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Vážení občané, 

v novém roce vám přejí pevné zdraví a mnoho spokojenosti. Začal rok  a já 

stručně zopakuji některé informace, které jsem podal na veřejném zasedání Zastu-

pitelstva obce . prosince . 

Na tomto Zastupitelstvu byl především schválen rozpočet, který bude zákla-

dem pro hospodaření obce v letošním roce. Jako každý rok jsme pečlivě vážili po-

žadavky škol a organizací, kterým obec přispívá na činnost. 

Ve věci odkanalizování obcí je novinkou rozhodnutí představitelů obcí o podání 

žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na kanalizační přípojky k jednot-

livým nemovitostem. Po zaplacení cca  tisíc za projekty přípojek v loňském roce 

zaplatíme do konce letošního roku cca  tisíc za stavební povolení. Komplikací je, 

že ÚHOS uznal odvolání sdružení stavebních fi rem, které se umístilo na druhém 

místě, proti výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nebudou-li uznány 

námitky právníků Svazku proti tomuto rozhodnutí, hrozí opakování výběrového 

řízení. Víme-li, že smlouva se zhotovitelem splaškové kanalizace měla být pode-

psána . listopadu , vidíme, že může nastat až několikaměsíční zpoždění. 

Dle informace ing. Eibla pokračuje příprava výstavby v cihelně zadáním projek-

tů inženýrských sítí jisté brněnské fi rmě. 

. listopadu jsme jednali s ředitelem VAS ing. Glocem o pomoci VAS ve věci 

zásobování vodou v obci. Motivem nám byly stížnosti občanů části Krhonu na pro-

blémy v dodávce vody a žádost občanů z bytovek v Hlinkách o připojení na obecní 

vodovod. Zastupitelstvo zvážilo i nutnost zajistit zásobování vodou do rodinných 

domků na pozemcích, určených probíhající změnou územního plánu č. I k zasta-

vění. Byla učiněna poptávka na cenovou nabídku na studii zásobování obce vodou 

u tří fi rem s termínem předložení do . ledna . Ze studie, kterou zadáme 

vybrané fi rmě, vyplyne nejlepší způsob řešení problémů s vodou stávající i nové 

zástavby v obci. 

Nejaktuálněji se jeví oprava vodovodu na Krhoně. Posudek Vodárenské společ-

nosti určuje nutnost výměny části potrubí. Cena za opravu a projekt byla vyčís-

lena na cca  tisíc Kč. Finanční náklady řešíme žádostí o dotaci na tuto opravu 

na krajský úřad JMK. 

. prosince jsme se zástupci zemědělské a vodohospodářské správy projedná-

vali studii odtokových poměrů Pozořického potoka. Jedná se nám o posílení po-

vodňové ochrany obce a snížení množství nánosů z vodní eroze v nádrži na Nové 

ulici a korytě potoka. Naší snahou je snížit fi nanční náklady obcí Pozořice, Sivice 

a Tvarožná, které jsou v této záležitosti zapojeny. Chceme upravit i polní cestu 

v Hlinkách, která ovšem do tohoto projektu nespadá. Cílem je minimalizování 

množství přívalových vod v Hlinkách. Zde nebude třeba jednání s vlastníky po-

zemků jako v předchozím případě. 

Slovo starostySlovo starosty!

Fotografi e v tomto čísle Ing. Vilém Šimek. Titulní strana: divadelní představení „Střet“. 
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce!

Informace

 . . projednání informace o návrhu změny č. I územního plánu obce Tva-

rožná

 . . divadelní představení Střet autora Jana Šenkyříka. Na Sokolovně ho 

sehrál před  diváky velatický divadelní spolek DŽO

 . . vernisáž kreseb a akvarelů ing. arch. Ivo Mana na Obecním úřadě 

v rámci programu ke . výročí bitvy u Slavkova

 . . rekonstrukce na poli pod Santonem v rámci . výročí bitvy u Slav-

kova. Mezi hosty byl i brněnský primátor Roman Onderka a také princ 

Alois z Liechtensteina, zastupující panujícího knížete a svého otce 

Hanse-Adama II.. Jednalo se o soukromou návštěvu

 . . koncert tria Musica animae a žesťového kvintetu v kostele sv. Mikuláše

 . . valná hromada Sboru dobrovolných hasičů na Sokolovně

 . . se paní Růžena Ondráčková t. č. v DD v Sokolnicích dožila  roků

 . . jí blahopřáli i zástupci obce. Přitom jsme navštívili i paní Bartákovou, 

paní Hradskou a pana Dvořáčka

 . . koncert Základní umělecké školy Pozořice na Sokolovně

Připravuje se i rozšíření dálnice. Jednali jsme společně se zástupci Velatic s pro-

jektanty fi rmy HBH projekt, kteří zpracovávají úsek ve větší části katastru naší 

obce. Část projektu zajišťuje i fi rma Dopravoprojekt. 

Budoucnost areálu Kosmák bude projekčně připravovat ing. arch Tihelka. 

Jistě jste si všimli, že na vjezdech do obce byly osazeny tabule Mikroregionu 

Rokytnice, jehož jsme členem. Podařilo se vyměnit i vadné dopravní značky a další 

jsou objednány. 

V obci proběhlo několik kontrol. Byla to kontrola odboru ŽP JMK, kontrola na 

matrice a kontrola hospodaření obce. Nebyly shledány žádné podstatné nedostat-

ky. 

Zájemci se mohli zúčastnit jednání o dotacích Evropské unie, zorganizované 

Místní akční skupinou „Za humnama“ formou kulatých stolů v Sivicích . . a 

v Mokré-Horákově . . . 

Zástupce obce byl i na informačním setkání s ředitelem FN Burianem ve věci 

lékařské a pohotovostní péče o naše občany. Případné připomínky občanů ihned 

přeneseme na vedení Fakultní nemocnice. 

 V nejbližším období chystáme novelizaci našeho Programu obnovy venkova, 

další rozšiřování našich webových stránek, mimovegetační úpravy zeleně, dovyba-

vení Sokolovny a zadání některých oprav dle schváleného rozpočtu obce.

František Kopecký

starosta obce



5 Ročník 35 • Číslo 1 • leden–únor 2007

 . . veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Dopoledne přišly na Obecní úřad 

už tradičně děti z MŠ s vánočními koledami

 . . zpívání koled pod rozsvíceným vánočním stromem na návsi, při kte-

rém skauti rozdávali betlémské světlo

 . . ples TJ Sokol Tvarožná, druhý den potom dětský maškarní ples

 . . divadelní přestavení Don Quijote de la mAncha na Sokolovně

 . . tradiční věneček SDH

 . . ostatky SDH, průvod masek, pochovávání basy

Poděkování

 • Jiřímu a Františkovi Liškutínovým za zapůjčení historických fotografi í k výro-

čí úmrtí Josefa Liškutína

 • vedení Základní školy za spolupráci při přípravě PF 

 • TJ Sokol Tvarožná za zajištění ubytování účastníků . výročí bitvy u Slavkova. 

 • a. s. Bonagro Blažovice za všestranné pochopení a spolupráci při zajištění 

programu . výročí bitvy u Slavkova ve Tvarožné

 • SDH Tvarožná a Sivice za asistenci při . výročí bitvy u Slavkova, tvarožen-

ským hasičům ještě za přemístění děla a klavíru

Kulatá a půlkulatá výročí v roce 
(Kolik roků uplynulo od těchto událostí)

  – nejstarší záznam o Važanicích

  – dokončena císařská silnice Brno – Olomouc

  – . prosince se P. Václav Kosmák stal farářem ve Tvarožné

  – . května  se na Jezerách narodil spisovatel František Neužil

  – ustaven výbor pro postavení Spolkového domu Kosmák

  – zahájena výstavba Sokolovny, slavnostní otevření. 

  – . března  zemřel legionář a spisovatel pplk. Emil Kaláb

  – . února zemřel a . února byl pohřben ve Tvarožné generálmajor, MUDr., 

prof. Josef Liškutín

  – tvaroženští hasiči dostali první auto zn. Horch-Union. 

  – po odchodu P. Františka Adámka nastoupil P. Metoděj Slavíček

  – sloučení JZD Tvarožná a Sivice

  – postavena klubovna Svazarmu, demolice farské stodoly na návsi

  – dokončen urnový háj

  – výročí hudebních slavností Julia Antoše

  – obec se stala vesnicí roku v programu obnovy venkova za Jihomoravský 

kraj, na . místě v ČR, první Svatý Jan nad Malší

František Kopecký
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Stoleté narozeniny

. prosince , před sto lety, se narodila paní Růžena Ondráčková. Celou 

dobu dospělosti bydlela u nás ve Tvarožné. Ale od . května  žije v domově 

důchodců v Sokolnicích. U příležitosti jejích stých narozenin jsme ji navštívili, 

předali drobný dárek. Požádali jsme paní Ondráčkovou, aby se nám podepsala do 

pamětní knihy, i její spolubydlící na pokoji se s radostí připojily.

Gratulanti se u babičky Ondráčkové střídali již od pátku. A jak nám sdělil 

ošetřující personál, se všemi hovořila, ale naše pondělní návštěva ji tak dojala, že 

nebyla schopna promluvit jediného slova. Jenom se usmívala, všechny nás hladila 

po rukou a tvářích.

V tomto domově bydlí i další naši spoluobčané – Jan Dvořáček, Marie Hradská 

a Růžena Bartáková. Také je jsme navštívili a předali jim dárky. Mimo jiné i obráz-

ky s tvaroženskou tematikou, které nakreslily děti z naší školy.

Máme tlumočit pozdravy od paní Bartákové ( let) všem, kteří ji znají. Čile 

se zajímala o dění u nás v dědině, špásovala s námi a tu griotku, kterou dostala, 

že si zavdá každé ráno se vzpomínkou na Tvarožnou. Klábosení s ní nebralo konce 

– zkrátka čupr babička.

Pavel Filip

jeden z gratulantů. 

. výročí bitvy u Slavkova 

Výročí si zachovalo tradiční třídenní uspořádání. V pátek přijížděli uniformo-

vaní vojáci a večer se odehrály pietní akty na Žuráni, ve Šlapanicích, v Křenovicích 

i v dalších obcích. 

Samostatný program se uskutečnil ve Slavkově a ve městě Brně. 

V sobotu po poledni se uskutečnila tradiční rekonstrukce bitvy na poli pod 

Santonem. Asi  vojáků napochodovalo z tvaroženské návsi a seřadilo se do 

bojových uskupení. Scénář určil, že ukázka bude simulovat boj o pratecké návrší. 

Soustředění vojáků na svahu a pohyblivost formací na menším prostoru vyznělo 

přesvědčivěji, než ukázka v loňském roce. Tehdy totiž velká plocha „bojiště“ setřela 

dynamiku ukázky a přehlednost. 

Lepší viditelnost umožnil malý počet diváků. Je logické, že po vyvrcholení . 

výročím počet diváků značně poklesl na asi . Jim přiblížil dění na poli svým 

průvodním slovem známý spisovatel Jiří Kovařík z Kladna. 

Výročí přivedlo do naší obce řadu významných osobností. Byli zde zástupci ne-

jen z podnikatelské (a tedy i sponzorské) sféry, ale i ze státní správy a samosprávy. 

Po skončení ukázky jsem položil věnec k pamětní desce obětem bitvy u Slavkova 

s J. J. princem Aloisem Philippem Maria von und zu Liechtensteinem (*. . ), 

který přijel i s dvěma ze svých čtyřech dětí, princem Josephem Wenzlem Max-

miliánem (*. . ) a princeznou Marií-Carolinou Elizabeth Immaculatou 

(*. . ). Tuto významnou návštěvu z Liechtensteinského knížectví zajistila 

velvyslankyně ve Vídni Marie-Pia Kothbauer-Liechtenstein. Vzácné hosty do Tva-
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rožné přivedl P. František J. Holeček z Vranova u Brna. Návštěva připomenula . 

výročí liechtensteinské státnosti. 

Hostem na Obecním úřadě byl mimo jiné i primátor města Brna Roman On-

derka. Ze zahraničí jsme přivítali hosty z Belgie, Francie, Německa, Rakouska a po-

prvé i hosta v historické uniformě z Japonska. 

V sobotu večer odhalili v obci Telnice pomník padlým z řad szekelských pluků, 

které tam v roce  bojovaly pod velením Mořice z Liechtensteina. 

Iniciativa k postavení pomníku vzešla z Maďarské univerzity obrany a z maďar-

ské menšiny v Brně. 

V neděli se konal tradiční pietní akt na Mohyle míru, kterým třídenní program 

vyvrcholil. Hlavním hostem byl hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Ju-

ránek. 

V rámci výročí byli s několikadenním odstupem oceněni průkopníci vzpomín-

kových akcí z obcí a měst na slavkovském bojišti. Bylo to asi  občanů. U několika 

z nich to bohužel bylo „in memoriam“. 

Slavnost se odehrála díky pochopení vedení města Slavkova i vedení muzea 

a zámku Slavkov ve čtvrtek . .  v Rubensově sále slavkovského zámku. 

Z Tvarožné diplom a pamětní medaili obdrželi Doc. Vladimír Drápal, Ing. Franti-

šek Gale, František Kopecký, Miloslav Krček, Věra Maxiánová a Jan Vlček. 

Zbývá dodat, že obec na toto výročí obdržela od JMK dotaci  tisíc Kč, která 

bude beze zbytku použita na částečnou úhradu bezpečnostního a technického 

zabezpečení akce.
František Kopecký

. výročí úmrtí Josefa Liškutína

Josef Liškutín se narodil . srpna  ve Tvarožné jako syn rolníka. Absolvoval 

gymnázium v Kroměříži. Lékařství vystudoval v Brně, kde se stal asistentem pato-

logicko-anatomického ústavu prof. Neumanna. Na podzim  odjel na studijní 

cestu do Paříže. Složitý vývoj mezinárodní situace a zahájená II. světová válka způ-

sobily, že se do republiky vrátil až za sedm let přes anglická a sovětská bojiště. Byl 

jedním z prvních tří příslušníků I. čs. armádního sboru bojujícího před Ostravou, 

kteří přijeli do osvobozeného Brna. 

Po válce zůstal v armádě, kde budoval vyspělou hygienickou službu. V roce  

byl povolán na právě založenou Vojenskou lékařskou akademii. Tam uplatnil svoje 

zkušenosti. Posledním jeho vědeckým dílem je učebnice hygieny. 

Nekrolog generálmajora prof. MUDr. Josefa Liškutína pro denní tisk sepsal 

prof. dr. Jan Vanýsek. 

Josef Liškutín náhle zemřel v pátek . února  ve večerních hodinách. 

Po rozloučení v budově teoretických ústavů VLA v Hradci Králové v pátek . 

února ve  hodin byly jeho tělesné pozůstatky převezeny do Tvarožné. Ze smu-

tečně vyzdobeného rodného domu ho na hřbitov s vojenskými poctami doprovodil 

prapor vojska, studenti Vojenské akademie Antonína Zápotockého z Brna a také 

mnoho tvaroženských občanů. Jeho život a profesní úspěchy, oceněné mnoha řády, 
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zhodnotil generálporučík Škvařil. V sobotu . února v  hodin byl uložen do 

rodinné hrobky. 

Významného rodáka obšírně zmiňuje Pamětní kniha obce i publikace  let 

Tvarožné u Brna. Informace o něm najdete i na www.tvarozna.cz v odkazu vý-

znamné osobnosti.

František Kopecký

Kalendář společenských a sportovních akcí – Tvarožná rok 

 . leden  Sokolský společenský ples, hraje hudba p. Procházky 

(pořadatel – TJ Sokol Tvarožná)

 . leden  Dětský maškarní ples, hudbu a zábavu zajistí Tetiny 

(pořádatel – TJ Sokol Tvarožná) 

 . únor  Tradiční hasičský věneček (pořadatel – SDH Tvarožná)

 . únor  Ostatky, průvod masek, pochovávání basy, hraje Sivická kapela 

(pořadatel – SDH Tvarožná)

 duben  Velikonoční koncert (pořadatel – obec Tvarožná)

 . duben  Pálení čarodějnic (pořadatel – SDH Tvarožná)

 . květen  Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, . ročník 

(pořadatel – obec Tvarožná)

 květen  Přebor Tvarožné v lehké atletice (pořadatel –  TJ Sokol Tvarožná)

 červen  Šprýmiáda (pořadatel – skauti Tvarožná)

 . červen  Soutěž hasičských družstev o putovní pohár zastupitelstva obce 

(pořadatel –  SDH Tvarožná)

 . červen  Tradiční hasičské hody, hraje Lácaranka 

(pořadatel – SDH Tvarožná)

 . červenec  Tradiční setkání na Santonu (pořadatel – obec Tvarožná)

. červenec – . srpen 

Tvaroženská olympiáda (hl. pořadatel – TJ Sokol Tvarožná)

 . srpen  Předpouťová zábava (pořadatel – TJ Sokol Tvarožná)

 . srpen  Setkání rodáků a přátel, country večer 

(pořadatel – TJ Sokol Tvarožná)

 . srpen  Pouťová diskotéka  (pořadatel – TJ Sokol Tvarožná)

 srpen  Napoleonské dny (pořadatel – Projekt Austerlitz)

 . prosinec  Vzpomínkové akce – bitva tří císařů 

(pořadatel – Projekt Austerlitz)

 prosinec  Adventní koncert (pořadatel – obec Tvarožná)

 prosinec  Vánoční strom + Betlémské světlo  

(pořadatel – obec Tvarožná, ZŠ a skauti Tvarožná)

(Změny vyhrazeny)
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Usnesení č.  z jednání veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Přikryl, MUDr. Rudolf Lichka

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1

 2. Ověřovatele zápisu: Pavel Babušík, Lubomír Šubrt

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1

Během zprávy starosty se dostavil zastupitel Jiří Bajer.

 3. Návrh zadání změny č. I. Územního plánu obce Tvarožná, která bude obsaho-

vat celkem 3 dílčí změny: č. I./1 – Vinohrady, č. I./2 – pod Rohlenkou u fi rmy 

Alumatik, č. I./3 – lokalita bývalá cihelna. Příloha č. 1.

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 4. a.) Rozpočtové úpravy dle rozpočtového opatření č. IV/2006, které je přílohou 

 č. 2 tohoto zápisu.

Upozornění občanůmUpozornění občanům!

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

sobota . . :–: hod

• Poplatky za komunální odpad na rok  se budou vybírat od . února 

 na pokladně OÚ Tvarožná. 

 Poplatek za dospělou osobu činí  Kč/rok.

 Slevu  Kč mají děti ve věku do  let (nar. po . . ) a dospělé osoby, které 

dovršily  roků (nar. do . . ).

 Rozhodným dnem pro zařazení do příslušné kategorie je . leden !!!

• Valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko schválila na 

základě návrhu Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Brno-venkov cenu 

vodného platnou od . .  – což se týká i obce Tvarožná.

 Vodné od . .  činí , Kč za . litrů vody! Cena je bez DPH!

Marie Pelikánová, sekretariát OÚ 

Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO!
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  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  b.) Pověření Ing. Jiřího Kozáka sestavením defi nitivního rozpočtového opat-

 ření k 31. 12. 2006, které bude schváleno na nejbližším veřejném zasedá-

 ní ZO.

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 5. Rozpočet obce na rok 2007, členěný dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy 

ve výši 9 652 tis. Kč a  celkové výdaje ve výši 9 652 tis. Kč tvoří vyrovnaný roz-

počet. Přílohy č. 3 tohoto zápisu.

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 6. Prodej pozemku p. č. 178/2 o výměře 197 m2 v k. ú. Tvarožná. Prodejní cena 

za l m2 činí 477,70 Kč.

   Pozemek zakoupí fi rma Zámečnictví Ivo a Libor Fišerovi.

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 7. Protokol o inventarizaci obecního majetku k 30. 11. 2006 a Rozhodnutí o odpi-

su neupotřebitelného majetku ve výši 77 266 Kč za rok 2006 – dle přílohy č. 5.

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 8. Pravomoci Rady obce – schvalovat rozpočtová opatření do výše 20 000 Kč.

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 II. Zastupitelstvo obce N E S C H V A L U J E: 

  -----

 III. Zastupitelstvo obce B E R E  N A  V Ě D O M Í: 

  1. Zprávu starosty o činnosti Rady obce za uplynulé období od posledního 

 zasedání ZO, tj. od 1. 11. 2006.

  2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí

 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:

  Kulturní a sportovní komisi vyhodnotit a navrhnout výši poplatků a úhrad 

za služby při využití Sokolovny a hřiště s umělým povrchem. Termín 

do . . . 

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

Ve Tvarožné dne 20. 12. 2006

František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 

Pavel Babušík – zastupitel  Lubomír Šubrt – zastupitel

Zpráva zemědělské komise

Ve dnech .–. .  v naší obci proběhly komunální volby a noví zastupitelé 

na svém prvním zasedání schvalovali mimo jiné i jednotlivé komise a jejich složení. 

Zemědělská komise bude již třetí volební období pracovat ve stejném složení a to: 

předseda – Kaláb Rudolf
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členové – Kousalová Emilie, ing. Kříž Jan, ing. Kříž Petr, Galle Jan

Na své první schůzi jsme jednak stanovili požadavky zemědělské komise do 

rozpočtu obce na rok  a za další určili hlavní body, na které se komise během 

volebního období zvláště zaměří. V prvé řadě je to zbudování suchého poldru  

na zachycování přívalových vod nad Hlinkami. Z fi nančního hlediska však nejsme 

schopni celou stavbu zajistit. Proto jsme se spojili s Vodohospodářskou správou, 

která nám přislíbila pomoc. Do . .  by měla ing. Skalníková vypracovat 

investiční záměr. Po něm bude následovat dokumentace pro územní řízení, stu-

die proveditelnosti, strategické posouzení a po ní teprve realizace. Měla by to být 

drátěno-kamenná přehrádka s přepadem. Jak je vidno nebude to tak jednoduché 

jak si mnozí představovali. Vše se zřejmě bude odvíjet od toho, kolik na celou akci 

seženeme peněz.

Dále by zem. komise chtěla pokračovat v úpravách polních cest v katastru obce 

a vyřešit problém sečení travních porostů mimo obec. Jedná se hlavně o Masary-

kovu alej, meze pod vinohrady a potok od hřiště po Hrubou skálu. 

Závěrem bych chtěl popřát staronovým členům zem. komise hodně elánu v dal-

ší činnosti a všem občanům obce Tvarožná  do nového roku vše nejlepší, hodně 

zdraví a rodinnou pohodu.

Kaláb Rudolf

předseda zemědělské komise

Rozpočet obce Tvarožná na rok  – příjmy . . 

Pol. Název položky příjmu
Příjem

[tis. Kč]

Druh daně

. Daň z příjmů FO ze záv. činnosti .,-

. Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti ,-

. Daň z příjmů FO vybíraná srážkou ,-

. Daň z příjmů PO .,-

. Daň z přidané hodnoty .,-

. Daň z nemovitostí ,-

. Správní poplatky ,-

Celkem daně a správní poplatky .,-

Nedaňové příjmy

. Příjmy z poskyt. sl. – za odstraň. odpadu ,-

. Pronájem v: OÚ + služby v: OÚ ,-

. Odvody příspěvkových organizací ,-

. Poplatky hřbitov ,-

Celkem nedaňové příjmy ,-

 Místní poplatky

. Poplatek ze psů ,-

. Poplatek za užívání veřej. prostranství ,-
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. Poplatek za odstraňování odpadu ,-

 Celkem místní poplatky ,-

Ostatní doplňkové příjmy

. Doplňkové příjmy ,-

. Příjmy z BÚ a TV ,-

. Dary, dotace ,-

. Příjmy z pronájmu nebytových prostor v – KD, SVAZARM, MŠ ,-

. Služby – KD, SVAZARM ,-

. Příjmy z pronájmu pozemků ,-

. Příjmy z poskyt. služeb – (tříděný odpad EKO-KOM aj.) ,-

. Příjmy z prodeje kovového odpadu ,-

. Příjmy z prodeje zboží ,-

Celkem ostatní doplňkové příjmy ,-

Ostatní nedaňové příjmy – rezerva

. Rezerva ,-

Celkem příjmy  až  .,-

Rozpočet obce Tvarožná na rok  – výdaje ..

Pol. Název výdajové položky
Výdaje 

[tis. Kč]

. Životní prostředí ,-

. Konzultantská a poradenská činnost – mikroregion ,-

. Silnice a chodníky ,-

. Provoz veřejné silniční dopravy ,-

. Pitná voda, vodovod ,-

. Odvádění a čistění odpadních vod .,-

. Mateřská škola + školní jídelna ,-

. Základní škola ,-

. Příspěvek ZUŠ Pozořice ve Tvar. ,-

. Knihovna ,-

. Záležitosti kultury ,-

. Pořízení, zachování a obnova kult. památek ,-

. Místní rozhlas ,-

. Věcné dary obyvatelstvu, investiční transfer církvi ,-

. Sportovní zařízení v majetku obce – SOKOLOVNA + venk. hřiště ,-

. Ostatní tělovýchovná činnost – TJ SOKOL ,-

. Využití volného času dětí, úpravy areálu za SVAZARMEM ,-

. Nebytové hospodářství – KLUB DŮCH., SVAZARM ,-

. Veřejné osvětlení ,-

. Správa hřbitova ,-

. Územní plán obce ,-

. Sběr a odvoz komunál. odpadu ,-

. Péče o vzhled obce ,-
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Další zprávyDalší zprávy!

Zpráva z evidence obyvatel za rok 

Vážení spoluobčané, 

stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenala v uply-

nulém roce evidence obyvatel v naší obci. Veškeré údaje se týkají občanů, kteří byli 

v roce  přihlášeni k trvalému pobytu. 

• V roce  se narodilo  dětí ( děvčata,  chlapců), což je o tři děti více než 

v roce minulém: 

 Vincent Drška – Tvarožná , Iveta Masaříková – Tvarožná , Jan Otevřel 

– Tvarožná , Veronika Krejčířová – Tvarožná , Tereza Urbánková – Tvarož-

ná , Tomáš Kříž – Tvarožná , Daniel Pavelka – Tvarožná , Pavel Kužílek 

– Tvarožná , Aneta Pejřilová – Tvarožná , Miroslav Dobeš – Tvarožná .

• roku  zemřelo  našich spoluobčanů ( žen a  mužů): 

 Věroslava Andrysíková – r. , Marie Bendová – r. , František Daněk 

– r. , Růžena Vavroušková – r. , Bohuslav Andrysík – r. , Alois Ben-

da – r. , Matylda Daňková – r. , Jan Vojta r. , Vladimír Ondráček 

– r. , Marie Pokorná – r. .

 (Tyto údaje se týkají občanů přihlášených ve Tvarožné k trvalému pobytu).

• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce  celkem  občanů, 

z obce se odhlásilo  občanů. 

K .. měla naše obec  trvale přihlášených obyvatel.

Celkový počet se tedy zvýšil proti roku  o  osob.

Ostatní zajímavosti z Tvarožné
• Nejstarší občankou žijící ve Tvarožné je paní Štěpánka Chaloupková, která kon-

cem roku  oslavila již . narozeniny. 

. Soc. péče a pomoc starým – (Klub důchodců) ,-

. Požární ochrana ,-

. Zastupitelstvo obce ,-

. Činnost místní správy .,-

. Pojištění budov ,-

. Rozpočtová rezerva ,-

Celkem výdaje  až  .,-

Projednáno ve: FV dne: . . 

 RO dne: . . 

Schváleno ZO dne: . . 

 Ing. Jiří Kozák v. r. František Kopecký v. r.

 předseda fi nančního výboru starosta obce
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• Dne . .  se dožila bývalá tvaroženská občanka paní Růžena Ondráčková, 

která nyní žije v Domově důchodců v Sokolnicích, vzácného jubilea –  let. 

• V roce  využilo  občanů z Tvarožné, Velatic a Mokré-Horákova možnosti 

podat si na OÚ ve Tvarožné žádost o občanský průkaz.

•  občanů požádalo u nás o vydání cestovního pasu. Od . .  je tato 

možnost zrušena. O cestovní doklad je možno zažádat pouze na MěÚ Šlapanice, 

Brno, Opuštěná /. 

• Občané Tvarožné, Velatic a Mokré-Horákova si mohou v úřední dny zažádat 

o nové občanské průkazy na sekretariátě obecního úřadu ve Tvarožné. K žádosti 

o OP se přikládá pouze × aktuální foto – čelní pohled. Pokud má někdo nějakou 

změnu v zápise občanského průkazu, nutno přinést doklad (rozhodnutí soudu, 

úmrtní list, oddací list atd.)

• Dále je možno provést na sekretariátu OÚ ve Tvarožné v případě potřeby ověření 

podpisů a kopií listin.

• Lze zažádat i o výpis z rejstříku trestů (nutno přinést kolek  Kč). 

S ostatními úkony, jako je vystavení rodných listů, oddacích listů, změna jmé-

na, nahlížení do matričních knih apod., je nutno se obrátit na matriku obecní-

ho úřadu, pondělí, středa od : do : hod.

Marie Pelikánová

evidence obyvatel, OP

Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec
Situační zpráva k . . 

Příprava stavby probíhala dle harmonogramu do okamžiku výběrového řízení 

na dodavatele. Dle původních předpokladů měl být vybrán dodavatel do . . 

. Výběrové řízení však dosud není ukončeno, protože došlo k odvolání někte-

rých uchazečů proti výsledku. Po námitkách a následném odvolání k Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže není možno uzavřít smlouvu s vybraným uchaze-

čem. Jsme nyní ve stavu, že byl podán rozklad k předsedovi úřadu jako naše posled-

ní možnost zvrátit rozhodnutí úřadu, kterým bylo nařízeno soutěž zrušit a vypsat 

ji znovu. Pokud našemu rozkladu nebude vyhověno, bude nutno toto provést, čímž 

se zpozdí zahájení stavby nejméně o půl roku. Bohužel jsme se dostali do soukolí 

konkurenčního boje uchazečů o zakázky. 

Uzavřít smlouvu a zahájit stavbu s vybraným uchazečem si nemůžeme dovolit 

z důvodů hrozby pokuty za nedodržení zákona. Zahájení stavby se sice oddálí, 

termín dokončení . .  však zatím platí. Rovněž platí i rozhodnutí EU o při-

znání dotace. 

Pokud budou upravovány zadávací podmínky pro nové výběrové řízení, bude 

upraven i harmonogram stavby tak, aby se konečný termín splnil.

Ing Brzobohatý Alois

předseda svazku Šlapanicko
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Zpráva z matriky
Rok  byl na naší matrice opět bohatší na matriční události ve srovnání s ro-

kem předešlým. V našem matričním správním obvodu se sice nenarodilo žádné 

dítě, ale mladí lidé opět nachází bezpečí v kruhu rodinném a tak bylo uzavřeno 

celkem  sňatků. Z toho bylo  civilních a  církevních v kostele sv. Mikuláše, 

 sňatků bylo uzavřeno v k.ú. Mokrá-Horákov. Z toho  sňatky na Obecním úřadě 

Mokrá-Horákov,  sňatky v Mariánském údolí v Restauraci „U RAKA“. Sňatky 

v přírodě si volí mladí lidé stále častěji. Zdá se jim to romantičtější a prý se jim lépe 

říká to osudové „ANO“.

Ostatně i v naší obci se dostává do obliby svatební obřad na návrší kopce San-

ton. V letošním roce tam byly  obřady. Snoubence neodradil ani ztížený přístup 

na místo obřadu ani značné zadýchání se většiny svatebčanů. Počasí bylo ve všech 

případech nádherné a všem zúčastněným vynahradilo namáhavější cestu.

Vítání občánků a blahopřání jubilantům proběhlo stejně jako v loňském roce 

vždy pololetně.

Jsou zváni ti rodiče s dítětem, jehož matka má v době narození miminka trvalé 

bydliště v naší obci. Jsou případy, kdy matka sice bydlí ve Tvarožné, ale nemá vy-

řízenou změnu trvalého pobytu. V tomto případě je dítě nahlášeno ve správním 

obvodu trvalého pobytu matky a přivítat do života by je měli v tomto správním 

obvodu. V roce  jsme přivítali mezi nás, občany obce,  dětí. Z toho bylo jedno 

dítě narozené v prosinci roku . V měsíci listopadu a prosinci roku  se na-

rodily ještě  děti, které přivítáme mezi občany obce v roce .

Jubilanti jsou zváni od ti roků a dále vždy po ti letech při dovršení kulatého 

a půlkulatého životního výročí. Celkem bylo v roce  pozváno  občanů.

Nejslavnější jubilantkou roku  je paní Růžena Ondráčková, která se v pro-

sinci dožila  roků. K tomuto životnímu výročí jí jeli poblahopřát zástupci obce 

do Ústavu sociální péče v Sokolnicích, kde v současné době paní Ondráčková po-

bývá. Blahopřání i návštěva jubilantku velmi potěšila a dojala, stejně jako všechny 

přítomné.

Při té příležitosti navštívili zástupci obce další  rodáky z Tvarožné, kteří se zde 

nacházejí. Jsou to paní Marie Hradská ,paní Růžena Bartáková a pan Jan Dvořáček.

Pozdravili je od všech spoluobčanů obce, předali jim drobné dárky s přáním, 

aby prožili klidné svátky vánoční.

Dojemné a pěkné jsou zlaté svatby. Jsou to již výjimečné oslavy tohoto výročí. 

V této uspěchané době a četnosti rozvodovosti máme opravdu málo příležitostí 

k přípravě tohoto obřadu. V roce  jsme měli tu čest přivítat na Obecním úřadě 

jen jeden manželský pár – manžele Svobodovy.

K tomuto výročí je třeba podotknout, že se musí jednat o manželský pár, který 

uzavřel sňatek na zdejším úřadě nebo v kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné. V naší 

obci je možná více manželských párů, které oslavily toto výročí a ze srdce jim 

k tomu blahopřejeme. V případě, že by bylo jejich přáním zlatou svatbu oslavit 

na Obecním úřadě ve Tvarožné nebo v kostele sv. Mikuláše, museli by toto učinit 

z vlastní iniciativy, po předešlé dohodě s pracovníky OÚ nebo panem farářem 

P. Nekudou.
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Kulturní vložku při vítání nových občánků, k blahopřání jubilantům s poděko-

váním zástupců obce i při výročí zlatých svateb, připravuje a zajišťuje, spolu s dět-

mi zdejší Základní školy, ředitelka paní Věra Floriánová. Děti účinkují ochotně a 

s nadšením obzvlášť, když je mezi pozvanými jejich rodinný příslušník. 

Smutné je, když zapisujeme do matriční knihy úmrtí rodáků obce, které jsme 

dnes a denně všichni potkávali. V roce  to byli  občané Tvarožné,  občan 

Německa a l tragické úmrtí občanky Slovenské republiky, ke kterému došlo na k. ú. 

Tvarožná. V matriční knize pro obec Mokrá-Horákov jsme zapisovaly l úmrtí a pro 

obci Velatice rovněž  úmrtí.

Občanům, kteří zemřou nebo zahynou jinde, než v matričním obvodu Tvarož-

ná, který je i pro obce Mokrá-Horákov a Velatice, vydává pozůstalým Úmrtní list ta 

matrika, v jejímž správním obvodu občan zemřel. To uvádíme jen pro vysvětlení. 

Není proto možné vyhovět při žádosti o vystavení opisu dokladu při ztrátě, jak se 

na nás již mnoho občanů obrátilo. To platí i pro vystavování opisů Oddacích listů 

popřípadě Rodných listů. Opis může vydat jen ta matrika, v jejímž správním obvo-

du došlo k narození, uzavření manželství nebo k úmrtí.

V roce  jsme vystavily  opisů matričních dokladů a v roce   opisů 

matričních dokladů (Rodný list, Oddací list, Úmrtní list). Jak vidíte z uvedeného 

počtu, matriční doklady je nutné opatrovat a řádně ukládat, aby jste je nemuseli 

mnohdy s obtížemi zajišťovat.

Dále mohou na matrice podat rodiče „Žádost o vystavení státního občan-

ství ČR“ pro své děti, které je nutné k vystavení prvního Občanského průkazu. 

Tato žádost je bezplatná. Doklad „Osvědčení o státním občanství“ je dále nutný 

předkládat při žádosti o vystavení samostatného cestovního pasu pro dítě a toto 

je zpoplatněno správním poplatkem  Kč. V roce  bylo podáno a vyřízeno 

 žádostí o vystavení státního občanství.

Žádosti o vystavení Občanského průkazu můžete podávat jak na sekretariátu 

Obecního úřadu, tak na matrice. 

Žádosti o vystavení cestovního dokladu je nutné podávat pro naši obec u Měst-

ského úřadu Šlapanice, Brno - Opuštěná  (naproti autobusového nádraží Zvonařka).

Na matrice ve Tvarožné můžete požádat o provedení vidimace – ověření listiny 

i o provedení legalizace-ověření podpisu. V roce  jsme takto ověřily  žá-

dostí.

Občané se na nás mohou obrátit v úředních hodinách, které jsou na matrice 

v pondělí a ve středu od :–: hodin.

Pracujeme pro vás již  roky. Snažíme se vyhovět vašim přáním dle našich sil, 

možností a zkušeností. Mrzí nás, když nemůžeme vyhovět pro věcnou a místní 

nepříslušnost. 

S přáním pevného zdraví a spokojenosti jak v osobním životě, tak i pěkných 

mezilidských vztahů v naší obci

Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová

matrikářky
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Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací!

Vážení spoluobčané, bratři a sestry – „Nazdar!“

Asi si říkáte, proč takové oslovení. Ráda bych zde poděkovala jménem mnohých, 

za jedno krásné sobotní odpoledne i večer, který byl překvapením pro ty z nás, kte-

ří se zúčastnili slavnostního otevření opravené sokolovny. 

My, kteří již nepatříme mezi mladší, či starší dorostence, minula nás již i léta 

střední generace, jsme s jistotou zavzpomínali na naše dětství, mládí, na sokolská 

vystoupení, ale i na pravidelné cvičební hodiny. Co to bylo legrace, radosti a zpěvu. 

Kolik nám přešlo hlavou vzpomínek na všechny ty, kteří již nejsou mezi námi, ale 

kteří patřili k této budově nejen tělem, ale i srdcem. Pro mnohé byl rubášem sokol-

ský stejnokroj. 

Chtěla jsem začít součas-

ností a zatím mluvím o době 

minulé. Myslím, že mohu za 

mnohé zúčastněné poděkovat 

všem, kteří znovu obnovili so-

kolskou kapličku. Vskutku za-

zářila, je krásná, povedla se. 

Ráda bych poděkovala 

za velmi dobře připravený a 

provedený program, zaslou-

žili jste si velikou jedničku 

s hvězdičkou. Ta patřila všem 

dětem, žákům, učitelům, hudebníkům, tanečníkům, cimbálové kapele, obecnímu 

úřadu atd. Nerada bych na někoho zapomněla. Je třeba pochválit také dokonale 

připravené pohoštění, za které by se nemusel stydět ani raut na Pražském hradě. 

Co dodat, radujme se z krásných chvil na tomto světě, vždyť nemusíme jen stále 

na něco nadávat, dívejme se kolem sebe i na všechno, co se daří a co je pozitivní, 

co přináší do naší společnosti užitek a radost. Určitě bychom se měli na sebe více 

usmívat. Uznat práci, jeden druhého a hlavně těch, kteří svou prací přispívají ku 

prospěchu nás všech. A nezapomínejme nahlas poděkovat! Děkujeme!

Vzpomínám na slova mého tatínka:

„Člověk může být hrdý na to co sám v životě udělal, ale hluboce si musí vážit 

toho co dokázali ti druzí“.

S pozdravem „nazdar“

Alena Tupá

Zpráva oddílu stolního tenisu

Možná ani mnozí z vás neví, že již několikátým rokem hraje pod hlavičkou TJ Sokol 

oddíl stolního tenisu a do letošní soutěžní sezóny vstoupil se třemi týmy – A, B a C.

Nejzkušenější tým „A“ vedený Jiřím Procházkou, hrající ve složení Kousal Pavel 
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ml., Kousal Michal a Pešek Antonín (Vin. Šumice), již druhým rokem úspěšně bo-

juje v okresním přeboru III. a po první polovině soutěže je na . místě s minimál-

ním odstupem na nejlepší. 

Týmy B a C hrají zatím jen základní soutěž, ale podle výsledků po první polo-

vině soutěže má „B“ tým šanci myslet i na postup do okresního přeboru IV. Za „B“ 

tým pravidelně nastupuje Dvořáček Stanislav, Přikryl Jan, Šimek Vilém a posily 

z okolních obcí Konečný Radomír (Jiříkovice) a Broža Pavel (Velatice). Nejvíce vy-
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hraných zápasů v této soutěži má jednoznačně St. Dvořáček, který nemalou mírou 

přispěl k prvnímu místu v tabulce. Za tým „C“, který vede Lubor Švehla hrají ostat-

ní hráči oddílu. Soutěže se pravidelně účastní  Prokeš Pavel, Kousal Pavel, Malý 

Václav a Šrámková Jana. 

Domácí zápasy hrajeme většinou v neděli od : hod v nově zrekonstruované 

Sokolovně a určitě nás potěší, když nás přijdete někdy povzbudit.

Za oddíl st. tenisu 

Ing. Šimek Vilém

Zpráva oddílu kopané
Tabulky po podzimní části soutěže ročník /, (bez jarních předehrávek)

Okresní přebor dorostu

Rk. Tým Záp +  - Skóre Body (Prav)

. Vev. Bítýška     :   ( )

. Čebín     :   ( )

. Oslavany     :   ( )

. Moutnice     :   ( )

. Troubsko     :   ( )

. Újezd     :   ( -)

. Říčany     :   ( -)

. Dol. Kounice     :   ( -)

. Vojkovice     :   ( -)

. Tvarožná     :   ( -)

. Opatovice     :   ( -)

. Blučina     :   ( -)

. Kupařovice     :   (-)

. Rajhrad     :   (-)

Střelci branek: Kaluža Vít , Novotný Petr , Hlučka Marek , Poláček Lukáš , 
Vlasák Pavel , Balon Pavel , Poláček Jiří 

Trenér: Virčík Jan Vedoucí mužstva: ing. Přikryl Jan

III. třída dospělých sk. A

Rk. Tým Záp +  - Skóre Body (Prav)

. Podolí     :   ( )

. Babicen/Sv.     :   ( )

. Želešice     :   ( )

. Opatovice     :   ( )
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. Rajhrad B     :   ( )

. Tvarožná     :   ( )

. Kobylnice     :   ( )

. Ochoz     :   ( -)

. Blučina     :   ( -)

. Vin.Šumice     :   ( -)

. Žabčice     :   ( -)

. Újezd B     :   (-)

. Mokrá B     :   (-)

. Modřice B     :   (-)

Střelci branek: Kříž Marek , Buchta Roman , Kaluža Vít , Poláček Jakub , 
Kabeláč Petr , Poláček Václav , Brzobohatý Jíří , Novotný Petr , 
Vlastní .

Trenéří: Chlup Rudolf, ing. Kaluža Ladislav

Za oddíl kopané Trněný Bohumil

Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů ve Tvarožné v roce 
Vážení přátele, předkládám vám zprávu o činnosti našeho sboru. V roce  

nás trápil odchod několika mladých hasičů z našich řad. V polovině roku  však 
naše řady rozšířilo  dorostenců: Jan Daněk, Zbyněk Kadlec, Michal Kousal, Jan a 
Václav Malý, Jakub Mašlán.

Stav naší členské základny k dnešnímu dni je následující: 

– let - let - let  a více všichni

muži     

ženy     

celkem     

V tomto roce se tři naši bratři dožili významného životního výročí  let: Jan 
Blahák, Rudolf Kaláb a Rostislav Masařík. Jménem celého sboru všechny tyto jubi-
lanty navštívili zástupci výboru SDH s gratulací a věcným darem.

Složení výboru SDH Tvarožná: 
starosta Miroslav Severa, velitel Jiří Šmerda, jednatel Pavel Filip, vedoucí mlá-

deže Žofi e Ondráčková. Další členové výboru: Vlastimil Doležal, Leo Neužil, Petr 
Ondráček, Roman Jahoda, Zbyněk Machanec, Jiří Bajer, Rudolf Kaláb, ml., Jan Br-
zobohatý, Jan Malý, Petr Pejřil, Milan Krček. 

Odborná příprava a zásahy
Pro ochranu majetku a zdraví našich spoluobčanů zřizuje obec zásahovou jed-

notku, která má  členů, z toho  členů této jednotky jsou příslušníci HZS JmK, 
požární stanice Pozořice.        
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  příjmení  Jméno funkce

 Bajer Jiří hasič HZS

 Brzobohatý Petr hasič

 Daněk Karel hasič

 Doležal Vlastimil strojník

 Filip Pavel velitel družstva HZS

 Jahoda Roman strojník HZS

 Krček Milan velitel družstva

 Machanec Zbyněk strojník HZS

 Malý Jan hasič

 Ondráček Petr hasič

 Ondráčková Žofi e hasič

 Pejřil Petr strojník

 Severa Pavel hasič HZS

 Šmerda Jiří velitel jednotky

Ve spolupráci s HZS JmK p. s. Pozořice jsou naši velitelé družstev a strojníci 
odborně školeni, absolvovali v tomto roce × cyklické školení na požární stanici 
v Pozořicích.

Zásahy
. .  Podolí – stavění protipovodňové hráze z pytlů s pískem ( členů)
. .  asistenční služba Napoleonské dny ( členů)
. .  požár trávy, stavebniny Čegan – Tvarožná ( členů)
. .  asistenční služba rekonstrukce Bitvy u Slavkova ( členů)

Ostatní činnost v roce 

Na první výborové schůzi po valné hromadě (. . ) br. Machanec ukončil 
činnost jako vedoucí mládeže, tuto funkci přebírá sestra Žofi e Ondráčková.

. ledna pořádáme hasičský věneček, hraje skupina Medium, je mimořádně 
velká návštěvnost –  platících návštěvníků. Hosté, kteří patří do skupiny „dříve 
narození“ však nejsou spokojeni s hudebním žánrem, neboť chtěli být na plese a ne 
na diskotéce. Proto se na příští rok objednává kapela s jiným repertoárem – bude 
hrát Vocal Band.

. února organizujeme ostatkový průvod po dědině, večer se pochovává basa. 
Hraje Sivická kapela.

. března probíhá humanitární sbírka pro Charitu v prostorách hasičské zbroj-
nice.

. května – svátek sv. Floriána . Hasiči z tvaroženské farnosti jdou slavnostním 
průvodem od zbrojnice na mši do kostela. P. Jan Nekuda během mše požehná náš 
nový hasičský prapor. Pořizovací náklady jsou . Kč, z toho za návrh   Kč , 
za látku  Kč, za žerď se znakem   Kč – vyrobili Josef a Jiří Daňkovi, za ušití 
praporu   Kč.
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. května – organizujeme hasičský den pro mateřskou a základní školu ve Tva-
rožné. Ukázky byly na hřišti u Kosmáku. Přijela moderní hasičská technika z po-
žární stanice Pozořice, dále policie ČR předvedla práci pyrotechniků a psovodů. 
Tyto ukázky zajistil br. Jiří Bajer.

V pátek . června se konala slavnostní schůze k . výročí trvání SDH Tva-
rožná na  Kosmáku. Ze  pozvaných našich dospělých členů bylo přítomno , 
hostů bylo  včetně  delegací ze sousedních sborů. Z partnerské obce Kvačany 
na Slovensku přijeli  hasiči. Na této schůzi byly předány nové členské průkazy 
 dorostencům.

V neděli . června se koná XV. ročník soutěže O putovní pohár Zastupitelstva 
obce Tvarožná. Poprvé zde byla otevřena soutěž i pro ženy, přihlásily se Žabčice, 
Přísnotice a Tvarožná. Naše děvčata přesvědčivě s půlminutovým náskokem vy-
hrála. V mužích bylo přihlášeno  družstev, Tvarožná postavila tým A a tým B a 
dva hasiči ještě doplnili družstvo Kvačan . Letos vyhráli hasiči z Velatic, Tvarožná 
B byla na . místě, Kvačany na . a tvaroženské „áčko“ se umístnilo na. místě. Za-
jímavostí je to, že nejen Tvarožná, ale i Žabčice a Velatice na naši soutěž vysílají již 
po dvou družstvech. Pro tuto soutěž jsme v Ústavu sociální péče Střelice objednali 
výrobu  keramických pohárů za  korun.

Je sobota . června a dědinou prochází krojovaná chasa, zpěvem a tancem zve 
všechny na hasičské hody. Řízné pochody vyhrává dechová hudba Lácaranka z Ko-
bylí. K hodovému odpoledni tradičně patří předtančení moravské besedy žáky naší 
obecné školy. Zážitek umocňuje hudební doprovod Lácaranky. Stárci si zajistili pro 
kvalitní tanec dva parkety, jeden z Jiříkovic, druhý z Kanic. Tato záležitost stála 
, tisíce korun. 



23 Ročník 35 • Číslo 1 • leden–únor 2007

Na státní svátek, ve čtvrtek . července odpoledne, organizujeme hasičský den 
pro klienty ÚSP Střelice. Opět ve spolupráci s profesionálními hasiči podniku Če-
pro Střelice jsme pro postiženou mládež připravili soutěže a ukázky s hasičskou 
tematikou.

.–. srpna se ko-
nají na území naší obce 
tzv. Napoleonské dny 
. Spolupořadatelé 
jsou Projekt Austerlitz, 
agentura Folk&Coun-
try, pivovar Velkopo-
povický Kozel a obec 
Tvarožná.

Za Novou ulicí 
u rybníčku je polní le-
žení pro  vojáků, na 
bitevním poli pod San-
tonem v sobotu probíhá 
přehlídka folkových a 

country kapel a mezi tím bitevní šarvátky vojsk z napoleonské doby. Pro náš sbor 
z toho vyplynula povinnost zajistit požární asistenci po všechny tři dny, a v sobotu 
drželo službu  hasičů z toho  ze sousední obce Sivice s CAS.

Nezapomněli jsme na tuto akci pozvat naše přátele z ústavu ve Střelicích.

Partnerská obec Kvačany slavila  let od založení obce. Ve dnech .–. srp-
na nás tam reprezentovala delegace ve složení Miroslav Severa, Jan Brzobohatý a 
Jiří Šmerda.

Zájezd do chorvat-
ské Premantury .–. 
září . Tento zá-
jezd zorganizoval a po 
všech stránkách zajistil 
br. Petr Pejřil. 

Další informace se 
týká opět Chorvatska: 
Medulin , to je . 
ročník mezinárodní 
soutěže terénních ha-
sičských vozů. Koná se 
. října .

Zpráva z této sou-
těže již byla zveřejněna 
ve Tvaroženském zpravodaji, ale pro připomenutí zopakuji: Soutěžní družstvo ve 
složení Karel Daněk, Vlastimil Doležal, Zbyněk Machanec a Jiří Šmerda odjíždí v 
pátek . října vozidlem p. Jiřího Havla ml., který má funkci jako řidič, provianťák a 
kameraman. S sebou vezou tradiční dárky: bečku piva, tvaroženské koláče, fernety 
a becherovku. Naši hasiči opět nezklamali a ze  družstev mužů jsou na . místě.
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Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ !

Základní škola

V úvodu letošního prvního příspěvku do Zpravodaje přeji všem občanům naší 
obce do nového roku  hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a úspěchů ve všech 
aktivitách. 

Závěr loňského roku byl ve škole znepříjemněn zvýšenou nemocností učitelek. 
Ve vyučování se tento jev projevil na spojování více ročníků a na zvýšení aktivity 
těch, které bacilům odolaly. Doufejme, že s novým rokem se situace zlepší.

Měsíc leden bude ve znamení hodnocení práce žáků v prvním pololetí. V první 
polovině ledna prokáží žáci svoje znalosti a dovednosti, . ledna si o prospěchu 

Sběr železného šrotu v sobotu . listopadu. Letošní sběr byl bezproblémový, 
po dědině se posbíralo  tun starého železa. To představuje přínos do našeho roz-
počtu . Kč.

Tyto peníze ale nezůstávají ležet. Jen do činnosti mladých hasičů jsme investo-
vali letos . korun. Z toho na soutěžní hadice, proudnice, džberovou stříkačku, 
soutěžní trička padlo . Kč, na občerstvení během soutěží . korun.

Dále, zveme-li na naše akce hasiče buď z Chorvatska nebo z Kvačan, jsou ubyto-
váváni na faře. Proto jsme vyvolali diskusi za účelem zkvalitnění tohoto ubytování. 
Nakonec po dohodě s P. Janem Nekudou br. Josef Daněk ve své režii ( tisíc korun) 
nakoupil a ještě technicky vylepšil čtyři patrové postele, vybavil úplným povleče-
ním a nainstaloval na faru. 

Na naší výroční valné hromadě v prosinci jsme odsouhlasili, že br. Daňkovi 
vyplatíme z naší pokladny  tisíc korun, zbytek peněz doplatí farní úřad. Chci 
br. Daňkovi poděkovat za jeho velkou obětavost. Připomínám, že nejen nyní, ale i 
dříve výrobu a montáž nábytku, který máme ve zbrojnici dělal zadarmo, nechal si 
zaplatit pouze použitý materiál.

Poznámka k postelím na faře – neděláme a nechceme z fary dělat hotel, je to 
přece pro všechny návštěvy, které na faře přebývají během roku.

Poslední velkou akcí byla požární asistence během letošního . výročí bitvy 
u Slavkova a rekonstrukce této bitvy . prosince. Opět jsme zajišťovali požární bez-
pečnost v obci a v okolí bitevního pole. Z našeho sboru to bylo  členů s technikou 
DA  A-Furgon, ze Sivic  členů SDH s technikou CAS. V pátek . a v sobotu 
. prosince bylo v naší hasičské zbrojnici zřízeno občerstvení pro uniformované 
i pro civilisty. 

Nezmiňoval jsem se ostatních soutěžích, které naše soutěžní družstva absol-
vovala během celého roku (Pozořice, Mokrá, Kanice, Březník, Sivice). Souběžně 
s nimi se mladí hasiči zúčastňují i celoročních soutěží Plamen a Liga mládeže.

Závěrem mé zprávy chci jménem výboru poděkovat všem naši příznivcům, 
kteří buď materiálně či fi nančně podporují činnost jak našeho sboru, tak činnost 
mladých hasičů. 

Pavel Filip, jednatel SDH
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Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje v roce  

je stanovena na . března . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě 

na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje. 

a chování pohovoříme s rodiči na třídních schůzkách a . ledna bude žákům pře-
dán výpis vysvědčení. . února následují jednodenní pololetní prázdniny. 

V lednu se ve škole také budeme těšit na nové žáky, kteří přijdou k zápisu 
do prvního ročníku školního roku /. Tento zápis se bude konat v úterý 
. ledna ve  hodin. K zápisu by se měly dostavit všechny děti, které se chtějí stát 
žáky naší málotřídní školy a dovrší v letošním roce  let.

V únoru čekají žáky všech škol okresu Brno-venkov a Brno-město týdenní jarní 
prázdniny v termínu od . do . . .

Všichni se těšíme, že se také umoudří počasí a poskytne nám možnosti opravdu 
zimních aktivit jako bruslení, sáňkování a lyžování. 

Na závěr děkuji všem za přízeň a spolupráci s naší školou. 

Mgr. Věra Floriánová

ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná

Na úvod mně dovolte, abych vám všem popřála úspěšný rok , ve kterém 

se vám bude všechno dařit a splní se vám všechna vaše tajná přání. Dne . .  

byly děti na výletě v Brně, kde navštívily katedrálu Petra a Pavla, a samozřejmě 

i muzeum na Petrově. Měly tu možnost zavzpomínat na Vánoce, a vyrobit si papí-

rového andílka. 

Pravidelně každé úterý v měsících lednu a únoru budeme jezdit bruslit 

do Olympie. Doufáme, že se do této akce jako každoročně zapojí i velké množství 

rodičovské veřejnosti. Vždyť heslo Sportem ku zdraví stojí na prvním místě, tak 

co bychom všichni pro to naše zdravíčko neudělali.

. .  přijede do mateřské školy maňáskové divadlo z Hodonína s pohád-

kou Dobrodružství na moři. Tato pohádka bude plná kouzel a veselých písniček. 

Srdečně vás zvu na naše Karnevalové trnky brnky, které se uskuteční . .  

v : v mateřské škole. K takovému karnevalovému řádění pro vás připravíme 

tombolu i občerstvení. Mateřská škola se v toto odpoledne promění v pohádkovou 

říši, kde nebudou chybět princezny, víly, ale ani čarodějové a loupežníci. Mamin-

ky již mohou dětem shánět vhodné kostýmy. Příští den, tedy . .  jedeme 

do Divadla Bolka Polívky na pohádkový příběh S Kamarády za pokladem. Na tuto 

veselou trojici se jistě každý z nás těší. Přeji vám příjemné prožití příštích týdnů, 

a pokud se chcete o dění v mateřské škole dozvědět více, tak nás najdete na našich 

webových stránkách www.materskeskolky.cz. 

Yvona Hrbáčková
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Naši jubilantiNaši jubilanti!

leden–únor 

 let Jarošová Dobromila, Tvarožná 

 let Brzobohatý Josef, Tvarožná 

 let Muchová Růžena, Tvarožná 

 Švábenský Jan, Tvarožná 

 Kalábová Božena, Tvarožná 

 let Kachlíř Karel, Tvarožná 

 let Daňková Eliška, Tvarožná 

 let Švábenská Františka, Tvarožná 

 Kadeřávek Jiří, Tvarožná 

 let Brzobohatý Jiří, Tvarožná 

 Petříčková Jitka, Tvarožná 

 Šmerda Miloslav, Tvarožná 

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj

vydává Obec Tvarožná, vychází × za dva měsíce, v nákladu  výtisků

datum vydání . . , evidenční číslo: MK ČR E , IČ:   

kontakt – tel.:   , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz

příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz

Kosmetické a solární studio – Kateřina Jílková
Šlapanice, Akátová 7, tel.: 544 247 115, 605 154 494

Srdečně vás zveme do nově otevřeného studia, kde Vám nabízíme:
Kosmetické služby se špičkovými přípravky fi rmy Charmzone
Manikúra: klasická, japonská
Cena základního kosmetického ošetření (odlíčení, úprava obočí, peeling, hloubkové 
čištění, masáž, maska): 330 Kč
Součástí kosmetického ošetření může být i depilace a barvení řas a obočí. 
Klimatizované turbo solárium za zaváděcí cenu 7 Kč/min. – prodej kvalitní solární 
kosmetiky
Otevírací doba pro solárium (bez objednání): pondělí, středa 8-13 hod.
 úterý, čtvrtek, pátek 14-21 hod.
Návštěva je po předchozí telefonické dohodě možná i mimo provozní dobu.

AKCE SOLÁRIUM
Při zakoupení celkového kosmetického ošetření získáte jedno opálení zdarma!

Přiveďte k nám zákazníka, který si koupí permanentku a máte jedno opálení zdarma!
Těšíme se na Vaši návštěvu.

REKLAMAREKLAMA



Návštěva v DD Sokolnice

Adventní koncert

Setkání pod vánočním stromem



Pohřeb generálmajora prof. MUDr. Josefa LiškutínaPohřeb generálmajora prof. MUDr. Josefa Liškutína




