelství. Motto „Venku za kaž-
dého počasí“ a „Není špatného počasí, je 
jen špatné oblečení“ jim dopřává zažít 
si obyčejné věci – cítit slunce, vánek, ale 
i vítr, déšť a sníh.

Zima ani déšť v  poznávání přírody 
nezabrání. Děti se seznamují se stromy, 
keři i  kytkami, sbírají jejich plody a  listy 
a zpracovávají je. Učí se poznávat jedova-
té rostliny a  houby, orientovat se v  teré-
nu a dobře se připravit na změnu počasí. 
Navíc mají velkou míru odpovědnosti, učí 
se rozhodnout, ale i  respektovat ostat-
ní. Zjišťují, co po celý rok potřebují volně 
žijící zvířata, ale také, kde najít vhodné 
místo ke svačině a které dřevo je vhodné 
na topení a proč. Pracují se dřevem, učí se 

ho řezat a zatloukají hřebíky, protože vy-
rábějí budky pro ptáky a staví si domečky 
pro skřítky. Současně se také v  lese učí 
ohleduplnému chování, na  který strom 
můžou šplhat a na který ne, jak si posta-
vit různé úkryty či skluzavky, či pomohou 
mladšímu kamarádovi překonat překážku. 
Místo herny si hrají v jurtě, v lese a na lou-
ce. Tak vypadá prostředí takzvaných les-
ních školek, kterých v  Jihomoravském 
kraji stále přibývá. Je to každodenní lesní 
pedagogika přímo v  terénu. Kolem Brna 
je takovýchto předškolních zařízení více 
než 10 a navštěvuje je přes tři sta dětí.

Jednou takovou lesní školkou na  re-
víru Pozořice prošly obě moje „ratolesti“. 
Pojďte se seznámit s průběhem dne dětí 
v takovéto lesní školce:

Je ráno před osmou. Do Pozořic k há-
jence míří pár pěších a  auta s  malými 
dětmi. Stojí tu dvě budovy, altánek, jurta 
a  týpí. Všichni míří k  nim. Vítejte v  lesní 
školce Stromík. Rodiče přijíždějí s  dětmi 
do devíti hodin. Proběhne přivítání, ranní 
diskusní kruh. Po deváté hodině se odchá-
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zí do  lesa, kde na  různých místech 
probíhá dopolední program. Les-
ní zákoutí mají děti pojmenované 
speciálními názvy, například „Cuk-
rárna“. To je místo, kde má lípa vět-
ve skloněné až k zemi, „U draka“ je 
zajímavá skála s lanem, „U tří dubů“ 
se lze zase klouzat po svahu a „U lo-
diček“ je příkop s  prima mazlavou 
hlínou. V těchto místech děti stráví 
celé dopoledne a  poté odcházejí 
zpět na  hájenku na  oběd. Po  napl-
nění bříšek odpočívají ve spacácích 
při čtení pohádek a příběhů. Odpoledne 
mají volnou hru na  zahradě, většinou se 
maluje, něco vyrábí z  kůry či dřeva, hra-
je se na  píšťalky a  občas i  jezdí na  koni. 
Ve čtyři hodiny se objeví rodiče a jede se 
domů.

Tato alternativní školka zde fungu-
je od  roku 2011. Vše vzniklo spontánně 
iniciativou několika rodičů, kteří chtěli 
svým dětem nabídnout něco jiného, než 

je standardní školka. Lesní klub je členem 
Asociace lesních mateřských škol, která 
těmto zařízením zajišťuje vzdělávání, po-
skytuje jim legislativní servis, informace 
a  je také jejich oficiální záštitou. Rodiče 
tak mohou být i  v  tomto směru klidní. 
Přestože se jedná o  alternativu, i  zde se 
postupuje podle určitých standardů. Ne-
musí mít obavu ani rodiče předškoláků, 
děti prochází kvalitní, pestrou předškolní 
přípravou v souladu s požadavky MŠMT.

Ing. Irena Zemanová

REKLAMA
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REKLAMA

 

Otevření Anvete senioru: prosinec 2018 

Anvete senior nabízí bezpečný a komfortní domov seniorům, 
kteří chtějí prožít aktivní stáří v kruhu svých vrstevníků. 
Nacházíme se pouze 15 km od Brna v obci Holubice. Nabízíme 
soukromí v 39 nájemních bytech, o velikostech 1+kk, 2+kk 
s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízení. Byty jsou rozděleny do 
dvou propojených budov, kde naleznete kromě soukromých 
bytových jednotek také centrum aktivit a služeb (společenské 
místnosti, kavárnu, zimní zahrada, tělocvičnu, prádelnu, 
místnost pro služby-jako je např. kadeřník, pedikúra, …). 
Součástí uzavřeného areálu je okrasná zahrada s jezírkem, 
venkovním altánem a hřištěm na pétanque. Anvete senior je 
určen pro soběstačné seniory, kteří nejsou trvale odkázáni na 
péči cizí osoby. V případě zájmu lze tyto služby nabídnout 
externí pečovatelskou službou.  
 

Bližší informace: 
Veronika Křížová    Aneta Šmerdová 
mob: 724 793 301    mob: 728 944 363  
www.anvete-senior.cz   info@anvete-senior.cz 
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Ze života obce obrazem

Labutě na tvaroženském rybníku, autor: Ing. Nela Poláková

Prořezávání smuteční vrby na návsi, 
autor: Jiří Bajer
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REKLAMA
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Těžké roky velké války
Titulek tohoto článku je zároveň názvem knihy, která vyjde v letošním roce k 730. vý-

ročí první písemné zmínky o Tvarožné i ke stoletému výročí ukončení I. světové války 
a vzniku samostatné republiky. Na základě informací z dobových dokumentů popisuje 
poměry v obcích tvaroženské farnosti. Uvádí jména mužů, kteří narukovali, vstoupili 
do legií nebo ve válce padli. Kniha bude mít více než 200 stran a řadu příloh. V několika 
pokračováních si můžete prohlédnout několik fotografií, které v ní najdete. 

Václav Šlezingr z Tvarožné s rodinou, 
narukoval 1. srpna 1914.

Jan Kaláb z Tvarožné č. 8 s manželkou a dcerou,  
narukoval 1. srpna 1914. 

Z historie obce
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Rudolf Kaláb, starosta ve Tvarožné v době I. světové války.Jan Pabík, starosta v Horákově v době I. světové války.

Alois Kaláb z Tvarožné, narukoval 1. srpna 1914. Method Audy z Tvarožné (první zprava),  
narukoval 1. srpna 1914.

František Kopecký
kronikář obce Tvarožná
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Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná pořádá 

 

Dětský maškarní ples 

 
* V NĚDĚLI  28. ledna 2018 * 

* od 15.00 hodin – KD Kosmák  *  
* zábavný program s klauny, tombola, občerstvení * 

* 

Vstupné dobrovolné. 

* 

Chcete přispět věcným darem či příspěvkem do tomboly ? Budeme rádi! 

Kontakt: Jan Urbánek, 737 848 857, Ivona Šťastná 723 047 873                                      
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. března 2018. Žádáme o  její 
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži. 
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu 
příspěvků.

Čas je dát si lekci malou.
Kdo z nás osobou je dokonalou.

Nehonit se, vždyť je čas.
Vychutnat si prostých krás.

Rozhlížet se jen tak kolem.
Srdce každý má není golem.

Vždyť život je jak růže krása. 
Trn však její i pěkně drásá.

Však bez bolesti 
mnohdy nepoznáme krásu.
Zcela prostou.

autor: Jaroslav Daněk

Zpravodajův básnický koutek

VILLAGE CAFE 
                        Skvělá káva, domácí zákusky, krásné a útulné prostředí  

          s dětským koutkem 
 

V Pozořicích 
Prostory bývalého čalounictví pod Dělnickým domem 

Otevírací doba: 
PO: 9:30–19:00 
ÚT: ZAVŘENO 

ST-PÁ: 9:30–19:00 
SO, NE: 12:00–19:00 

 
 
 
 
 

REKLAMA
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Nutně hledám ke koupi dům –  
Tvarožná nebo v okolí max. do 15 km.

Tel.: 732 222 468
• • •

Koupím byt 2–3+1 ve Tvarožné,  
Pozořicích nebo v Rousínově.

Tel.: 731 850 598

INZERCE

leden–únor 2018
94 let Pěgřímek Josef, Tvarožná 31

80 let Daňková Jarmila, Tvarožná 91

75 let Přichystalová Marie, Tvarožná 293 
 Veselá Jarmila, Tvarožná 77

70 let Havlová Ivana, Tvarožná 31

65 let Doležalová Marie, Tvarožná 313 
 Katrnošková Jarmila, Tvarožná 333

60 let Křížová Jana, Tvarožná 193 
 Pokorný Josef, Tvarožná 182

50 let Hrabcová Iva, Tvarožná 141

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.  
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 19. 1. 2018.



Vánoční tvoření v MŠ, 14. prosince 2017

Betlémské světlo, setkání u vánočního stromu, 23. prosince 2017



Obecní úřad, dříve budova školy (zač. 20. století).


