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Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás všechny zdravím ze strá-

nek prvního letošního Zpravodaje. V prvé 
řadě Vám chci poděkovat za důvěru, kte-
rou jsem od Vás dostal v říjnových komu-
nálních volbách, a která mě také přivedla 
k rozhodnutí kandidovat na pozici staros-
ty.

Chci tuto možnost využít také k tomu, 
abych poděkoval starostovi a  místosta-
rostovi, členům rady obce i celému zastu-
pitelstvu, kteří se podíleli na  řízení obce 
v minulých letech. Za jejich práci, na jejíž 
výsledky můžeme nyní navazovat.

V prvních prosincových dnech jsme si 
připomněli 205. výročí Bitvy u  Slavkova 
vzpomínkovými akcemi, jejichž součástí 
byla tradiční rekonstrukce bitvy pod San-
tonem.

Tyto akce budou pokračovat i v dalších 
letech. Mají již své místo v  kalendáři kul-
turních akcí Jihomoravského kraje, přijíždí 
sem mnoho návštěvníků z celé republiky 
i ze zahraničí.

Milovníci vojenské historie při tom čas-
to rozebírají průběh bitvy, přesuny vojsk, 
připomínají si geniální taktiku a  strategii 
tehdejších vojevůdců. Je však nutné uvě-
domit si také to, že našim předkům – oby-
vatelům Tvarožné a  okolních obcí a  na-
konec i samotným vojákům přinesla tato 
bitva především utrpení a bolest. A to zů-
stává poněkud v  pozadí při připomínání 
velkolepého Napoleonova vítězství. 

S koncem loňského roku skončila 5-ti 
letá smlouva s  producentskou firmou 
organizující tyto akce. Chceme novou 
smlouvu upravit tak, aby v ní bylo jedno-
značně a srozumitelně definované, co za-
jišťuje obec a za co je odpovědný hlavní 
organizátor – a to nejen co se týká přípra-

Fotografie Ing. Vilém Šimek.
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vy, která je zaměřena především na  ná-
vštěvníky akce, ale i  úklidu po  skončení 

„bitvy“, který se naopak dotýká hlavně 
tvaroženských občanů.

Na  veřejném zasedání zastupitelstva 
obce byl 10 dní před koncem loňského 
roku schválen rozpočet obce na rok 2011. 
Mimo jiné obsahuje na straně výdajů také 
splátky úvěrů, které obec čerpala pro 
zdárné dokončení kanalizace a pro opravy 
komunikací. Zohledňuje také to, že se ne-
podařilo naplnit očekávané příjmy obce 
v  roce 2010. Mnoho prostředků na  nové 
investice tedy nezbývá, ale přesto něja-
ké akce v plánu máme. Mimo to budeme 
také usilovat o  získání financí z  různých 
dotačních titulů. Rozpočet je k nahlédnutí 
na jiném místě tohoto zpravodaje.

V předvečer Štědrého dne jsme se se-
šli na  návsi pod vánočním stromem při 
rozdávání Betlémského světla, což si jako 
vždy vzali na starost skauti. Děti ze základ-
ní školy nás potěšily pěkně připraveným 
pásmem vánočních koled. Živým Betlé-
mem mile překvapili hasiči, kteří zajistili 
také občerstvení v  hasičce a  vše vhodně 
doplnilo trio hudebníků vedené panem 
Janem Křížem. 

Poslední den roku a především vítání 
roku nového je vždy provázeno pyrotech-
nickými efekty. Na tom, že se lidé scháze-
jí, aby si popřáli všechno dobré, že jsou 
veselí a mají dobrou náladu, nevidím nic 
špatného. Samotné petardy a ohňostroje 
k tomu také patří. Ale aby se vinou někte-
rých nedočkavců ozývaly detonace skoro 
denně po celý prosinec, to už tak normál-
ní není. Trpí tím ostatní občané i domácí 
zvířata. 

A  milovníkům ohňostrojů, ale pocho-
pitelně nejen jim, bych chtěl ještě připo-

menout, že uklízet po  sobě by mělo být 
pro každého naprosto samozřejmé. Po-
kud někdo dělá nepořádek, za tím „bohu-
libým“ účelem, aby poskytl práci obecním 
zaměstnancům, pak se asi při jeho výcho-
vě na něco zapomnělo. Ale při dobré vůli 
se to dá ještě napravit.

Jak bude obec vypadat, kam se bude 
ubírat a  jak spokojení budou její občané, 
za to jsou samozřejmě zodpovědní zvole-
ní představitelé obce. Ale ovlivnit to může 
každý z  Vás. Třeba jen tím, že upozorní 
na  to, co by bylo vhodné udělat, přijde 
s  nějakým nápadem nebo se stížností, 
všimne si toho či onoho. Pokud mě něco 
trápí nebo vadí a mám opravdový zájem, 
aby se to řešilo, nestačí si pouze stěžovat 
sousedovi nebo v hospodě, případně si to 
nechávat pro sebe a  říkat si, že to přece 
musí ti na radnici vidět taky. I starosta má 
jenom dvě oči a  ještě k tomu nějakou tu 
dioptrii a nevidí a neví všecko.

Proto Vám budu vděčný, když bude 
takováto spolupráce fungovat. Netvrdím, 
že se podaří vždy vyřešit vše a hned, ale 
každá Vaše připomínka, každý Váš podnět 
může ovlivnit rozhodování zastupitelstva, 
rady či starosty.

Ve sdělovacích médiích často slyšíme 
a čteme, co nás v tomto roce čeká za potí-
že – počínaje různými úspornými balíčky 
a rozpočtovými škrty přes zvyšování cen 
energií a všeho ostatního, až po snižování 
platů a  počtu lékařů. Zkrátka samá pesi-
mistická zpráva. 

Se špatnou náladou se ale nedá udělat 
nic dobrého a navíc se přenáší na ostatní 
snadněji než nakažlivá nemoc.

Přeji Vám proto, abyste do  nového 
roku vstupovali s nadějí a odvahou.

Ing. Petr Buchta
starosta obce
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Zajímavosti z obce

Informace o proběhlých akcích
•	 3.–5. prosince se konaly vzpomínkové akce k 205. výročí bitvy tří císařů, ve Tvarožné 

pod Santonem se v  sobotu uskutečnila ukázka bitvy za  účasti 1  300 účinkujících 
a 9 000 diváků včetně významných hostů

•	 15. prosince proběhl na Sokolovně vánoční koncert základní umělecké školy
•	 18. prosince jsme měli možnost shlédnout dvě divadelní představení, odpolední po-

hádkové pásmo a večerní tragikomedii „A co láska?“ s velkým úspěchem a malou 
účastí publika odehrálo divadlo Stodola ze sousedních Jiříkovic

•	 23. prosince proběhlo za účasti žáků základní školy, skautů, hasičů a muzikantů tra-
diční rozdávání betlémského světla a zpěv koled, akci skvěle doplnil živý betlém 

•	 9. ledna se konal Novoroční koncert, Vladislav Bláha, kytara; Tvarožná, Kostel sv. Mi-
kuláše

•	 15. ledna jsme se měli možnost bavit na Tradičním sokolském společenském plese, 
hrálo Duo Metropol

•	 16. ledna se konal ve spolkovém domě Kosmák Dětský maškarní ples s programem

Pozvánka na nejbližší akce
•	 22. leden 2011, 20 hod. – Myslivecká zábava; hrají Tamburáši; Tvarožná, Spolkový 

dům Kosmák
•	 12. únor 2011 – Skautský ples; hraje Kolorez; Sivice, kulturní dům
•	 19. únor 2011 – Tradiční hasičský věneček; Tvarožná, Spolkový dům Kosmák

Výročí a události vhodné připomenutí v roce 2011
1805 (2. 12.) 206 let Výročí bitvy tří císařů
1816 (2. 9.) 195 let Výročí narození hraběte Egberta Belcrediho, patrona tvaroženské-

ho chrámu
1881 (9. 10.) 130 let Vysvěcení nově vybudovaného kostela sv. Mikuláše
1886  125 let Vybudování silnice přes vesnici (severně od potoka)
1891  120 let Založení sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné
   Ustavení Konsumního družstva Blahobyt
1911  100 let Zahájení výuky v nově vybudované škole
   Založení Tělocvičné jednoty Orel
1921 (28. 10.) 90 let Výročí narození akademického malíře, grafika a sochaře doc. Vladi-

míra Drápala
1926  85 let Zřízení autobusové dopravy do Brna
1961  50 let Dokončení kanalizace v ulici Hlinky
1981  30 let Vybudování vodojemu nad školou
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1996  15 let Generální oprava věže kostela sv. Mikuláše
   Rekonstrukce Spolkového domu Kosmák
   Vyhlášení Tvarožné Obcí roku za oblast jižní Morava, v Programu 

obnovy venkova

Kalendář akcí a událostí v roce 2011
Termín Akce Místo konání Vystupuje Organizuje
9. 1., 17 hod. Novoroční koncert Tvarožná, kostel sv. Mikuláše Vladislav Bláha Obec Tvarožná
15. 1., 20 hod. Tradiční sokolský společenský ples Tvarožná, Spolkový dům Kosmák Duo Metropol TJ Sokol Tvarožná
16. 1., 15 hod. Dětský maškarní ples s programem Tvarožná, Spolkový dům Kosmák TJ Sokol Tvarožná
22. 1., 20 hod. Myslivecká zábava Tvarožná, Spolkový dům Kosmák Tamburáši Myslivecké sdru-

žení Tvarožná
12. 2. Skautský ples Sivice, kulturní dům Kolorez Skauti Tvarožná
19. 2. Tradiční hasičský věneček Tvarožná, Spolkový dům Kosmák SDH Tvarožná
5. 3. Ostatky s průvodem masek a pocho-

vávání basy
Tvarožná, náves, Sokolovna SDH Tvarožná

30. 4. Pálení čarodějnic Tvarožná, hasičská zbrojnice SDH Tvarožná
8. 5. Mše svatá u příležitosti svátku sv. 

Floriána
Tvarožná, kostel sv. Mikuláše

15. 5. Tvaroženské hudební slavnosti Julia 
Antoše

Tvarožná, Spolkový dům Kosmák Obec Tvarožná

květen Šprýmiáda Tvarožná, Santon Skauti Tvarožná
květen Přebor Tvarožné v lehké atletice Tvarožná, fotbalové hřiště TJ Sokol Tvarožná
3. 6. Oslava výročí založení sboru SDH  – 

120 let
Tvarožná, Spolkový dům Kosmák SDH Tvarožná

5. 6. Soutěž hasičských družstev o pohár 
zastupitelstva obce

Tvarožná, náves SDH Tvarožná

11. 6. Hody, oslava výročí školy – 100 let Tvarožná
1. a 3. 8. Tvaroženská olympiáda Tvarožná, hřiště, areál SD Kosmák TJ Sokol Tvarožná
5. 8. Předpouťová diskotéka Tvarožná, Spolkový dům Kosmák TJ Sokol Tvarožná
6. 8. Předpouťová zábava Tvarožná, Spolkový dům Kosmák Lehká Noha TJ Sokol Tvarožná
21. (28.) 8. Soutěž v požárním sportu Tvarožná, náves SDH Tvarožná
září Drakiáda Skauti Tvarožná
říjen Vysvěcení kostela sv. Mikuláše – 130 

let
Farnost Tvarožná

říjen Dětský branný den SDH Tvarožná
říjen Oslava výročí školy – 100 let ZŠ Tvarožná, Sokolovna ZŠ Tvarožná, 

Obec Tvarožná
2.–4. 12. Vzpomínkové akce – bitva tří císařů Tvarožná, náves, pod Santonem Obec Tvarožná, 

CENS
5. 12. Skautský Mikuláš Skauti Tvarožná
prosinec Adventní koncert Tvarožná, kostel sv. Mikuláše Obec Tvarožná
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prosinec Vánoční strom, Betlémské světlo Tvarožná, náves, hasičská zbrojnice ZŠ Tvarožná, 
Skauti, SDH

Obec Tvarožná, 
Skauti

24. 12. Půlnoční mše svatá Tvarožná, kostel sv. Mikuláše Chrámový sbor, 
Kyjovský ko-
morní orchestr

Změny programu vyhrazeny

Poděkování
•	 Poděkování patří všem členům zastupitelstva obce, zaměstnancům obce, hasičům, 

zástupcům TJ Sokol a všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu vzpo-
mínkových akcí k výročí bitvy tří císařů.

•	 Dále patří poděkování také všem občanům obce za  pochopení a  vstřícný postoj 
ke konání akce.

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–duben 2011
sobota 22. 1. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 5. 2. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 19. 2. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 5. 3. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 16. 3. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 26. 3. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 6. 4. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 16. 4. 2011 9:00–11:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 
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Usnesení č. 2 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 30. 11. 2010 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kozák, Mgr. Věra Floriánová
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Vilém Šimek, Rudolf Kaláb

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 3. Jednací řád Zastupitelstva obce Tvarožná – příloha č. 1
  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
 4. Funkce starosty  od 9. 11.–31. 12. 2010 jako neuvolněná a od 1. 1. 2011 jako uvolněná
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
 5. Výše odměn členům zastupitelstva obce od 9. 11. 2010 – dle přílohy č. 3 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
 6. Rozpočtové opatření č. VI./2010  a č. VII/2010 – příloha č. 4
  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE: 
  ––––––

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

 1. Zprávu starosty 
 2. Zřízení jednotlivých komisí a jejich předsedů, složení komisí a výborů
 3. Informace o přípravě a organizaci vzpomínkových akcí Bitvy tří císařů 

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ: 
 1. Radě obce pokračovat v přípravě rozpočtu obce na r. 2011 tak, aby mohl být schvá-

len k datu 21.12.2010
 2. Kulturní komisi pokračovat v zajištění tradičně připravovaných akcí do konce letoš-

ního roku 

Ve Tvarožné dne 30. 11. 2010

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Ing. Vilém Šimek – zastupitel  Rudolf Kaláb – zastupitel

Informace Z.O. 
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Usnesení č. 3 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 21. 12. 2010 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Pavel Filip, Emilie Kousalová
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 2. Ověřovatele zápisu: MUDr. Rudolf Lichka, Petr Pejřil

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 3. Rozpočet obce na r. 2011 – příloha č. 1
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
 4. Rozpočtové opatření č. VIII/2010 – příloha č. 2 a pověření Ing. Tomáše Kousala k se-

stavení v případě potřeby dalšího rozpočtového opatření pro r. 2010
  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1
 5. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místních poplatcích v obci – příloha č. 3 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
 6. Vyřazení hmotného majetku dle přílohy č. 4
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE: 
  ––––––

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

 1. Zprávu starosty 

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ: 
  ––––––

Ve Tvarožné dne 21. 12. 2010

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
MUDr. Rudolf Lichka – zastupitel  Petr Pejřil – zastupitel



Tvaroženský	zpravodaj	 10

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2011 ‐ PŘÍJMY

Paragraf Položka Název příjmové položky
Příjem 
[tis. Kč]

Poznámka 

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 700
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 250
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 150
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 900
0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 125
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 800
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 572 500 Kč/občan
0000 1341 Poplatek ze psů 17
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30
0000 1361 Správní poplatky 50 Matrika, czechpoint
0000 1511 Daň z nemovitostí 1 800

0000 4112 NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 947 Transfer z JMK (výkon státní správy, 
školství, knihovna)

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 12 Sociální fond ‐ ošatné

2119 x Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energ. 3 Příjem z úhrad podle §32a horního zákona

2122 x Sběr a zpracování druhotných surovin 16 Remet (prodej kovového odpadu)

2321 x Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 20 Dosud neuhrazené příspěvky za 
kanalizační šachty

3111 x Předškolní zařízení 54 Odpisy MŠ
3117 x První stupeň základních škol 20 Odpisy ZŠ

3319 x Ostatní záležitosti kultury 75
Zpravodaj, prodej knih a pohlednic, 
vstupné na kulturních akcích pořádaných 
obcí

3341 x Rozhlas a televize 5 Hlášení prodejcům
3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 160 Sokolovna (nájemné, náhrada energií)

3613 x Nebytové hospodářství 184 Areál staré školky, ZŠ, MŠ (nájemné, 
náhrada energií)

3632 x Pohřebnictví 10 Poplatky za hroby
3639 x Komunální služby a územní rozvoj j. n. 100 Pozemky ‐ nájemné

3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 38
Poplatek za likvidaci KO (živnostníci), 
prodej popelnic, poplatky za stavební suť

3725 x Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 85 Třídění ostatního odpadu (sklo, plasty, 
elektrospotřebiče)

6171 x Činnost místní správy 65 Pošta, kadeřnictví (nájemné, náhrada 
energií)

6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5 Běžný účet ‐ úroky
Příjmy rozpočtu celkem 12 193

Schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2010
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ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2011 ‐ VÝDAJE

Paragraf Položka Název výdajové položky
Výdaj 
[tis. Kč]

Poznámka

1014 x Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 54

Deratizace kanálů, mulčování 
rekultivovaných skládek, sečení břehů 
potoka (od hřiště po Hrubou skálu), 
ošetření stromů, ošetření travnatých ploch 
na návsi proti plevelům, úprava polních 
cest

2212 x Silnice 127 Zimní údržba, silnice ke hřišti (výkup 
pozemků, projekt)

2219 x Ost. záležitosti pozemních komunikací 675

Oprava schodů ke kostelu, oprava 
chodníku v Hlinkách (č.p. 262 – cesta 
Vinohrady), chodník směr Rohlenka 
(projekt, dokumentace,) chodník Bajer ‐ 
Hlinky (oprava, návrh dopravního řešení)

2221 x Provoz veřejné silniční dopravy 62 Integrovaný dopravní systém
2310 x Pitná voda 30 Opravy a údržba vodovodu

2321 x Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly  1 415
Kanalizace (splácení úvěru, členský 
příspěvek), opravy a údržba dešťové 
kanalizace, čištění potoka

3111 x Předškolní zařízení 687 MŠ
3117 x První stupeň základních škol 660 ZŠ
3118 x Druhý stupeň základních škol 155 Úhrada za žáky v ZŠ Pozořice
3231 x Základní umělecké školy 30 Příspěvek ZUŠ Pozořice ve Tvarožné
3314 x Činnosti knihovnické 48 Nové knihy, odměny

3319 x Ost. záležitosti kultury 405

Kronika, zpravodaj, fotodokumentace, 
poplatky OSA, pohoštění, květiny, výročí 
Bitvy 3 císařů, Antoš, pouť, hody, koncerty, 
divadla, výstavy, olympiáda, šprýmiáda, 
příspěvek ‐ skauti Pozořice

3326 x Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 35 Památky (opravy a údržba)

3341 x Rozhlas a televize 22 Rozhlas (opravy a údržba), poplatky OSA

3399 x Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 35
Příspěvky pro nově narozené děti, 
jubilanti, spoluobčané v domově důchodců

3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 253 Sokolovna (energie, správa objektu, opravy 
a údržba)

3419 x Ost. tělovýchovná činnost 60 Sokol
3421 x Využítí volného času dětí a mládeže 22 Dětské hřiště (revize, opravy a údržba)

3613 x Nebytové hospodářství 105 Stará školka, drůbežárna (energie, opravy a 
údržba)

3631 x Veřejné osvětlení 227 Veřejné osvětlení (energie, opravy a 
údržba)

3632 x Pohřebnictví 20 Hřbitov (opravy a údržba)

3636 x Územní rozvoj 17 Mikroregion Rokytnice (členský příspěvek)
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Paragraf Položka Název výdajové položky
Výdaj 
[tis. Kč]

Poznámka

3721 x Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 50 Nebezpečný odpad
3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 825 Sběr surovin (popelnice, kontejnery)

3723 x Sběr a odvoz ostatních odpadů 175 Sběr surovin (sklo, plast), pronájem 
kontejnerů

3745 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 957
Mzdy, zdrav. a soc. pojištění, ochranné 
pomůcky, pohonné hmoty, materiál, 
pojištění vozidel, opravy a údržba strojů

4319 x Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 5 ÚSP Zámeček Střelice

5512 x Požární ochrana ‐ dobr. část 151
SDH Tvarožná (ochranné pomůcky, výzbroj 
a výstroj, pojištění, školení, pohonné 
hmoty, opravy a údržba, soutěže mládeže

6112 x Zatupitelstva obcí 1 150 Odměny, zdrav. a soc. pojištění, školení, 
cestovné, pohoštění, ošatné

6171 x Činnost místní správy 1 543

Platy zaměstnanců, zdrav. a soc. pojištění, 
úrazové pojištění, energie, telefon, 
internet,  materiál, SW, opravy a údržba, 
cestovné, školení, přestupky Šlapanice, 
správa pozemků, příspěvek Svazu měst a 
obcí

6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 257 Úroky z úvěrů ČMZRB a svazku, poplatky za 
vedení úvěrových účtů

6320 x Pojištění funkčně nespecifikované 28 Pojištění budov a odpovědnosti
6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 12 Sociální fond ‐ ošatné
6399 x Ost. finanční operace 125

6409 x Ostatní činnost j.n. 1 126 Nová komunikace Hlinky (tvorba rezervy), 
rezerva

8124 x Splátka svazek 630 Splátka úvěru ‐ svazek

Výdaje rozpočtu celkem 12 178

Schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2010

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2010
Vážení spoluobčané, 
stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenal úsek evidence 
obyvatel v uplynulém roce v naší obci. Veškeré údaje se týkají občanů, kteří byli v roce 
2010 přihlášeni ve Tvarožné k trvalému pobytu. 

V roce 2010 se narodilo 13 dětí (3 děvčata, 10 chlapců), což je o 10 dětí méně než 
v roce minulém: 

Jan Macháček – Tvarožná 177
Ondřej Pospíšil – Tvarožná 116
Viktor Novotný – Tvarožná 256
Dominik Koričanský – Tvarožná 239
Jan Pleva – Tvarožná 337
Patrik Kříž – Tvarožná 130
Barbora Železná – Tvarožná 337
Antonio Krček – Tvarožná 331
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Alena Brtníková – Tvarožná 7
Mariana Trávníčková – Tvarožná 44
Jan Urbánek – Tvarožná 43
Dominik Vojta – Tvarožná 50
Jan Durčák – Tvarožná 55
V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky byly v den narození dítěte přihlášeny ve Tvarožné 
k trvalému pobytu.

V roce 2010 zemřelo 9 našich spoluobčanů (5 mužů a 4 ženy), což je o dva méně 
než v roce předcházejícím: 

Antonie Kalábová r. 1920
Mirko Hradečný r. 1926
Alois Štěpánek r. 1927
Marie Pavlíčková r. 1920
Božena Knosová r. 1928
Marie Kocourková r. 1931
Zdeněk Omasta r. 1932
František Gregor r. 1927
Květoslav Svoboda r. 1928.

 
K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2010 celkem 16 občanů, z obce se odhlá-
silo 32 občanů.
K  31. 12. 2010 měla naše obec celkem 1 217 obyvatel přihlášených k  trvalému 
pobytu.

Celkový počet se tedy ve Tvarožné tentokrát proti roku 2009 snížil o 12 obyvatel, což v naší 
obci není obvyklé. Naposled byl úbytek obyvatel v roce 2003, kdy byl stav k 31. 12. 2003 
celkem 1 146. Od tohoto data pak docházelo každoročně k navýšení a to až do r. 2009.

Ostatní zajímavosti ze Tvarožné
•	 Nejstarší občankou, která je vedena v evidenci obyvatel ve Tvarožné je paní Růžena 

Košuličová, která v loňském roce oslavila 98. narozeniny. 
•	 Nejstarším žijícím mužem vedeným v  evidenci obyvatel ve  Tvarožné je pan Josef 

Šurý, který v roce 2010 oslavil 93. narozeniny. 
•	 V naší obci je vedeno v evidenci obyvatel celkem 7 občanů, kteří již dovršili 90 let. 

Informace občanům
Na sekretariátu Obecního úřadu ve Tvarožné, zavedením systému Czech POINT, si mo-
hou občané zažádat o výpis z Rejstříku trestů, o výpis z Katastru nemovitostí, o bodové 
hodnocení řidičů a o výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku. 
Rovněž je možno provést převedení a ověření písemností z elektronické do písemné 
podoby. 
Ověření písemností a podpisů se provádí nejen na matrice, ale i na sekretariátu Obec-
ního úřadu. 



Tvaroženský	zpravodaj	 14

Na Obecním úřadě si mohou občané zažádat o nový občanský průkaz a o zápis dítěte 
(do 10  let) do cestovního pasu bez biometrických údajů. 
S vyřízením nového řidičského průkazu, cestovního pasu a rybářského lístku se musí 
občané obrátit na Městský úřad Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2.

Marie Pelikánová
evidence obyvatel 

Zprávy komisí ZO

Zpráva komise životního prostředí a zemědělské
V  novém funkčním období zastupi-

telstva bylo ustanoveno sloučení komise 
životního prostředí a zemědělské. Předse-
dou byl zvolen ing. Petr Kříž. Členy komise 
dále jsou: Emílie Kousalová, Jaromír Ko-
courek, Jiří Bajer, Věra Maxiánová a Yvona 
Sázavská. Členové byli do  komise určeni 
s předpokladem, že jsou a budou pro tuto 
funkci přínosem. Je zapotřebí mít přehled 
o tom, co se v obci a jejím okolí děje, vidět 
problémy a  chtít je řešit. Rádi také získá-
me další podněty ke své činnosti od obča-
nů Tvarožné.

Naše komise se poprvé sešla již v  mi-
nulém roce s návrhy položek do nového 
rozpočtu obce. Prošli jsme celou obec 
i  hřbitov a  přednesli svoje požadavky 
do  rozpočtu. Kromě běžných věcí, které 
se každoročně opakují, se podařilo zařa-
dit do rozpočtu svoz a likvidace rostlinné-
ho odpadu (kontejner na  bioodpad), čiš-
tění koryta potoku (od Kosmáku po hráz 
rybníka), oprava dětského hřiště na  Sva-
zarmu a  doplnění nových laviček (na  ná-
vsi a na hřbitově). 

Dobrou zprávou je skutečnost, 
že v brzké době bude na obci zaměstnán 
další provozní pracovník. Od  tohoto kro-
ku očekáváme zkvalitnění práce a  lepší 
koordinaci, odpovědnost za svěřené úse-
ky a  také pohotovost spočívající v  mož-
nosti využít v  případě potřeby alespoň 
jednoho pracovníka i o víkendu.

Nutností budou i  menší akce, kte-
ré jsme si vytýčili: sledování znečištění 
vozovky v  Hlinkách, vyčištění vjezdů 
do  obce, úklid sněhu, čistota dětského 
hřiště na  Svazarmu, situace na  sběrném 
dvoře OÚ, zlepšení vzhledu obce, pře-
rostlé dřeviny v  urnovém háji a  spousta 
dalších.

V současné době je aktuální úklid sně-
hu. Komise je toho názoru, že se situace 
zlepšila také díky tomu, že firma pana Po-
lacha dostala „volné ruce“ při údržbě ko-
munikací. Je logické, že když padá sníh 
v  Sivicích, tak tomu bude také u  nás, tu-
díž vozovky budou ošetřené tam i  tady. 
Problém přetrvává v  Nové ulici. Pokud 
někteří její obyvatelé nechtějí pochopit, 
že traktor s radlicí tam zajíždí právě kvůli 
nim a  silnice nebude bezpečně průjezd-
ná, tak je otázkou, zda-li jej tam má smysl 
vůbec posílat.

Znečištění vozovky ze staveniště 
v  Hlinkách jsme řešili ještě před zámra-
zem a zdá se nám, že „ono to jde“. Všichni 
víme, jaké zde byly problémy, stav silni-
ce byl v  některých dnech až neúnosný. 
A  že  byla sjednána náprava, tak k  tomu 
postačila snaha se o  věc zajímat, chtít ji 
řešit a dotáhnout do konce. Nicméně po-
těšila nás pozitivní reakce občanů.

Nevábná situace je také ve  vjezdech 
do obce od Blažovic a od Rohlenky.
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Břehy a  meze nejsou okrasou, ný-
brž ostudou dřívější „Vesnice roku“. Stav 
na sběrném dvoře OÚ je také neutěšený. 
Celkový nepořádek musíme odstranit. 
Přibyl také nový kontejner na  bioodpad. 
Zde mohou občané ZDARMA ukládat 
odpad rostlinného původu, tj. listí, trávu 
a  odpad ze zahrádek. Nesmí zde být tvr-
dé a  nekompostovatelné části (dřeviny, 
větvičky, ostříhané růže, žádné provázky). 
Likvidaci bude po domluvě provádět a.s. 
Bonagro a  tím ušetříme za  svoz do  spa-
lovny či na  skládku, nehledě o  přínosu 
ekologickém. Pracovníci obce budou 
nuceni dohlížet na  plnění tohoto kontej-
neru zvláště důsledně, protože zde hrozí 
riziko odmítnutí svozu ze strany Bonag-
ra pro nepřípustné složení ukládaného 
odpadu. Musíme mít na  paměti, že ten-
to bude po uložení a  rozkladu rozmetán 
na pole jako organická hmota. Listí, trávy 
a  dalšího zahradního odpadu je na  obci 
i  v  domácnostech velké množství. Snad 
se nám podaří omezit „fenomén neustále  

 

zadýmené obce“, který občané oprávně-
ně kritizují.

Posledním bodem je potřeba trans-
parentního a přehledného výběru peněz 
za  uložení odpadu ve  sběrném dvoře. 
Kontejner na  stavební suť má danou ka-
pacitu a jeho odvoz po zvážení stojí naši 
obec určitou částku. Není možné, aby se 
při výběru peněz tato částka nevybrala. 
Buďto jde o  laxní přístup při inkasování, 
nebo pak finance někde mizí. Musíme 
lépe sledovat tento tok obecních financí. 
Občané po  zaplacení obdrží ústřižek in-
terního dokladu, který pak bude jasným 
vodítkem při odevzdání finančních pro-
středků za odvoz kontejneru.

Na  závěr upozornění pro občany. 
Ke dni 4. 1. 2011 proběhla v naší obci tzv. 
digitalizace pozemků, jinými slovy přečís-
lování a  přeměření. Protože tato změna 
nastala až v roce 2011, vztahuje se úprava 
v  placení daně z  nemovitostí až na  další 
rok, tedy 2012.

Ing. Petr Kříž
předseda komise ŽP a zemědělské

Informace z odpadového hospodářství za rok 2010
Odvoz a likvidace stavební suti:
celkem 9 kontejnerů (42,58 tun) – zaplaceno 22 516 Kč (od občanů vybráno pouze 
12 620 Kč)
Spalitelný a nespalitelný odpad:
celkem 61 kontejnerů (78,13 tun) – zaplaceno 298 344 Kč
hřbitov: 10 kontejnerů (odvoz zdarma, firma SITA)
Průměrná částka za 1 kontejner suti = 2 500 Kč (asi 4,50 t)
Průměrná částka za 1 kontejner spalitelný a nespalitelný odpadu = 4 800 Kč (asi 1,20 t)

Příjmem obce je 16 000 Kč za železný šrot od firmy REMET. Dále pak 110 000 Kč za 
tříděný odpad z 5 sběrných míst v naší obci, jde o plasty a sklo svážené a zaplacené 
firmou SITA. Tato částka je dobrým signálem pro všechny občany, že třídění má smysl 
a vyplatí se.

Od ledna 2011 začneme také provozovat třídění bio-odpadu, k dispozici je velko-
objemový kontejner (10 m3). Informace ohledně tohoto třídění jsou na jiném místě to-
hoto Zpravodaje.

Ing. Petr Kříž
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Z činnosti spolku a sdružení

Stav naší členské základny k 31. prosinci 2010 je následující: 

6–15 let 16–18 let 19–26 let 27 a více všichni
muži 11 4 6 31 52
ženy 11 2 4 5 22
celkem 22 6 10 36 74

Současný výbor SDH Tvarožná: 
starosta: Miroslav Severa, velitel: Jiří Šmerda, jednatel: Pavel Filip, vedoucí mládeže: Žo-
fie Ondráčková, členové výboru: Vlastimil Doležal, Petr Ondráček, Daněk Jan, Kousal 
Michal, Pejřil Petr 

Pro vaši informovanost vás seznámím, jak jsou naši členové činní ve vyšších složkách 
sdružení hasičů.

V okrsku č. 1 Pozořice: 
starostou okrsku je Jiří Bajer
pokladníkem je Miroslav Severa

Ve výkonném výboru okresního sdružení HČMS :
Jiří Bajer je náměstkem starosty pro represi
Petr Pejřil je náměstkem starosty pro mládež
Zbyněk Machanec je členem výkonného výboru

Ve výkonném výboru krajského sdružení HČMS: 
Petr Pejřil je vedoucím krajské odborné rady mládeže
Dále je Petr Pejřil členem ústřední odborné rady mládeže SHČMS v Praze.

Odborná příprava a zásahy
Pro ochranu majetku a  zdraví našich spoluobčanů dle zákona zřizuje obec zása-

hovou jednotku, která má v současnosti 16 členů, z  toho 5 členů této jednotky jsou 
příslušníci HZS JmK . Celoročně probíhá školení odborné přípravy.

V roce 2010 vyjela naše zásahová jednotka 6x k zásahům:
•	 26. 3. ve 12:11 požár trávy u dálničního parkoviště na Hrubé skále 1+4 Avia-F
•	 16. 5. ve 14:07 požár nákladního automobilu s vlekem přepravující polystyrén, státní 

silnice od Rohlenky k Holubicím 1+3 Avia-F
•	 4. 7. ve 13:31 požár trávy na Santonu 1+4 Avia-F
•	 8. 7. v 17:04 planý poplach – Santon 1+5 Avia-F, VW Transporter
•	 13. 8. v 11:06 planý poplach – Santon (ohlášené pálení trávy) 1+4 Avia-F 
•	 4. 12. celý den požární asistence při vzpomínkových akcích B3C 1+5 Avia-F, VW Trans-

porter

Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů ve Tvarožné v roce 2010  
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Ostatní činnost v roce 2010
•	 31. ledna pořádáme hasičský věneček na Kosmáku, hraje skupina Vocal Band. 
•	 Ples se vydařil, naši akci podpořilo 164 návštěvníků. Hudba většinu hostů zklamala 

a proto na ples v roce 2011 je již objednána hudební skupina Maja ze Sokolnic.
•	 13. února pořádáme tradiční ostatky, s průvodem ve kterém je 26 masek (hudební 

doprovod Šťastný, Daněk, Filipec, Brzobohatý a Ondráček) a s večerní taneční zába-
vou na kterou přišlo 99 návštěvníků. 

•	 26. února jsme měli připravenou zabijačku, ale z důvodu hysterie v médiích proti 
veřejným zabijačkám se maso a ostatní produkty rozprodalo mezi těmi, kteří se po-
díleli na přípravě.

•	 Sbírka pro potřebu Charity se konala 20. března v prostorách hasičské zbrojnice.
•	 Sběr železného šrotu pořádáme v sobotu 27. března , během dne se po dědině se-

sbíralo 7,5 tuny starého železa.
•	 25. dubna se koná již 9. hasičská pouť ve Křtinách. Jedeme tam oběma auty. Po slav-

nostním průvodu od koupaliště ke kostelu, a mši svaté, probíhají na náměstí ukázky 
hasičské techniky. Našich 7 členů a 8 dětí se zařadilo do společenství asi 500 hasičů 
z blízkého i vzdáleného okolí.

•	 30. dubna večer, jak bývá dobrým zvykem, pálíme čarodějnice za zbrojnicí. Oproti 
dřívějšku přišlo málo skalních hostů, o to více bylo mládeže.

•	  V neděli 2. května je sloužena ranní mše svatá za všechny hasiče tvaroženské far-
nosti. 

•	 V ten samý den obě družstva mužů i žen obsadily přední místa v Sivicích v l. kole 
sportovní soutěže požárních družstev (SSPD) a postoupily do okresního kola v Přís-
noticích.

•	 8. května se naši hasiči účastnili překonání světového rekordu v  dálkové dopravě 
vody z Dolních Louček až na Devět Skal – délka 63,5 km. Na vytvoření rekordu se 
podíleli Vlastimil Doležal, Šmerda Jiří, Daněk Jan, Kadlec Zbyněk, Kousal Michal. Cer-
tifikát o účasti na tomto rekordu od agentury Dobrý den převzal br. Jiří Bajer na ce-
lostátním sjezdu sdružení hasičů v Ostravě.

•	 16. května jsme se všichni členové SDH zvěčnili na společné fotografii
•	 Prvního června organizujeme dětský den pro žáky mateřské a  základní školy hry 

s hasičskou tematikou.
•	 V neděli 6. června se koná na dědině již 19. ročník naší místní soutěže. První místo 

získaly Velatice, Tvarožná byla druhá. Ženy z Tvarožné byly ve své kategorii první.
•	 12. 6. sbor připravil dětský den pro firmu Smurfit Kappa. Podílelo se 12 našich hasičů, 

5 hasičů z Mokré a 6 hasičů z Babic. Tato akce byla firmou Kappa velice dobře hod-
nocena a za odměnu jsme získali sponzorský dar v hodnotě 10 tisíc korun. Je nutno 
připomenout, že zásluhu na tomto má Petr Pejřil, jen on dokázal toto všechno vy-
myslet a zorganizovat. 

•	 27. června proběhlo okresní kolo SSPD v  Přísnoticích. Muži obsadili 3. místo, ženy 
2. místo.

•	 1.–14. srpna v mezinárodním táboře v Janských Koupelích je 9 mladých hasičů a je-
den vedoucí, Petr Pejřil. Na tomto táboře jsou navázány kontakty s polskými dobro-
volnými hasiči.
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•	 29. srpna pořádáme novou soutěž ve Tvarožné – v požárním útoku – dle pravidel po-
žárního sportu. Na silnici před budovou obecního úřadu soutěží 16 družstev mužů 
a 7 družstev žen.

•	 Vítězem se stalo družstvo mužů z Mokré a družstvo žen z Hodějic. Naši muži obsadili 
10. místo, ženy 6. Soutěžní družstva byla převážně z okresu Vyškov, zajímavostí bylo 
i to, že zde byla jednotka z obce Tučapy, okres Tábor. 

•	 18. září pořádáme branný závod pro mladé hasiče z Blažovic, Jiříkovic, Velatic, Ková-
lovic, Viničných Šumic a Tvarožné.

•	 25. září se naši zástupci zúčastňují soutěže v  hasičské všestrannosti v  Obřanech. 
Ze 40 závodníků obsazují 5. místo Zbyněk Kadlec, 13. místo Jan Daněk, 29. místo 
Michal Kousal. Jako jediná žena se zúčastnila i Žofie Ondráčková.

•	 12. listopadu přijela do  Tvarožné skupina dobrovolných hasičů z  Polska, převážně 
všichni jsou z  obce Bojszowy (asi 30 km od  Katowic). Jsou přijati na  Obecním úřa-
dě, navštíví kostel a potom i hasičskou zbrojnici. Později nám posílají děkovný dopis 
a současně i pozvání na návštěvu do Polska, která měla proběhnout v polovině pro-
since. Ale omluvili jsme se, protože nebyl časový prostor.

•	 V listopadu Petr Pejřil a Vlastik Doležal iniciovali výrobu kapesních kalendářů na rok 
2011.

•	 4. prosince jsme opět zajišťovali požární asistenci v obci a v okolí při vzpomínkových 
akcích k výročí bitvy u Slavkova. Z našeho sboru to bylo 6 členů s technikou DA 12 
A-Furgon a VW Transporter, ze Sivic 4 dobrovolní hasiči s technikou CAS25. 

•	 V pátek 3. a v sobotu 4. prosince bylo v naší hasičské zbrojnici zajištěno občerstvení 
pro vojáky i pro civilisty. Chtěl bych připomenout, že v pátek 3. prosince si jeden 
zahraniční účastník vzpomínkových akcí (Bělorus) přivodil těžký úraz na sokolovně. 
Člen našeho sboru Petr Ondráček s pomocí Miloše Daňka duchapřítomně provedl 
laickou první pomoc, zajistil u zraněného životně důležité funkce a tím mu zachránil 
život. 

•	 Tradičně se velká část našich spoluobčanů shromažďuje u  vánočního stromu při 
zpívání dětí a rozdávání Betlémského světla v předvečer Vánoc. Zpestřením je živý 
betlém s klaněním tří králů, i na tomto mají podíl mladí hasiči. Hasičská zbrojnice po-
skytuje pro účastníky tohoto setkání teplé občerstvení. Tak tomu bylo i 23 . prosince.

Závěrem mé zprávy chci jménem výboru SDH Tvarožná poděkovat všem sestrám 
a bratrům našeho sboru, kteří aktivně pracují. Dále děkuji našim příznivcům, kteří ma-
teriálně či finančně podporují jak činnost sboru, tak i činnost mladých hasičů. 

Pavel Filip
jednatel SDH Tvarožná
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Na Junácké stezce tvaroženských skautů
díky podpoře Obecního úřadu Tvarožná, 
Obecního úřadu Velatice a  za  přispění 
převážně tvaroženských podnikatelů. Mši 
svatou v kapličce na kopci Santon sloužil 

tvaroženský farář Josef Rybecký. Vese-
lého závodu se účastnilo okolo šedesáti 
dětí převážně z Velatic, Tvarožné, ale i Si-
vic, Pozořic, Mokré a Rousínova. Přibližně 
třicet pořadatelů nervózně sledovalo, jak 
nám bude přát počasí. Ráno a  dopoled-
ne opravdu přálo, svítilo sluníčko a  bylo 
opravdu krásně, ovšem… Okolo poled-
ne jsme se nestačili divit. Během něko-
lika okamžiků se přihnala taková bouře, 
že  jsme museli celý závod předčasně 
ukončit. Toto nečekané ukončení Šprými-
ády nemrzelo jen děti, ale také pořadatele. 
Několika měsíční práce a  snažení se zdá-
lo být marné. Já jsem však přesvědčený, 
že i přes nepřízeň počasí se bude na tento 
ročník Šprýmiády vzpomínat.

V měsíci červnu byla ukončena činnost 
skautské družiny Slunečnic. 

V  červu jsme se podíleli nemalou mí-
rou na  budování střediskového tábora 
nedaleko obce Bukovinka. Na tábořišti se 
vystřídaly celkem čtyři táborové turnusy. 

Na  samotný tábor jsme odjeli společ-
ně celý 1. skautský oddíl Mokrá – Tvarožná 
v  druhé polovině července. Tábora se 
účastnilo přibližně dvacet dětí pod vede-

Ano, je to 
tak. Také tvaro-
ženský skauting 
ušel další kus 
po  svojí pomy-
slné stezce. Je 
obtížné hod-
notit, zda to 

byl úsek těžký, úspěšný, veselý, záživný… 
Každá cesta přináší své bolesti, ale i rado-
sti. A právě taková byla rovněž naše cesta 
rokem 2010.

V následujících řádcích se vám, čtená-
řům Tvaroženského zpravodaje, pokusím 
představit naši činnost v roce 2010 a bude 
na každém z nás, abychom zhodnotili, jak 
se nám na  pomyslné skautské stezce da-
řilo.

V sobotu 6. února se v Obecním domě 
v  Sivicích konal sedmý SKAUTSKÝ PLES 
našeho střediska. K tanci a poslechu hrála 
již tradičně skupina Kolorez. Tento ples si 
získal svoji oblibu v  blízkém i  vzdáleněj-
ším okolí a  to převážně u  mladších ná-
vštěvníků. Pohled na  přeplněný sál i  při-
lehlé prostory mluvil sám za sebe.

V  dubnu se vypravil klub oldskautů 
na  tradiční jarní výpravu. Tentokrát jsme 
navštívili Jeseníky. Svoje útočiště jsme na-
lezli ve Skautské chatě Marcela, umístěné 
uprostřed lesů CHKO Jeseník. Při našem 
spíše ještě zimním než jarním putování 
jsme navštívili národní přírodní rezerva-
ci Rejvíz, rozhlednu Zlatý Chlum (875 m) 
a skalní oblast Čertovy kameny.

Čtrnáctý ročník Šprýmiády s  téma-
tem Večerníčky se uskutečnil 22. května. 
Příprava tohoto zábavného podniku pro 
děti je velice náročná a  začíná vždy už 
brzy po  Vánocích. Akci pořádá klub old-
skautů ve  Tvarožné společně s  křesťan-
skou mládeží tvaroženské farnosti. Celý 
program dne je možné uspořádat jen 
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ním pěti činovníků. V pěkném a klidném 
prostředí Rakoveckého údolí jsme se pře-
nesli do prostředí starověkého Řecka. Celý 
tábor vyvrcholil konáním olympijských 
her za  přítomnosti samotného boha Dia, 
vládce bohů. 

V  srpnu jsme se společně s  dalšími 
dospělými členy našeho střediska a  na-
šimi příznivci účastnili bourání a  uklízení 
tábora.

Přelom srpna a  září byl pro některé 
členy klubu OS ve  znamení dobrodruž-
ství. Letos jsme se rozhodli poznat neda-
leké Slovinsko, projít velkou část slovinské 
části Julských Alp a zdolat její nejvyšší vr-
chol Triglav (2 864 m). Již samotná cesta 
vlakem z  Brna do  Ljubljany byla zajíma-
vou cestovatelskou zkušeností. I když šlo 
o  letní dovolenou, už druhý den pobytu 
v horách nám Alpy ukázaly svoji drsnější 
tvář. Během necelé hodiny napadlo něko-
lik centimetrů sněhu a  my jsme tak měli 

možnost uvítat první sníh o  několik mě-
síců dříve. Tato událost nás sice donutila 
sestoupit do nižších poloh, ale rozhodně 
nás neodradila od  původního plánu pře-
jít centrální část pohoří a  zdolat nejvyšší 
vrchol. V následujících dnech už bylo po-
časí přívětivější a my jsme se svými téměř 
třicetikilovými batohy mohli stoupat až 
na  samotnou špičku Triglavu. Měli jsme 
štěstí, naše dřina byla odměněna jasnou 
oblohou a krásným výhledem. Na jihu ne-
konečné moře, na  severozápadě vysoká 
hradba Rakouských Alp. Po  absolvování 

„horské“ části naší expedice nás čekalo 
romantické Bohinské jezero s průzračnou 
vodou, plnou ryb. Kdo nenavštívil lázeň-
ské město Bled, ten snad ani nemůže tvr-
dit, že byl ve  Slovinsku. Toto město má 
svoji nenapodobitelnou atmosféru. Není 
mnoho míst na světě, kde se vám nabízí 
pohled na zalesněné údolí s termálním je-
zerem s ostrůvkem, na kterém je postave-
ný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ke ko-
stelu je možné se dostat pouze po vodě, 
na  romantických vyhlídkových lodích. 
Před nastoupením do  zpátečního vlaku 
jsme si ještě prohlédli centrum hlavního 
města Slovinska Ljubljany. 

Září vždy bývá ve  znamení zahájení 
nového skautského roku. Ve  Tvarožné 
svoji činnost zahájil pouze klub dospě-
lých – oldskautů (OS). O  členství a  práci 
v  dětských družinách není ve  Tvarožné 
v  posledních letech žádný zájem. Díky 
kvalitní a nadšené členské základně klubu 
OS jsme schopni udržet veškeré akce, kte-
ré pořádáme pro veřejnost a snad se nám 
podaří uspořádat i akce nové. 

Třetího října se v  Brně na  Petrově ko-
nal okresní sněm Junáka, na kterém jsme 
na následující tři roky zvolili nové krajské 
vedení. Tohoto sněmu se účastnili i  dva 
delegáti z Tvarožné.
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Podzimní výprava zavedla naše kroky 
na  skautskou základnu U  suchého dubu 
v  Dolním Jelení v  Pardubickém kraji. Vý-
pravu provázelo slunečné podzimní po-
časí. V okolí základny je rozmístěno velké 
množství schránek hry Geocaching, díky 
které se stala tato výprava zajímavou 
a  dobrodružnou. Některé jsme našli oka-
mžitě, některé, zvláště ta poslední, nám 
daly pořádně zabrat. Poslední den výpra-
vy byl ve znamení výroby ptačích krmítek 
a  přípravy dřeva pro základnu na  zimní 
období. 

V listopadu jsme společně se skautka-
mi a skauty z Mokré prožili víkend na cha-
tě Jelenice u Hostěnic. Při výpravě na Ka-
lečník si děti při několika tematických 
hrách mohly procvičit svoje schopnosti 

orientace v terénu, postřeh a pohotovost. 
Pobyt na  chatě naopak nabízel možnost 
naučit se zacházet se sekerou, pilou, roz-
dělat oheň, uvařit čaj nebo polévku.

O  několik dní později se opět na  cha-
tě Jelenici sešli členové našeho střediska, 
kteří mají zájem podílet se na vedení dru-
žin a  oddílů, aby absolvováním Rádcov-
ského kurzu zdokonalili svoje schopnosti 
a  dovednosti při vedení dětského kolek-
tivu. Mezi instruktory tohoto kurzu byli 
díky dlouholetým zkušenostem s  vede-
ním a organizováním akcí pro děti i členo-
vé klubu OS Tvarožná.

V  předvečer svátku svatého Mikuláše 
vyrazila do ulic Tvarožné skupina pěti čer-
tů, dvou andělů a  svatého Mikuláše, aby 
pomohli rodičům s  výchovou jejich dětí 

a  děti naopak povzbudili v  poslušnosti 
a  snad i  potěšili. Tuto tradici jsme obno-
vili po sedmileté odmlce a pevně věříme, 
že o ni bude zájem i v dalších letech.

Poslední sobotu před štědrým dnem 
křižuje brněnské ulice historická tramvaj 
4058 z  roku 1954, v  níž je možné získat 
betlémské světlo a  podpořit znojemské 
Chráněné dílny nákupem jejich výrobků. 
Již tradičně se této akce účastní několik 
skautů z Tvarožné.

Poslední den před vánočními svátky je 
datum, které je pro všechny tvaroženské 
skauty téměř pojmem. Již 19 let se v ten-
to den scházíme na  slavnostní schůzce, 
při které je jedinečná možnost zhodnotit 
uplynulý rok a  zamyslet se nad činností 
v roce následujícím.

Poslední akcí v kalendářním roce je pro 
naše členy rozdávání Betlémského světla. 
Ve spolupráci s Obecním úřadem, Základ-
ní školou a Sborem dobrovolných hasičů 
ve  Tvarožné jsme se podíleli na  pořádá-
ní tradičního koledování pod vánočním 
stromem na návsi v naší vesnici. Na Štědrý 
den dopoledne jsme ve  Tvarožné a  Vela-
ticích roznášeli Betlémské světlo přihláše-
ným zájemcům přímo do domů. S  touto 
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aktivitou nám opět pomáhaly naše sestry 
z Mokré.

Závěrem této rekapitulace bych chtěl 
poděkovat všem členům klubu oldskautů 
ve  Tvarožné za  jejich vytrvalou a  nezišt-
nou práci, za jejich podporu a přátelskou 
atmosféru. Také děkuji všem, kteří s námi 
sympatizují a  nejrůznějšími způsoby nás 
podporují. Vaší podpory si nesmírně vá-
žíme. 

Jan Spáčil
Vůdce klubu OS

Zpráva mysliveckého sdružení
Rád bych Vás informoval o  práci 

a chodu mysliveckého sdružení Tvarožná. 
V současné době MS Tvarožná hospodaří 
na 610 ha honitby, má 18 členů a předse-
dou sdružení je pan Jan Galle z Tvarožné, 
jako hospodář MS Ing. Miroslav Duda, CSc. 
Život Mysliveckého sdružení Tvarožná 
je v  průběhu celého roku velmi boha-
tý a  není zaměřen, jak by se na  podzim 
mohlo zdát, jen na loveckou sezónu a lov. 
V  průběhu roku 2010 členové MS odpra-
covali více než 400 brigádnických hodin. 
Odvedená práce byla zaměřena na  zu-
šlechťování honitby a péči o krajinu. Jako 
již tradičně v měsíci březnu jsme provedli 
pravidelný úklid honitby. Je až zarážející, 
kolik toho dokáží naši spoluobčané „ukli-
dit“ do přírody v průběhu roku, přestože 
jsou nejen ve  Tvarožné, ale i  v  okolních 
obcích otevřeny odpadní dvory. Ve  spo-
lupráci se správcem lesa, který je sou-
částí honitby, byl také proveden úklid 
lesa od  odpadků a  dalších nefunkčních 
a v domácnostech nepotřebných starých 
zařízení. Bylo odvezeno do  odpadního 
dvoru 2 traktorové vlečky odpadu a  asi 
50 ks starých pneumatik. Byla provede-
na chovatelská opatření ke  zkvalitnění 
populace chované zvěře. Rozšířili jsme 
počet krmných zařízení pro zvěř, která 

jsou využívána zvěří zejména v  zimním 
období. V  souladu s  celorepublikovým 
plánem ozdravování populace zvěře jsme 
nakoupili a  aplikovali doporučená léčiva. 
V  souladu s  veterinárními zákony byla li-
kvidována uhynulá, sražená auty, či jinak 
poraněná zvěř. V  průběhu roku jsme se 
postarali o myslivecká políčka a vypěsto-
vali a sklidili krmiva na zimní období (řepa, 
seno, pšenice, oves) v  průběhu celého 
roku rozvezli 250 kg solných lizů po  ho-
nitbě nezbytných pro zdraví zvěře. Jenom 
za  loňský rok se vykrmilo např. více než 
30 q obilovin, po krmné sezóně byla opra-
vena, vyčištěna a vydesinfikována krmná 
zařízení. Zimní měsíce pak zaplňujeme 
intenzivním krmením zvěře a  ostatní 
péče o zvěř k zabezpečení jejího dobrého 
zdravotního a početního stavu pro násle-
dující rok. Od října do prosince byly zorga-
nizovány hony na drobnou zvěř. Bohužel, 
podmínky prostředí pro život, zejména 
drobné zvěře jako jsou zajíci, bažanti 
a  koroptve byly v  roce 2010 velmi kom-
plikované, zejména pak velmi vlhké jaro 
se negativně podepsalo na  kvalitě a  po-
četnosti jejich populace. Možná, že jsme 
nevyjmenovali veškerou činnost myslivců, 
ale jde především o práci k uchování vol-
ně žijících druhů zvěře v naší přírodě. Sna-
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žíme se proto co nejvíce zajistit optimální 
životní prostředí a zachovat tak pro další  

generace druhové složení fauny typické 
pro naši krajinu. 

Ing. Miroslav Duda, CSc.
Hospodář MS Tvarožná

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V úterý dne 28. 12. se uskutečnil v kul-

turním domě Kosmák Vánoční turnaj 
ve  stolním tenisu. Přihlášena byla větši-
na hráčů, kteří reprezentují Tvarožnou 
v  soutěžích okresního přeboru družstev. 
Základní část turnaje se odehrála ve  sku-
pinách, z nichž nejlepší postoupili do dal-
ších již vyřazovacích kol turnaje. Ve finále 
se nakonec utkali Pavel Kousal ml., který 
v současné době hostuje za tým Mokrá B 
a Jirka Paták, hrající za Tvarožnou B. Hos-
tování v  Mokré se na  výkonnosti Pavla 
Kousala pozitivně odráží a  jeho vítězství 
ve  finále Vánočního turnaje bylo vzhle-
dem k průběhu celého turnaje více jak za-
sloužené. Třetí místo obsadil Milan Mazel 
hrající rovněž za  Tvarožnou B. Pro zpest-
ření sportovního odpoledne se odehrál 
i turnaj čtyřher. 

Ještě několik vět k  samotným okres-
ním soutěžím. V  neděli dne 12. 12. 2010 
byly odehrány poslední zápasy 1. části 
okresního přeboru. Družstvo A  skonči-
lo po první polovině soutěže na 9. místě 

a bude bojovat s ostatními družstvy, kte-
ré se umístily na  7.–12. místě o  setrvání 
v soutěži OP III. I když i tuto sezonu hraje 
opět bez Pavla Kousala ml., jsem přesvěd-
čen, že účast v soutěži OP III. si udrží i pro 
příští sezonu. Tým „B“, skončil po  první 
části soutěže na  slušném 5. místě, čímž 
si již dopředu zajistil účast v  OP IV. i  pro 
příští sezonu a bude hrát v druhé polovi-
ně soutěže s týmy na 1.–6. místě o postup 
do OP III. A konečně družstvo C hrající zá-
kladní soutěž okresního přeboru skončilo 
v OS A na 2. místě a zahraje si v druhé po-
lovině soutěže o postup do OP IV.

První zápasy 2. poloviny soutěží začí-
nají dle rozpisu v neděli 16. 1. 2011. Tým 
A zajíždí do Kuřimi, týmy B a C hostí doma 
Lomničku resp. Nosislav. Většina utkání 
(pokud se nepředehrává) se hraje vždy 
v neděli od 9:00 hod. Budeme určitě rádi, 
když nás přijdete podpořit.

Za oddíl st. tenisu 
Ing. Vilém Šimek

OP III. třídy, muži
Tabulka soutěže po 11. kole – Základní část

Poř.  Utkání V R P Sety Zápasy Body
1 Tišnov E 11 10 1 0 481:276 140:58 32
2 Moravské Knínice B 11 8 1 2 448:296 124:74 28
3 Silůvky D 11 6 4 1 395:374 107:91 27
4 Ostrovačice A 11 5 2 4 392:344 105:93 23
5 Říčany A 11 5 2 4 382:370 98:100 23
6 Prštice A 11 4 3 4 352:364 98:100 22
7 Sokol Kuřim B 11 4 2 5 374:398 93:105 21
8 Oslavany B 11 4 1 6 358:406 87:111 20
9 Tvarožná A 11 3 3 5 364:391 95:103 20
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Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji 

šťastný a úspěšný rok 2011. 
Pro naši školu je rok 2011 rokem vý-

ročním. Budova školy, ve  které se učíme, 
oslaví své sté narozeniny. Tuto historickou 
událost si v průběhu roku připomeneme 
na  akcích, které škola připravuje samo-
zřejmě ve spolupráci s obecním úřadem.

A  nyní aktuálně. Měsíc leden bude 
ve  znamení hodnocení práce žáků v  prv-

ním pololetí školního roku. V  první po-
lovině ledna prokáží žáci svoje znalosti 
a  dovednosti, 18. ledna si o  prospěchu 
a chování pohovoříme s rodiči na třídních 
schůzkách a  31. ledna bude žákům pře-
dán výpis vysvědčení. 4. února následují 
jednodenní pololetní prázdniny. 

V lednu se ve škole také budeme těšit 
na nové žáky, kteří přijdou k zápisu do prv-
ního ročníku školního roku 2011/2012. 

10 Lažánky B 11 3 1 7 370:383 99:99 18
11 Radostice B 11 2 2 7 283:438 75:123 17
12 Dolní a Horní Loučky A 11 1 0 10 296:455 67:131 13

OP IV. třídy, muži
Tabulka soutěže po 11. kole – Základní část

Poř.  Utkání V R P Sety Zápasy Body
1 Lomnička A 10 8 2 0 439:254 129:51 28
2 Neslovice A 10 9 0 1 420:262 120:60 28
3 Prace B 10 6 2 2 374:307 106:74 24
4 Kanice A 10 6 0 4 359:315 100:80 22
5 Tvarožná B 10 5 1 4 370:319 101:79 21
6 Mokrá D 10 5 0 5 340:362 86:94 20
7 Moravské Knínice C 10 4 1 5 324:361 83:97 19
8 Nedvědice B 10 3 3 4 343:349 87:93 19
9 Dolní a Horní Loučky B 10 2 0 8 244:437 53:127 14

10 Rebešovice D 10 1 2 7 289:400 67:113 14
11 Oslavany C 10 0 1 9 281:417 58:122 11

Okresní soutěž A, muži
Tabulka soutěže po 7. kole – Základní část

Poř.  Utkání V R P Sety Zápasy Body
1 Ořechov B 6 6 0 0 255:121 80:28 18
2 Tvarožná C 6 4 1 1 232:165 63:45 15
3 Nosislav A 6 4 0 2 243:149 72:36 14
4 Nové Bránice D 6 3 0 3 221:179 63:45 12
5 Prace C 6 2 1 3 225:172 63:45 11
6 Radostice C 6 1 0 5 89:272 21:87 8
7 Prštice B 6 0 0 6 80:287 16:92 6
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku do  zpravo-

daje přeji všem čtenářům hodně zdraví, 
štěstí, pracovních i  osobních úspěchů 
v novém roce 2011. I v měsíci lednu a úno-
ru nás čekají zajímavé, kulturní akce. Krát-
ce bych se zmínila o  prosincové akci pe-
čení perníčků. Do akce se zapojilo hodně 
maminek a dětí. Moc jim děkuji. Všechny 
perníky byly pěkné a zajímavé, ale v sou-
těži o  nejlepší perníček, kde rozhodovali 
sami rodiče, získali nejvíce hlasů: Viktorek 
Šálek, Anetka Pejřilová, Amálka Benková 
a Michalka Plevová.

28. 1. 2011 jedeme do  Divadla Bol-
ka Polívky na  představení S  Kamarády 
za pokladem, kde budou Kamarádi spolu 
s dětmi pomáhat dobru zvítězit nad zlem. 
Jedná se o písničkové, veselé představení.

8. února se v 15:00 hod. v prostorách 
MŠ uskuteční seminář s  paní Eliškou Pa-
velkovou na  téma Aromaterapie a  ženy. 
Srdečně zvu všechny ženy na toto zajíma-
vé posezení.

16. února přijede do  mateřské školy 
maňáskové divadlo plné humoru a  vese-
lých písniček. Pohádka se jmenuje Zvířát-
ka jdou na výlet.

Na  konci měsíce února se uskuteční 
v  dopoledních hodinách maškarní bál. 
Můžete již společně s dětmi vytvářet po-
hádkové kostýmy.

Více se dozvíte na stránkách www.ma-
terskeskolky.cz.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

Tento zápis se bude konat v úterý 25. led-
na ve 14 hodin. K zápisu by se měly dosta-
vit všechny děti, které se chtějí stát žáky 
naší málotřídní školy a  dovrší v  letošním 
roce 6let.

V  měsíci lednu nás dále čeká výchov-
ný koncert na téma Hudební žánry a výlet 
na  program k  ekologické výchově, který 
pro nás připravilo sdružení EVVO Lipka 
v Brně.

Všichni se také těšíme, že nám počasí 
poskytne možnosti opravdu zimních akti-
vit jako bruslení, sáňkování a lyžování. Za-

bruslit si určitě vyrazíme na  ledovou plo-
chu u OC Olympia Brno a lyžařský výcvik 
podnikneme na kopci u Velkého Meziříčí. 
Pokud budou podmínky i u nás, jistě jich 
využijeme.

Na  závěr bych chtěla všechny pozvat 
do  Muzea ve  Šlapanicích, kde se naše 
škola prezentuje nejen fotografiemi, ale 
i  výtvarnými díly. Také bych za  uplynulý 
rok chtěla poděkovat všem těm, kteří naší 
škole projevili přízeň a spolupráci.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Splašková kanalizace – reklamace
Vážení občané,
od Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko jsme obdrželi dopis, z něhož vyjímám:
…Od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu splaškové kanalizace je stav-
ba (její závady) v  režimu reklamací. Je proto potřeba, aby všechny problémy se stavbou, 
které se ve  vašich obcích objeví, byly zdokumentovány (popis, foto) a  písemně odeslány 

Ze života obce, zajímavosti
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Informace sdružení ZMĚNA 2010

Zimní údržba obecních komunikací

vedlivou, odrážející aktuální stav nálady 
obyvatel Tvarožné. Ovšem na nováčka jde 
o výsledek velmi slušný.

Nad výsledkem voleb do  ZO je mož-
né konstatovat dvě základní fakta, máme 
v  obci sedm nových zastupitelů (téměř 
50 %) a  k  tomu tři nové členy Rady, včet-
ně nového starosty. Tvarožná tak nezů-
stala výjimkou, protože také ve  většině 
okolních obcí došlo k zásadním změnám 
ve  vedení. Funkce starosty je uvolněná, 
tímto bude občanům stále k dispozici. 

Ing. Petr Kříž
sdružení ZMĚNA 2010

Jsou za námi říjnové komunální volby 
a  hned v  úvodu je zapotřebí poděkovat 
všem občanům, kteří nás volili, dali nám 
důvěru a  přáli nám úspěch. Budeme 
se snažit o  to, aby všichni naši zástupci 
po čtyřech letech svého mandátu naplnili 
představy voličů. 

Přítomnost nového volebního usku-
pení v  poklidných vodách naší obecní 
politiky, značně rozvířila hladinu zájmu 
i směru voličů. Motto: „Noví lidé, nové myš-
lení, nové vidění obce.“ oslovilo naše obča-
ny takovým způsobem, že ZMĚNA 2010 
vyhrála volby. Vítězství bylo ale popravdě 
pouze remízou 5:5:5, do  jisté míry spra-

Údržbu místních silničních komunika-
cí v zimních měsících zajišťuje firma pana 
Polacha ze Sivic. Někdy to však není jed-
noduchá záležitost.

Apeluji proto na  ty občany, kteří par-
kují se svými vozidly na  obecních komu-
nikacích, aby si uvědomili, že mnohdy 
zabraňují řádné údržbě těchto ulic. Pře-
devším v zimním období parkujte, prosím, 
ve vjezdech domů a pokud to není možné, 
pak jen při jedné straně silnice. To se týká 
téměř všech částí obce, kde nejsou pro-
vedena parkovací stání. Pokud nebude 
vytvořen dostatečný prostor pro pohyb 
vozidel údržby, může se stát, že  některé 
ulice nebudou v zimě udržovány.

Údržba chodníků je podle poslední 
zákonné úpravy věcí obce. Ale uvědom-
me si, že udržovat 3 kilometry chodníků, 
které v obci máme, není v silách obecních 
zaměstnanců ani techniky, kterou mají 
k  dispozici. Proto by mělo platit to, co 
platívalo dříve, že před vlastním domem 
si každý uklízí chodník sám a pokud jeho 
soused vlivem stáří nebo ze zdravotních 
důvodů nemůže, uklidí to i za něj. To pře-
ce patří k  normálním sousedským vzta-
hům.

Myslím si, že ve  Tvarožné tohle pra-
vidlo většinou funguje, a  proto chci po-
děkovat všem občanům, kteří k  údržbě 
chodníků tímto způsobem přistupují.

Ing. Petr Buchta
starosta obce

na svazek, který bude dále se zhotovitelem tyto problémy odstraňovat. Týká se to také ko-
munikací, které byly stavbou dotčeny a nově opraveny…

V souvislosti s výše uvedeným textem vás vyzývám, abyste nahlásili na obecní úřad 
veškeré závady, které mohou s budováním splaškové kanalizace souviset (např. pro-
padlé nebo jinak poškozené komunikace, „hlučné“ litinové poklopy v silnicích, netěs-
nosti, zápach apod.) 

Děkuji za spolupráci.
Ing. Petr Buchta
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205. výročí bitvy u Slavkova
V termínu 3.–5. prosince 2010 se usku-

tečnily vzpomínkové akce ke  205. výročí 
bitvy u  Slavkova. Třídenní blok hlavních 
akcí tradičně kopíroval program předcho-
zích roků. 

Bylo to ale půlkulaté výročí. Takže 
bylo něco navíc. Třeba počet účastníků. 
V historických uniformách sem přijelo asi 
1 200 aktivních účastníků. 

V pátek i v  týdnu před ním se v  řadě 
obcí konaly mnohé tradiční pietní akty 
a pochody. V Brně a ve Slavkově se orga-
nizátoři připravili slavnostní koncerty. 

Ve  Tvarožné bylo ve  třech objektech 
ubytováno asi 250 osob, na  návsi byl 
od pátku velký ruský stanový tábor a v so-
botu i malý tábor rakouský.

V  sobotu se na  poli pod Santonem 
představilo kromě vojáků i 80 koní. Fran-
couzského císaře Napoleona představo-
val Francouz Frank Samson a  jezdectvo 
bylo podřízeno ruskému historikovi Ole-
gu Sokolovovi, v  současné době působí-
címu v  Paříži. Spojencům velel v  roli ge-
nerála Liechtensteina Rakušan Wolfgang 
Horak. Ruské části vojáků velel Vít Odstr-

Změny v Kvačanech
V  pondělí 27. prosince 2010 jsem se 

na  pozvání zúčastnil ustavujícího zase-
dání Zastupitelstva obce v naší slovenské 
partnerské obci Kvačany.

Na tomto ustavujícím zasedání byl sta-
rostou obce Kvačany zvolen Jozef Grůň 
když dosavadní starosta Ladislav Klepáč 
na tento post už nekandidoval. I poslanci 
se částečně vyměnili.

Na  Slovensku je trochu jiný systém 
komunálních voleb. Je tam přímá volba 
starosty. I zvyklosti jsou tam jiné. Po usta-
vujícím zasedání bylo v Kvačanech připra-
veno pro občany občerstvení.

Ladislavu Klepáčovi, který si v  naší 
obci získal řadu dobrých přátel, patří i náš 
dík za  iniciativu při navázání a  udržová-
ní partnerských vztahů s  naší obcí. Toto 
poděkování jsem v Kvačanech na ustavu-
jícím zasedání i se starostou jejich druhé 
družební obce Kvačany u Prešova Pavlem 
Veteránim také za naši obec vyslovil. Díky 
našim družebním vztahům tento krásný 
liptovský region poznala celá řada našich 
občanů, kteří by tam jinak asi nejeli.

V  závěru osmiletého působení 
ve funkci starosty se Ladislavu Klepáčovi 

podařilo dokončit druhou bytovku a také 
vydat první díl publikace o  historii jejich 
obce. 

Laco, děkujeme a přejeme vše dobré!
František Kopecký
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Zítra bude líp
V údolí Říčky kousek nad Rančem u Je-

lena stojí Kaprálův mlýn. Po roce 1948 byl 
vyvlastněn a sloužil jako rekreační středis-
ko, naposledy podniku Klenoty. Někdy ko-
lem roku 1982 byl opuštěn a začal chátrat. 
Po roce 1990 byl navrácen v restituci pů-

vodní majitelce paní Zdeně Kaprálové. Ta 
jej v roce 1993 pronajala za symbolickou 
cenu 1 Kč ročně na 99 roků organizaci Ju-
nák. Budova začala sloužit skautům jako 
víkendová a prázdninová základna.

Bohužel nájemní vztah a  soukromé 
vlastnictví neumožňovalo získání vý-
znamnějších finančních zdrojů na  rekon-
strukci a  budova přes velké množství 
dobrovolné práce stále chátrala. Po  smr-
ti Zdeny Kaprálové darovaly její dcery 

v  roce 2007 mlýn skautům do  vlastnic-
tví. Podrobný statický průzkum prokázal 
značné poškození nosných konstrukcí 
a doporučil zásadní rekonstrukci objektu. 

Byla zpracována studie nového mož-
ného využití a  současně se hledaly fi-

nanční zdroje na rekonstrukci. Na podzim 
2008 padlo rozhodnutí vybudovat Stře-
disko ekologické výchovy Kaprálův mlýn 
s využitím finanční podpory Operačního 
programu Životní prostředí. V lednu 2010 
byla podána žádost a v květnu byl projekt 
schválen k realizaci.

Za  podpory Evropské unie zde vznik-
ne pobytové středisko s  kapacitou 50 lů-
žek, sálem pro 100 osob, učebnou, vlastní 
kuchyní a samostatnou jídelnou. 

čil a v roli knížete Bagrationa se představil 
Jaroslav Pelíšek. V uniformě byl na bojišti 
i  Angličan David Banks, prezident Evrop-
ské napoleonské společnosti.

Na  „bojišti“ se mnoha divákům nejví-
ce líbily jezdecké souboje. „Bojovalo“ tam 
také 635 vojáků ve  francouzských a  554 
vojáků ve  spojeneckých uniformách. Po-
časí bylo na  rozdíl od  předchozích bláti-
vých výročí příznivé. Sníh, ale i silný mráz.

Program zakončil pietní akt na Mohy-
le míru se vzpomínkou na padlé vojáky. 

Nad 205. výročím bitvy u  Slavkova 
měl záštitu ministr školství ČR Josef Do-
beš a  hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek. Zúčastnila se jej řada osob-
ností například francouzský velvyslanec 
Pierre Levy, ministr dopravy ČR Vít Bárta, 

ministr vnitra ČR Radek John, náměstkové 
hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák 
a  Václav Horák, náměstek ministra pro 
místní rozvoj ČR Michal Janeba, náměstek 
ministra obrany ČR Michal Hrbata, po-
slanec PČR David Šeich a další osobnosti 
z diplomatických sborů, státní správy, re-
gionu a komunální politiky. Mnozí z nich 
se zapsali i do obecní pamětní knihy. 

Díky sponzorům a  příspěvku Jihomo-
ravského kraje se na  rekonstrukci bitvy, 
tak jako v  předchozích letech, neplatilo 
vstupné.

Poděkování patří všem, kteří se  na 
zdár ném průběhu akce, i u nás ve Tva rož-
né, podíleli.

František Kopecký
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 7. března 2011. 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.

V době školního vyučování zde budou 
probíhat školy v přírodě pro druhý stupeň 
základních škol a  především pro školy 
střední. Enviromentální programy bu-
dou poskytovány i v angličtině – chceme 
umožnit současný pobyt dvou školních 
kolektivů z  české školy a  její partnerské 
školy ze zemí Evropské unie.

O  víkendech a  o  prázdninách bude 
středisko sloužit skautům a  spřízněným 
dětským organizacím. Pro tábořící v  při-
lehlém sadu bude vybudováno samostat-
né sociální zázemí.

Středisko kandiduje jako první v post-
komunistických zemích na zařazení do ce-
losvětové skautské sítě středisek SCENES 
(Scout Centres of Excellence for Nature 
and Environment).

Kaprálův mlýn se tak stane centrem 
enviromentální výchovy mezinárodního 
významu. Více informací o  projektu je 
možné nalézt na  webu kapraluvmlyn.cz. 
Válečná historie místa je popsána v auto-
biografické knize Zdeny Kaprálové – Zítra 
bude líp.

Ivo Brzobohatý

Fotografie z Novoročního koncertu Vladislava Bláhy
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Naši jubilanti

leden–únor 2011
80 let Křížová Libuše, Tvarožná 191

75 let Buchta Tomáš, Tvarožná 180

65 let Blaháková Marie, Tvarožná 88
 Doležal Miloslav, Tvarožná 313 
 Gale Miloslav, Tvarožná 300 
 Kotlán Josef, Tvarožná 130

60 let Procházková Jiřina, Tvarožná 123

50 let Šimek Vilém,Ing., Tvarožná 308
 Trhlíková Jana, Tvarožná 257

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 1. 2011, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 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



Zpívání pod vánočním stromem – 23. 12. 2010



Rekonstrukce bitvy III. císařů – 4. 12. 2010


