
Tvaroženský zpravodaj 
květen – červen 2004 

 
Vážení občané, 
 

začalo jaro a to je období oprav a výstavby. Proto Vás chci na tomto místě 
seznámit s tím, co už se v obci udělalo, to už jste jistě zaregistrovali, ale i to, co 
na nejbližší dobu připravujeme. V obci máme nové informační značení, které 
nahradilo to staré, už nevyhovující. Pro lepší orientaci návštěvníků obce ho 
doplní i dvě mapy obce. Je opravena vadná střecha na hospodářské budově ve 
dvoře Obecního úřadu a plot mezi hřištěm s umělým povrchem a sousední 
zahradou. Upravena bude i fasáda objektu bývalého Svazarmu. 

Rozšířili jsme sběrná místa odpadů na sklo a plasty u prodejny „U Matysů“ 
a zřídili jsme nové na Konci. Do jednotlivých domů byly rozdány informační 
letáky a pytle na rozšíření sběru tříděných odpadů v tomto případě tzv. 
tetrapaků. 

Zveřejněný záměr o výstavbě v lokalitě Za humny pokračoval i v květnu 
jednáním s vlastníky pozemků. S některými vlastníky jsme se dohodli a příprava 
části výstavby bude pokračovat. 

Splaškové odkanalizování a další postup řešila porada 2.4.2004 v Mokré. 
V současné době máme na účtu naspořeno již 2,7 mil. Kč a k tomu přibudou 
úroky za rok 2003. Očekáváme, že nám v nejbližší době bude sdělen termín 
zahájení výstavby I. etapy. 

Návrh územního plánu obce byl projednán 22.4.2004 s organizacemi i s 
občany. Zdržení postupu a nedodržení původního termínu souvisí s definitivní 
podobou dálniční křižovatky, která by měla napojit náš region na dálnici a kde 
byly rozdílné názory na její umístění a provedení. 

Bývalé kino a jeho budoucí využití pro sportovní vyžití pokračuje na 
základě připomínek členů Zastupitelstva obce přípravou projektu architektem 
Rosendorfem tak, abychom stihli podání žádosti o dotaci z EU. 

Projekty se připravují i na úpravu křižovatky u kostela, chodníku na Konci 
a chodníku u domu paní Mazlové. 

Připravuje se i projekt s pracovním názvem Santon ke 200.let bitvy u 
Slavkova, kde se chceme pro získání dotace spojit se sousedními  obcemi 
Blažovicemi a Podolím. 

Stranou pozornosti nebude ani letos další etapa úprav v areálu ZŠ a MŠ. 
Postupně se uskutečňují plánované kulturní akce a na základě získaných 

dotací budeme pokračovat i v dalších akcích, které jsou schváleny 
Zastupitelstvem obce v rozpočtu na letošní rok. 
 František Kopecký 
 starosta obce 



INFORMACE 
 
19.3.-21.3. navštívili naši zástupci na pozvání slovenskou obec Báčsky  
  Petrovec v republice Srbsko-Černá Hora. 
 19.3. navštívil naši obec pan Vilém Kleveta , starosta obce Bílovice nad  
  Svitavou, v doprovodu známého historika Prof.Roberta Kvačka. 
 30.3. byl členy Zastupitelstva obce projednán další postup při přípravě  
  projektu na opravu bývalého kina a také úmysl firmy ESSO na  
  postavení čerpací stanice v k.ú.Tvarožná. 
 5.4. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 
 20.4. byl s dotčenými orgány i občany obce projednán návrh nového  
  územního plánu obce. 
 16.5. se bude konal již 7.ročník přehlídky dechovek k výročí rodáka a  
  kapelníka Juliuse Antoše. 
 
 František Kopecký 
 
 
Fleret ve Tvarožné 
 
Tradiční koncert skupiny Lehká noha se uskuteční v pátek  4.6.2004 v areálu 
Kulturního domu Kosmák. 
Hostem tentokrát bude známá skupina FLERET z Vizovic. 
Občerstvení je zajištěno. 
 Srdečně Vás zvou pořadatelé. 
 
 
Žádost o spolupráci 
 

Obec připravuje prostřednictvím kulturní komise pod vedením 
ing.Františka Galeho novou publikaci k 200.výročí bitvy u Slavkova.Budou zde 
popsány tradice Bitvy tří císařů ve Tvarožné. 

Žádáme občany o zapůjčení historických fotografií a přivítáme i osobní 
vzpomínky v rozsahu do 20-ti řádků strojopisu. 
 
 
Obecní rozhlas 
 
Žádáme občany, aby na Obecní úřad nahlásili do konce měsíce května závady 
na obecním rozhlase. 
 



Poděkování 
 

Sbor dobrovolných hasičů ve Tvarožné děkuje firmě L&L, Jiřímu 
Liškutínovi za opravu karosérie a motoru hasičského vozidla Avia Furgon. 
 
 Výbor SDH 
 
 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
 

Vstupem ČR do Evropské unie k 1. květnu 2004 vzniklo občanům České 
republiky automaticky občanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce 
do orgánu Evropské unie – Evropského parlamentu. Poslanci Evropského 
parlamentu jsou voleni na 5 let. 

Na území ČR se volby do Evropského parlamentu budou konat ve dnech 
11. a 12. června 2004. Dne 11. června (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hod. do 
22.00 hod. a dne 12. června  (sobota) bude volební místnost otevřena od 8.00 do 
14.00 hod. Volební místnost bude jako při každých volbách v budově Obecního 
úřadu ve Tvarožné. 

Právo volit do Evropského parlamentu na území ČR má každý občan 
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. 

Informace o volbách do EP můžete získat i na tel. čísle 810 800 000. 
Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům ČR základní informace o 
volbách každý den včetně víkendu od 8.00 do 20.00 hod. Volání na tuto linku je 
zpoplatněno jako místní voláni. 

Další informace o průběhu voleb ve Tvarožné budou zveřejněny na 
Informační tabuli Obecního úřadu a vyhlášeny veřejným rozhlasem. 
 
 Anna Gallová 
 
 
 

O JAKÉ DOTACE ŽÁDÁME? 
 

Jako členové Obecně prospěšné společnosti Mohyla míru – Austerlitz 
žádáme o 400 tis Kč na značení cyklotras po území bitvy tří císařů, když 
žadatelem za o.p.s. je město Slavkov. Přes obec Holubice žádáme 75 tis.Kč na 
dva propagační materiály naučné stezky a na mapu znaků a praporů obcí 
slavkovského bojiště. 



Jako členové Mikroregionu Rokytnice jsme jako každý rok podali obvyklé 
žádosti z Programu obnovy venkova  na dotační tituly poradce, zeleň, památky, 
radnice a čekárny. 

Obec Tvarožná ještě požádala o 100 tis.Kč z JMK na projekt opravy 
bývalého kina. 

Prověřujeme možnosti dotace na čištění potoka a na úpravy zeleně. 
Chceme požádat o dotace z EU na projekty Santon, oprava bývalého kina a na 
chodník na Konci. 
 František Kopecký 
 
 
 

STĚHOVÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLAPANICE 
 – PRACOVIŠTĚ BRNO 

 
Všechna původní brněnská pracoviště MěÚ Šlapanice (Obilní trh 3, Gorkého 10 
a Koliště 17) jsou od 5. května tohoto roku přestěhována do budovy Opuštěná 2, 
Brno (u autobusového nádraží Zvonařka) 
nová adresa:  Městský úřad Šlapanice 
    pracoviště Brno 
    Opuštěná 2 
    656 70 Brno 
– telefonní číslo ústředny 533 304 111 
– na pracovišti Opuštěná 2 jsou umístěny tyto odbory: 
   životního prostředí, dopravy, školství, vnitřních věcí, regionálního   
   rozvoje, sociální, stavební úřad, živnostenský úřad, kancelář tajemníka 
– ve Šlapanicích zůstávají na adrese Masarykovo nám. 7 odbory: 
   finanční, investic a správy majetku 
 

V budově Koliště 17 zůstává bývalý odbor státní sociální podpory, který 
je od 1.4. 2004 pod Úřadem práce Brno–venkov. 
Na Kolišti 17, pracovišti státní sociální podpory, si tedy bude vyřizovat tyto 
dávky státní sociální podpory: 

– přídavek na dítě 
– sociální příplatek 
– příspěvek na bydlení 
– rodičovský příspěvek 
– dávky pěstounské péče 
– porodné 
– pohřebné 

 
 Anna Gallová 
 



PROVOZ SBĚRNÉHO STŘEDISKA KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ ČERVEN - SRPEN 2004 

 
 sobota   5.6. ................ 9,00 – 11,00 hod. 
 středa   16.6. ................ 15,00 – 17.00 hod. 
 sobota   26.6. ................ 9,00 – 11,00 hod. 
 středa   7.7. ................ 15,00 – 17.00 hod. 
 sobota   17.7. ................ 9,00 – 11,00 hod. 
 středa   28.7. ................ 15.00 – 17.00 hod. 
 sobota   7.8. ................ 9.00 – 11.00 hod. 

 
Naplněné (oranžové) pytle s obaly od mléka odložte ke sběrným místům na 
plasty a sklo. Nové pytle si můžete vyzvednou u pana Jiřího Šmerdy na Sběrném 
dvoře Obecního úřadu. 
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska. 
 
 Ing. Jiří Havel 
 místostarosta 
 
 

VLASTNÍ STUDNA: VÝHODA I RIZIKO 
 
Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ní platit. Má 
to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem 
dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika. 
Víte vůbec, jaká je kvalita vaší vody? 
Odpověď na tyto otázky najdete na letáku na INFORMAČNÍ TABULI 
Obecního úřadu. Zde se poučíte o odpovědnosti za kvalitu vody, o zdrojích 
znečištění a zdravotních rizikách, o ochraně před znečištěním, o péči o studnu, o 
kontrole kvality vody a co dělat, když voda není v pořádku. 
Kde seženete potřebné rady a informace? 
Státní zdravotní ústav vydal zdarma podrobnou příručku o studních „Studna 
jako zdroj pitné vody“, kterou lze nalézt i na internetu na adrese 
(www.szucz/voda/). Důležité místní informace získáte na hygienických 
stanicích a zdravotních ústavech v krajských městech s pobočkami ve většině 
bývalých okresních měst. Laboratoře zdravotních ústavů nebo jiné laboratoře 
specializované na rozbor vody vám udělají nejen rozbor, ale též vyhodnotí 
výsledky a měly by umět poradit i základní opatření. 
Firmy zabývající se úpravou vody najdete ve Zlatých stránkách v rubrice 
„Voda–úprava, čištění. Studnařské firmy najdete v rubrikách „Geologie“ nebo 
„Studnařské práce“. 
 Anna Galová 
 

http://www.szucz/voda/


Okénko do života MS ZS 
 
Základní škola 
 

V úvodu bych chtěla zhodnotit několik akcí, které již proběhly. Jarní 
výstava prací našich žáků byla navštívena uspokojivým počtem návštěvníků, 
z čehož měly největší radost děti. Tímto Vám všem, kteří jste k nám do školy 
přišli a pomohli nám vyhodnotit nejoriginálnější kraslici, za žáky děkuji. 

Dalším důvodem k poděkování byla akce organizovaná a připravená 
sdružením rodičů – a to „pálení čarodějnic“ v pátek 30.4.2004. Velmi děkuji 
panu Krškovi a celému výboru za zdárný průběh celého odpoledne, také panu 
Milanu Švábenskému a obecnímu úřadu za dřevo a všem rodičům za podporu 
dětí v přípravě masek na volbu miss-čarodějnice. 

A nyní k aktivitám, které připravujeme na zbývajících několik týdnů 
letošního školního roku. V květnu se žáci 5. ročníku vydají na výlet do 
jihlavských skláren, všichni si zajdeme do Sivic na výchovný pořad o hudbě a 
koncem května ve spolupráci se ZUŠ vyhodnotíme pěveckou soutěž 
Tvaroženský slavík. Na červen chystáme sběr starého papíru v týdnu od 1. do 5. 
června, dále již tradiční soutěž v lehké atletice v rámci Dětských olympijských 
her málotřídních škol, předtančení na tradičních hasičských hodech, návštěvu 
filmového představení Harry Potter a v závěru školního roku pobyt na škole 
v přírodě nedaleko obce Strážek na Českomoravské vrchovině. 

Ve středu 30.6. 2004 bude slavnostně zakončen školní rok 2003/2004 
předáním vysvědčení. 

Na závěr přeji všem žákům naší školy, aby se jim podařilo úspěšně završit 
jejich celoroční snažení, také sportovcům-reprezentantům naší školy úspěch 
v atletických soutěžích a výtvarníkům, aby jejich práce zaslané do soutěže 
porotu zaujaly. 
 Mgr. Věra Floriánová 
 
 
Mateřská škola 
 

Na počátku měsíce května jsme díky obecnímu úřadu zakoupili do naší 
mateřské školy nové stolky a židličky, které se dětem moc líbily. Starší děti 
začaly dojíždět na předplavecký výcvik do Vyškova. Zatím jsou všichni nadšení 
z pěkného bazénu. Měsíc květen a červen je pro nás ve znamení sportovních a 
kulturních akcí. Chystáme pro děti přehlídku, kde nám předvedou své umění 
v jízdě na kole, koloběžce nebo tříkolce. 

Pojedeme na výlet do Hipocentra Koryčany. Je zde připraven celodenní 
program, který se týká pouze koní a poníků. Už se všichni moc těšíme na 
příjemně prožitý den. Připravujeme vycházky do okolních mateřských škol a 



pěší výlet na McDonalds.1. června společně oslavíme Den dětí představením 
Michala Nesvadby .Toto představení se uskuteční v divadle Bolka Polívky a 
bude se jmenovat „Čarodějný Michal“. 2. června se na naší zahradě rozproudí 
diskotéka, spojená se soutěžením dětí v různých disciplínách a opékáním 
špekáčků. 

Na konci června se rozloučíme s dětmi, které v září nastoupí do 1. 
třídy.Toto rozloučení nejprve proběhne pasováním na školáky v mateřské škole 
a následně na obecním úřadě. 

A máme tady konec školního roku a s ním vytoužené prázdniny, na které 
již všichni netrpělivě čekají. 
 Yvona Hrbáčková 
 
 

VANDALOVÉ OPĚT NIČILI 
 

Blíží se rok 2005, kdy si celý náš region připomene dvousté výročí bitvy tří 
císařů. Všechny obce i organizace v regionu se snaží zvelebit pamětihodnosti 
z minulosti, případně vybudovat nové, které by návštěvníkům dokázaly,jak si 
své minulosti vážíme. 

Všichni víme, kolik to stojí úsilí, práce a peněz. Přesto se mezi námi najde 
vždycky několik vandalů, kteří ničí a ničí. 

Vstupujeme 1.5. 2004 do Evropy a měli bychom do ní vstoupit jako 
civilizovaný národ. Takový, který si váží práce druhých i práce našich předků. 
Rozsah krádeží, devastací kulturních památek i infrastruktury kolem nich však 
stále narůstá. Je to až nepochopitelné, že se mezi námi najdou lidé, kteří dokáží 
ukrást nebo zničit věc, která pro jednotlivce nemá prakticky žádný význam. Je to 
zloba, nenávist, zvrhlost, či všechno dohromady? 

Jak jinak si můžeme vysvětlit zprávu, že na návrší Žuráň opět někdo odsekl 
kovový reliéf, znázorňující postavení vojsk z 2.12.1805. Neuběhl však ani týden 
a v posledních dubnových dnech neznámý zloděj demontoval a ukradl 
informační tabuli od pomníku generála Walhuberta proti Santonu. 

Jenom pro informaci – taková deska přijde obec na 20 tisíc korun. Kdo 
chodí na náš kopeček Santon, jistě ocení práci dobrovolníků, kteří opravili, 
obílili a vyčistili kapličku a opravili repliku kanonu. 

Těžko lze pochopit někoho, kdo zničí a pouze z čistého vandalismu 
rozkope dřevění – z akátových klád upravené stupně na cestě k návrší. 

Od 1.května t.r. jsme formálně již součástí sjednocené Evropy. Jsme však 
ještě na hony vzdáleni úrovni, která by z nás skutečné Evropany činila. 

Pokud bude docházet, za tichého souhlasu či nevšímavosti k tomu, co výše 
popisuji, jsme spíše blíže k Balkánu, než k západní civilizované Evropě. 
 
 Ing. František Gale 
 kronikář obce 



OSVOBOZENÍ OBCE 
 

V časných ranních hodinách 25.4. 1945 byla osvobozena Tvarožná. 
V bojích padli vojáci Rudé armády a na následky zranění zemřeli také rumunští 
vojáci. Dle článku Vlastimila Schildbergera v knize "700 let Tvarožné u Brna" 
byli čtyři. 

Po letech autor článku opravil jejich počet na tři a doplnil jejich jména. 
Jsou to vojín Toma Nikolai (+9.5.1945), vojín Patrichi Vasile (+8.5.1945) a 
desátník Avran Ioan (9.5.1945). 

Informace pocházejí ze zprávy z 13.července 1946, kterou zaslal 
Zemskému národnímu výboru v Brně  velitel stanice SNB ve Křtinách. 

 
 František Kopecký 

 
 
 

TVAROŽENSKÉ HUDEBNÍ JARO 
 

Když uslyšíte ve zprávách, že se blíží „Pražské jaro“, téměř každý ví, že se 
jedná již řadu desetiletí o hudební festival, na němž se střídají orchestry i sólisté 
z celého světa. Je to událost,na kterou se těší nejenom Pražané, ale přijíždějí 
hosté i milovníci hudby odevšad. 

I když se naše obec nechce srovnávat s hlavním městem republiky, má také 
své hudební jaro. Vždyť již pěknou řádku roků pořádáme v kostele sv.Mikuláše 
velikonoční koncerty, ujaly se koncerty ke Dni matek a letos již posedmé 
přivítáme dechovky na tradiční přehlídce k poctě Julia Antoše a jaro zakončí 
koncert skupiny Lehká noha. 

Není to vpravdě naše tvaroženské hudební jaro? Jistě na obec naší velikosti 
je počet hudebních vystoupení v průběhu jarních měsíců úctyhodný. 

V letošním roce se bohužel neuskutečnil velikonoční koncert,který nám 
nabídli naši přátelé a tradiční účastníci na přehlídce dechovek. Z organizačních 
důvodů se kapela omluvila, ale přislíbila koncert vánoční. 

Zato 8. května 2004 Komorní orchestr z Kyjova, pod vedením Ing.Sarase, 
předvedl svoje umění v téměř zaplněném kostele sv.Mikuláše. Tentokrát do 
vystoupení zapojil i náš chrámový sbor. Účastníci koncertu odcházeli spokojeni. 
Dlužno však opět konstatovat, že přespolních hostů byla skoro polovina. Náš 
kostel by jistě pojal i dvakrát tolik návštěvníků kdyby ti, pro které koncerty 
pořádáme, tj. Tvarožňáci přišli. 

V neděli 18. května t.r. již posedmé přivítáme dechovky. 
Tentokrát přijaly pozvání tři známé orchestry. Tradice Antošových dechových 
přehlídek se ujala. Snad vyjde i počasí a milovníci tradiční dechovky si přijdou 
na své. 



Červen pak bude patřit naší kapele z Tvarožné „Lehká noha“.Pokud vyjde 
počasí, jsou vítáni hosté z blízka i z dáli v zahradě kulturního domu Kosmák, 
kde se koncert pro mladou i střední generaci uskuteční. 

Připočteme-li chystané hasičské hody, které se již několik roků konají také 
na jaře, pak nelze než potvrdit titul tohoto příspěvku. Máme také naše 
„Tvaroženské hudební jaro“. Nezapomínejte však, že akce hudebního jara 
v obci jsou určeny především Vám, tvaroženským občanům. 
 
 Ing.František Gale 
 předseda kult. komise OÚ Tvarožná 
 
 
 

ZPRÁVA STOLNÍHO TENISU 
 

V sezóně 2002/2003 ukončilo družstvo stolního tenisu ve Tvarožné 
základní okresní soutěž „OS“ na druhém místě a postoupilo do vyšší třídy 
okresního přeboru „OP IV“. 

Na sezónu 2003/2004 jsme založili družstvo „B“ a přihlásili ho do základní 
soutěže. 

Konečné výsledky si můžete přečíst v těchto tabulkách: 
 
Tabulka soutěže OP 4 B 

1. Tvarožná A 21 9 8 4 210:167 47 
2. Ostrovačice 21 8 6 7 180:200 43 
3. Říčany  21 7 5 9 172:206 40 
4. Radostice 21 5 8 8 167:211 39 
5. Bílovice n.Sv. 21 5 3 13 166:212 34 
6. Dol.Kounice B 21 0 3 18 118:262 23 

 
Tabulka soutěže OS B 

1. Prštice B 18 11 0 7 180:144 39 
2. Koválovice 18 10 0 8 177:147 38 
3. Tvarožná B 18 5 0 13 111:213 28 
4. Velatice B 18 5 0 13 130:194 28 
5. Hrušovany 18 0 0 18   27:297 18 

 
Družstvo Tvarožná A tvoří hráči - Procházka Jiří , Kousal Pavel ml. , 

Šimek Vilém , Přikryl Jan a Kousal Michal. 
 
Družstvo Tvarožná B tvoří hráči – Švehla Lubor , Kousal Michal , Kousal 

Pavel st., Prokeš Pavel , Malý Václav a Jan , Kadlec Zbyněk. 
 



Na závěr sezóny 2003/2004 jsme dne 10.4.2004 uspořádali Velikonoční 
turnaj. Pozvali jsme šest oddílů z našeho okolí: Prace, Koválovice, Telnice, 
Viničné Šumice, Velatice a Valchov. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
 
Celkové výsledky: 
 
 MLADŠÍ  ŽÁCI           STARŠÍ  ŽÁCI  

1. Sukovatý Adam Koválovice  1.   Kosal Michal Tvarožná  
2. Přikryl Jan  Tvarožná  2.   Stejskal Jiří  Koválovice 
3. Tinka Miloš  Koválovice  3.   Prokeš Pavel Tvarožná 
4. Sedláček Jiří  Koválovice  4.   Malý Václav Tvarožná 
5. Valehrach Aleš  Koválovice  5.   Novotný Petr Velatice 
6. Neužil Antonín  Tvarožná  6.   Malý Jan  Tvarožná 
7. Niezgodová Simona Velatice  7.   Pokladník Radim Koválovice 
8. Halouzková Soňa Tvarožná  8.   Sukovatý Martin Koválovice 
9. Babušík Michal  Tvarožná  9.   Dostál Tomáš Tvarožná 
10. Kousal Vojta  Tvarožná  10.  Přikryl Jan  Tvarožná 
11. Novotný Jiří  Velatice  11.  Zahradník Jiří Velatice 
12. Kohlmunzer David  Velatice  12.  Niezgodová Mar. Velatice 
13. Švehlová Martina Tvarožná  13.  Černá Veronika Koválovice 
14. Doubenskova Kristýna Velatice  14.  Hořavová Lucie Koválovice 

 
  MUŽI 

1. Kuklínek Miloš  Prace  8.-9. Boleslav Jan Prace 
2. Kratochvíl Petr  Telnice   Broža Pavel Velatice 
3. Mrkvica Lukáš  Prace   Dokoupil R. Valchov  
4. Cimbálník Radek  Prace   Kousal Michal Tvarožná 
5. Lattenberg Richard  Telnice   Levíček Adam Koválovice 
6. Procházka Jiří  Tvarožná  Mazálek Pavel Koválovice  
7. Kousal Pavel ml.  Tvarožná  Přikryl Jan Tvarožná 
8. Pešek Antonín  V.Šumice  Šimek Vilém Tvarožná 

 
Turnaj měl velkou účast a skvělou úroveň, o čemž hovoří velmi vyrovnané 

výsledky v play off.  
Proto bychom v příštích letech na tuto soutěž rádi navázali a pořádali 

tradiční Velikonoční turnaj ve Tvarožné. 
Zájem o stolní tenis ve Tvarožné neustále roste a proto v příští sezóně 

založíme další družstvo „C“. 
Družstvo A posílí p. Dvořáček  z mužstva Mokré a p.Pešek  z V.Šumic. 
Družstvo B povede p.Přikryl se zkušenými hráči z minulé sezóny. 
Družstvo C povede dále p.Švehla se staršími žáky. 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají nám. 
Zvláště TJ Sokolu, který napomáhá nejvíce rozvíjet stolní tenis. Dále chci 
poděkovat všem žákům a mužům, kteří mají velký zájem o tento sport a 
docházejí pravidelně na treninky. 



Na oplátku máme zájem pomáhat při různých kulturních a sportovních akcí 
TJ Sokolu. 

O další činnosti budeme průběžně informovat ve Tvaroženském zpravodaji. 
 
Do dalšího ročníku přeji všem hodně zdraví a sportovních úspěchů. 

 
 Procházka Jiří 
 Švehla Lubor 
 





 



 
 Jubilanti květen - červen 2004  
     
75 let Kotulan Alois    
     
65 let Malík Vlastimil    
     
60 let Kunc Miloš    
 Olejníček Jiří, ing.    
 Olejníčková Marie    
 Hejduk Václav, ing.    
     
50 let Vlček Jiří, Mgr.    
 Svoboda Jiří    
     
     
     
 Všem jubilantům blahopřejeme !  
     
     

 
 

Fotografie na obálce:  
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