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Vážení občané, 
realizace projektu splaškového odkanalizování obce se po Novém roce dostalo 

do obrátek. Firma IMOS zahájila práce v pondělí 14. ledna. Vlastní zemní práce 
byly zahájeny ve středu 16. ledna na Velatické ulici a na návsi u domu č. 8. 

8. února nastoupila firma PROMONT Uherské Hradiště, která je smluvním
subdodavatelem firmy IMOS. Po frézování asfaltu v trase kanalizace dne 20. února
byly zahájeny zemní práce v Gastlu a U dvora. 

V pondělí 3. března byly zemní práce zahájeny také na křižovatce Nové ulice 
a cesty od kulturního domu na Krhon.Tak jak jsme předpokládali, zvýšila se v obci 
prašnost a v případě deštivého počasí i znečištění vozovek blátem. Administrati-
vu a financování stavby včetně postupu prací hodnotili účastníci kontrolního dne
3. března na Obecním úřadě ve Tvarožná.

Objevily se první problémy, které jsou průvodním jevem každé takové velké 
stavby. Připravujeme opravy a úpravy místních komunikací dotčených stavbou. 
Rovněž zabezpečujeme finanční prostředky na tyto opravy.

Zastupitelstvo obce se 18. února sešlo na pracovní poradě se zástupci firmy, kte-
rá hodlá stavět rodinné domky v lokalitě Za humny. Tyto pozemky jsou v územním 
plánu obce určeny k výstavbě. Připomínkovali jsme například kapacitu zásobování 
vodou a dešťové kanalizace. Na asi sedmihektarovém pozemku by mělo vzniknout 
celkem 102 stavebních míst. 

Územní rozhodnutí na inženýrské sítě a komunikace v bývalé cihelně vydal 
Stavební úřad Pozořice. Zahájení výstavby asi 40 rodinných domků firmou Mane
Holding se předpokládá v létě letošního roku. Informace o podrobnostech výstav-
by a možnostech zájemců o tyto domky budou po dohodě s firmou našim občanům
včas poskytnuty. 

Zastupitelstvo obce spolu s výborem TJ Sokol se 26. února sešlo k připomínko-
vání návrhu úprav areálu kulturního domu. Vysvětlení podali autoři návrhu arch. 
Tihelka a arch. Starycha. Byly tak učiněny další kroky k přípravě závěrečné fáze 
projektu. 

Už ani nespočítám, kolik zájemců o pozemky u sušičky krmiv mě v posledních 
měsících navštívilo. Jejich touha postavit zde skladovací haly na různé produkty 
je velká. Chápeme je, ale zastáváme názor, že je nutné v rámci našich možností 
chránit kvalitu bydlení občanů naší obce i s přihlédnutím k současnému zatížení 
průmyslovou výrobou a dopravou. A okolí obce se zahradami, polnostmi a lesy 
ke kvalitnímu bydlení nesporně patří. Náš názor podporuje územní plán obce z lis-
topadu 2004. Průmyslová zóna pro výrobu a skladování je v Sivicích, drobné pod-
nikání umožňuje areál bývalého JZD, velká průmyslová zóna bude ve Šlapanicích 
a je v Brně-Slatině. 

František Kopecký
starosta obce

Slovo starosty

Fotografie Ing. Vilém Šimek – na titulní straně foto z odkanalizování obce.
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Zajímavosti z obce

Informace
 14. ledna zahájila stavební firma IMOS práce na projektu splaškového odkana-

lizování.
 2. února se konaly tradiční hasičské ostatky.
 8. února nastoupila stavební firma Promont Uherské Hradiště, která je subdo-

davatelem firmy IMOS.
 27. února ve středu na programu ČT 1 v pořadu CAFÉ byl v noční talk show 

Luboše Xavera Veselého hostem náš rodák, světoběžník a šéfkuchař 
hotelu Sacher ve Vídni Jaroslav Műller.

 1. března se na Kosmáku uskutečnil 11. ročník Tvaroženské olympiády-zimní 
část. Pořádala TJ Sokol.

 9. března sehrála Archa community na Sokolovně divadelní představení Járy 
da Cimrmana Blaník.

  • na přelomu července a srpna bude ve Tvarožné proveden arche-
ologický výzkum. Provádět ho budou zahraniční studenti v rámci 
spolupráce univerzity v Minnesotě (USA) a Archeologického ústavu 
Akademie věd ČR, viz článek Petra Škrdly na jiném místě tohoto čísla 
Tvaroženského zpravodaje.

  • naše internetové stránky byly rozšířeny o odkaz Krizové situace, 
kde najdete např. informaci o zkoušce sirén, povodňový plán, důle-
žitá telefonní čísla, řešení některých mimořádných situací, seznam 
členů hasičské zásahové jednotky a další informace.

  • v odkazu významné osobnosti jsme přidali informaci o našem ro-
dákovi, herci Aloisi Liškutínovi.

  • v odkazu splaškové odkanalizování najdete důležitá telefonní čísla, 
která se vám při postupu prací mohou hodit.

  • vaše náměty na rozšíření internetových stránek, doručené na Obec-
ní úřad posoudíme, případně zrealizujeme. 

Poděkování
Poděkování patří organizátorům ostatků a Tvaroženské olympiády.

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
duben–květen 2008
středa 26. 3. 15:00–17:00 hod.
sobota 5. 4. 9:00–11:00 hod.
středa 16. 4. 15:00–17:00 hod.
sobota 26. 4. 9:00–11:00 hod.
středa 7. 5. 15:00–17:00 hod.
sobota 17. 5. 9:00–11:00 hod.



5 Ročník 36 • Číslo 2 • březen–duben 2008

Zprávy komisí ZO

Vzpomínka na Václava Kosmáka
15. 3. si připomínáme 110. výročí úmrtí katolického 

kněze, fejetonisty, romanopisce a satirika Václava Kos-
máka.

Václav Kosmák se narodil 5. 9. 1843 v rodině martín-
kovského krejčího. Vyšší vzdělání získal na německém 
gymnáziu v Jihlavě. Tamní prostředí jej sice poněmčo-
valo, avšak byla to Jihlava a tamní majálky, kde v něm 
vzplanul cit vlastenectví; na tato studentská léta vzpo-
míná v četných črtách a povídkách. Studoval bohosloví 
v Brně, na kněze byl vysvěcen 4. června 1866. Jeho kněž-
ským povoláním prolíná činnost buditelská a spisova-
telská. Prvním působištěm V. Kosmáka byly Moravské 
Budějovice. Byl členem tamního vlasteneckého spolku 
Budivoj. V roce 1872 byl administrátorem v Moutnicích 

u Klobouk a v roce 1876 v Borkovanech. V letech 1877–1893 působil ve Tvarožné, 
což znamenalo rozkvět celé farnosti, byl iniciátorem významných aktivit v obci, 
z nichž bezesporu v popředí stojí vybudování nového kostela sv. Mikuláše. Připo-
míná nám ho pomník pod kostelem a tzv. Kosmákův kříž na místě, kde se při od-
chodu na nové působiště rozloučil se svými farníky.

Kosmák jako kaplan a později farář často střídal působiště a to mu kromě jiného 
dávalo možnost nahlédnout do stovek nejrůznějších osudů, což využíval při psaní 
kukátek pro moravský katolický „Hlas“. Velmi dobře znal své čtenáře, a tak psal 
o věcech pro ně pochopitelných a srozumitelných. Byl i výborným řečníkem, zú-
častnil se táborů lidu u Rosic a u Jevišovic. Slavnostně promlouval při otvírání nové 
budovy školy v Moravských Budějovicích a o pět let tamtéž při otvírání Národního 
domu.

Zemřel v Prosiměřicích 15. března 1898. Zájem čtenářů dokázal, že ještě v le-
tech 1921–1925 vyšlo jedenadvacet svazků jeho sebraných spisů. V rodném Mar-
tínkově mu spoluobčané postavili roku 1910 u kostela pomník s plaketou a listy 
vavřínů; v roce 1925 přibyla pamětní deska též na jeho rodný dům.

Lubomír Šubrt
Kulturní komise

Zveme Vás na Tvaroženský košt vín 
s cimbálovou muzikou DONAVA, 

který se koná v pátek 9. května 2008 
v 18 hodin v areálu sokolovny.
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Jak se dařilo dobrovolným hasičům v roce 2007
Rok 2007 byl pro tvaroženské hasiče rokem poklidným. Nemuseli jsme zasaho-

vat u nijak velkých požárů ani živelních pohrom. Mohli jsme se věnovat již zaběh-
nutému stylu naší práce. To znamená školení a výcviku zásahové jednotky, pravi-
delné údržbě hasičské techniky, celoroční práce s mladými hasiči a jejich doprovod 
na soutěžích. Pak to jsou akce, které hasiči již zvládají s rutinou – ples, ostatky, sou-
těž na dědině i v blízkém okolí, hody, požární asistence při akcích spojených s na-
poleonskou tematikou. A mimo to se naskytlo i několikeré zpestření naší práce.

8. března zaplesala srdce zapálených tvaroženských hasičů. Od policie ČR zís-
káváme bezplatným převodem zánovní vůz VW Transporter. Má ujeto 290 tisíc 
km, ale je ve velice dobrém stavu. Začala nadšená práce s přestavbou na hasič-
ský speciál – byly provedeny autoklempířské práce, nezbytná údržba brzdového 
systému, montáž nových sedaček, bezpečnostních pásů, nové tažné zařízení, nový 
akumulátor, nový lak karoserie, montáž výstražného zvukového zařízení, výměna 
pneumatik za nové, jako třešnička na dortu je autorádio. Účty po sečtení daly část-
ku 32.914 Kč. Není v tom ale započítána práce hasičů a našich příznivců. Tímto 
chceme poděkovat Jiřímu Daňkovi za jeho nezištnou pomoc. Rekonstruovaný vůz 
slouží především pro přepravu mladých hasičů na soutěže po celém okrese.

Konec měsíce května je pro nás hasiče hektický – v pondělí 28. května se zakuc-
kal motor našeho furgona a začal stávkovat. A to má být v neděli 3. června tvaro-
ženská soutěž. Naštěstí jsme plánovali generální opravu furgona a již dopředu jsme 
měli zajištěnou dotaci 50.000 korun od Jihomoravského kraje, takže peníze byly 
nachystané, zbývalo jenom motor opravit do neděle. A to se podařilo. Už s klidným 
srdcem jsme odpoledne v neděli 3. června zahájili XVI. ročník soutěže O putovní 
pohár obecního zastupitelstva ve Tvarožné. Všechno dobře dopadlo – naše ženské 
i mužské družstvo vyhrálo.

Máme dvě hasičská auta, za která se nemusíme stydět. A tak s nimi vyrážíme 
do širého okolí: 17.-19. srpna se furgon účastní setkání hasičské techniky na hradě 
Pernštejn

1. září jede furgon na soutěž do Březníku, okr. Třebíč
1.-2. září jede VW Transporter na Slovensko do Kvačan. V Lipt. Mikuláši 

se účastní soutěže v požárním útoku v kategorii mužů nad 35 let. 
8.-9. září se furgon jede představit do Přibyslavi. Tam proběhl první ročník se-

tkání požárních automobilů, strojníků, hasičů a příznivců hasičské techniky Pyro-
car 07. Na letištní plochu se sjelo více než 300 vozidel sborů dobrovolných hasičů, 
hasičských záchranných sborů a také výrobců požární techniky. 

Vyvrcholením těchto spanilých jízd je pak soutěž v chorvatském Medulinu (viz 
příloha).

Hasiči ale jezdí i autobusem. Koncem měsíce září (28.–30. 9.) odjíždí autobus, 
který řídí náš člen Petr Pejřil, na zájezd do Kvačan. Účastníci zájezdu jsou ubyto-
vání po domech v Kvačanech, intenzivně se o nás stará starosta obce Laco Klepáč. 

Z činnosti zájmových organizací
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Chodíme po horách, po dolách nebo plaveme v termálním koupališti. Večer se-
dáváme v krčmě a náš muzikantský kvartet Šťastný, Daněk, Ryšavá, Lichka hraje 
a zpívá. A k nim se přidává celá krčma.

Na 20. října máme připravenou malou slavnost. Na návštěvu k nám přijíždí 
dobrovolní hasiči z obcí Prosenice a Veselíčko u Přerova. Nejdříve jsou přijati 
na Obecním úřadě, před kostelem jsou přítomni žehnání auta VW Transporter. 
Poté je P. Jan Nekuda zve k prohlídce kostela a fary. Odpoledne hosté navštěvují 
důležitá místa, která se vztahují k historické bitvě u Slavkova. Do hasičské zbrojni-
ce se vracejí promrzlí, zkřehlí. Zahříváme je slivovicí, svařeným vínem. Diskutuje-
me s nimi, vyměňujeme si zkušenosti z hasičské práce a přijímáme výzvu, abychom 
se zúčastnili hasičské poutě 3. května 2008 na Hostýně. Protože sbor, který má tak 
bohatou minulost, dvě hasičská auta a prapor, by na takové veliké slavnosti neměl 
chybět!

Toto bylo jen takové stručné poohlédnutí za činností hasičů v roce 2007. 
Pavel Filip – jednatel SDH

Hasiči opět jeli do Medulinu
Jako každý rok, tak i letos jsme byli pozváni na mezinárodní soutěž terénních 

hasičských vozidel do chorvatského městečka Medulin.
Prvotní nadšení a obrovský zájem hasičů, kteří chtěli jet soutěžit na tento pres-

tižní závod, postupem času vystřídalo ochlazení a nezájem, takže z původního 
množství zbylo jen pár osob, které stačilo s bídou na jedno družstvo. Ale už dříve 
jsme do Medulinu poslali zprávu, že přijedou dvě družstva, celkem tedy 8 lidí. Ne-
zbylo tedy nic jiného než zase shánět a přemlouvat hasiče, abychom dostáli slovu.

Letos poprvé jsme vyrazili do Chorvatska s naším novým VW Transporter. Po-
sádka si v pohodlí cestu vychutnala. Nic nevadilo, že celých 780 km pršelo. V cílo-
vém místě, dědince Premantuře , nás měl očekávat starý dávný kamarád a ubyto-
vatel Saša. Ale nebyl vůbec k nalezení, nebral telefon. V kempu nám dokonce řekli, 
že snad už odjel domů do Čech. Nejistota se k večeru rozplynula, Saša se konečně 
objevil a ubytoval nás. No ubytoval - studený odchov, studená sprcha, sychravo. 
Ale co, hlavně že nám neteče za krk. Vždyť 26. října už je tady po sezóně.

Druhý den, v sobotu, přejíždíme do sousedního Medulinu. Vzdušnou čarou 
přes zátoku je to 300 m, po silnici 15 km. V přístavu je zahájení mezinárodní sou-
těže. Letos ale soutěží jen tři národnosti: Chorvati, Slovinci a Tvarožňáci! Byli jsme 
trošku vyděšeni, protože po vydatných deštích museli pořadatelé jet s bagrem 
upravovat trať. Takže když měli chorvatští přátelé strach pustit na trať terénní auta, 
tak co potom my s naší dodávkou. No co, uvidíme!

Vyjíždí naše první družstvo. Nový řidič a nový navigátor již předem určuje 
družstvo k nezdaru. Po projetí cílem se naše auto vrací do místa startu. Následuje 
výměna posádek, v rychlosti se ještě předávají důležité informace z trati. Našemu 
druhému soutěžnímu družstvu už hrozí diskvalifikace z důvodů zdržování soutě-
že, přesto jsou odstartováni.
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Některé soutěžní disciplíny se každoročně opakují: plavba po moři v gumovém 
člunu, požární útok od nadzemního hydrantu, transport zraněné osoby tentokráte 
z jeskyně. Novinkou je jízda pramicí s pomocí bidel po rybníčku (tedy po něja-
kém kačáku, spíše po bahňáku). Na druhém břehu naložit náklad a rychle zpět. Jo, 
to bahno jsme měli až za ušima!

Cílová disciplína je lahůdka – štafetový běh po vojenské střelnici. Místo šta-
fetového kolíku jsou přenosné hasicí přístroje, dva hasiči se nezávisle proplétají 
a křižují přes dvanáct střeleckých oken. Za posledním oknem předávají hasičáky a 
zbývající z družstva to dělají v opačném směru.

Po ukončení soutěže je občerstvení na oné již zmiňované střelnici. Průběžně se 
podává pivo, fazolový guláš a večer se griluje maso. Zde předáváme medulinským 
hasičům dary a pozvání k nám do Tvarožné. Samozřejmě jsme dávali ochutnávat 
i naše tekuté zásoby.

A upozorňovali jsme je, že se to nesmí pít jak voda. Ale každý Chorvat nemá 
probléma!

Tím pádem se kuchaři a někteří další trošku „povznesli“ a při vyhlašování vý-
sledků začali dělat vylomeniny. Když byli nadřízenými několikrát napomínáni, tak 
nepřítomnými pohledy a rukama ukazovali na nás se slovy: „My nic, to oni Češi, 
ti nám furt nalívali!“ Ale vše se v dobré obrátilo. Padaly jazykové bariéry mezi zá-
vodníky, oprašovala se kamarádství z předešlých roků, navazovala se nová. 

Na závěr je potřeba říci: soutěžilo 18 družstev, Tvarožná 2 získala páté místo 
a Tvarožná 1 se umístila na místě dvanáctém.

Tvarožná 1: Doležal Vlastimil, Severa Pavel, Daněk Jan, Kousal Michal
Tvarožná 2: Pejřil Petr, Krček Milan, Brzobohatý Jan, Brzobohatý Petr

Zaznamenal  
Vlastimil Doležal

Z činnosti TJ Sokol Tvarožná
Vážení čtenáři „Tvaroženského zpravodaje“, chtěl bych Vás alespoň trochu in-

formovat o činnosti oddílů v naší TJ v roce 2007.
Největším oddílem v TJ je oddíl kopané, ve kterém máme v soutěžích družstvo 

mužů, dorostenců a přípravku. Družstvo žáků jsme do soutěže nepřihlásili pro 
nedostatek hráčů. Stejný problém byl řešen i v družstvu dorostenců, a to sloučením 
s dorostenci Pozořic, kteří se také potýkají s nedostatkem hráčů. Dnešní mládež ra-
ději volí méně namáhavé sporty na fyzickou kondici i čas a raději sportují u počíta-
če nebo televize. S tímto problémem se nepotýkáme jenom ve Tvarožné, je to pro-
blém i okolních oddílů. Proto je důležité pracovat s mládeží už od přípravky, kterou 
se nám podařilo založit díky obětavosti některých hráčů družstva mužů. I když 
vydrží u fotbalu ze současných 15ti hráčů 2 až 3, bude to úspěch. Tato mládežnická 
družstva sbírají zkušenosti a jsou zatím na spodních příčkách tabulky. Muži jsou 
po nevyrovnaných výkonech v podzimní části soutěže na 11. místě a musíme dou-
fat, že na jaře postoupí do první poloviny tabulky.
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Dalším oddílem, který hraje pravidelné soutěže, je oddíl stolního tenisu se tře-
mi družstvy. Dvě družstva úspěšně působí v okresním přeboru a jedno v okresní 
soutěži. Je jen škoda, že byla zrušena mládežnická družstva, ke kterým se nepoda-
řilo sehnat trenéry.

V oddílu rekreačních sportů působí členové TJ, kterým schází pohyb a mají 
chuť trochu si zasportovat při košíkové, malé kopané, florbalu a volejbalu. Po tomto
sportování odchází domů spokojeni, že něco udělali pro své zdraví a alespoň na 
chvíli zapomněli na všední starosti.

Oddíl působící pod hlavičkou sportu pro všechny zastřešuje hlavně družstva 
žen, žactva a rodičů s dětmi, které se věnují především základní tělesné výchově. 
Cvičí se převážně kondiční cvičení.

Ve všech oddílech by mohla být činnost rozšířena a zkvalitněna. Toto je ovšem 
limitováno počtem cvičitelů a finančními možnostmi TJ. Práce cvičitelů vyžaduje
velkou obětavost, odpovědnost, hodně času a někdy i pořádně pevné nervy. Proto 
bych jim chtěl touto cestou poděkovat a vyjádřit velké uznání za jejich nezištnou 
činnost při cvičebních i tréninkových hodinách. 

V kulturní a společenské činnosti pořádají členové TJ „Tradiční sokolský ples“, 
„Dětský maškarní ples“, páteční „Pouťovou zábavu“ s Lehkou nohou, sobotní „Se-
tkání s přáteli při Tamburáších“ a nedělní diskotéku pro mládež.

Ze sportovních akcí mimo soutěžní utkání oddílu kopané a stolního tenisu, or-
ganizujeme v květnu „Přebor obce v lehké atletice“, týden před poutí „Tvarožen-
skou olympiádu“ (také v lehké atletice) a v prosinci „Předvánoční olympiádu“ (sou-
těží se ve šplhu, skoku vysokém a nějaké netradiční disciplině např. skok z místa, 
hod na cíl atp.).

V oblasti údržby tělovýchovných zařízení jsme tento rok museli řešit několik 
havarijních situací. Nejdříve to byla malá díra v plechové střeše nad přístavkem 
KD, ze které se vyklubala celková rekonstrukce střechy o ploše asi 60 m2, kterou 
provedla klempířská firma Mirka Severy. Další havárie přišla v podobě plynového
kotle, který po 27mi letech vypověděl službu. Ale i přes tyto mimořádné náklady 
byla provedena plánovaná oprava venkovní fasády a v prosinci vymalování vnitř-
ních prostor KD malířskou firmou Zdeňka Kříže. Tyto havárie se nám podařilo
z větší části zaplatit z vlastních zdrojů a příspěvku „Tělovýchovné unie brněnska“. 

Údržba budovy KD nás stojí spoustu sil a ty nám potom chybí v naší hlavní 
činnosti a poslání tělovýchovy a to je zajistit kvalitní cvičební hodiny pro mládež 
i dospělé cvičence. Organizování soutěžních utkání i tréninků v kopané a stolním 
tenisu stojí také spoustu peněz i času. Ten věnují pro TJ i obec nezištně cvičitelé 
i trenéři a tak bychom jim měli pomáhat a podporovat je v jejich činnosti, ne nao-
pak.

Velký problém máme v růstu cen energií. Cena plynu nám za poslední čtyři 
roky vzrostla téměř o 100 %. V roce 2003 jsme například spotřebovali 6.293 m3 
plynu za 45.563 Kč což je spotřeba za větší rodinný dům. V roce 2006 při odběru 
6.822 m3 to bylo již 69.542 Kč. Podobné je to i s elektrickou energií. 
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Proto naši činnost bychom mohli jen těžko dělat bez podpory sponzorů, obce 
Tvarožná a dotací od ČSTV ze zisků Sazky. Všem Vám za to velice děkujeme a dou-
fáme, že nám zůstanete příznivě nakloněni i v budoucnu.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jménem výboru TJ všem funkcionářům, 
cvičitelkám a cvičitelům, trenérům a vedoucím všech družstev za jejich celoroční 
obětavou práci. Děkuji odcházejícím členům z výboru TJ Janě Daňkové a Josefu 
Minaříkovi za jejich dlouholetou práci ve prospěch tělovýchovy a sportu ve Tva-
rožné. Také děkuji Vám členům a příznivcům, kteří jste jakýmkoliv způsobem při-
spěli k činnosti TJ.

Vás všechny, kteří nechcete jen sedět u televize a chcete udělat něco pro své 
zdraví, bych chtěl pozvat do tělocvičny mezi nás. Těšíme se na Vás.

Urbánek Jan ml.

Zpráva oddílu kopané – jarní část sezony 2007/2008
Družstvo Mužů zahájilo zimní přípravu 12. ledna. Tréninky probíhají třikrát 

týdně a od února mužstvo hraje každou neděli na umělé trávě v Bohunicích pří-
pravné zápasy. Začátek sezony je pak stanoven na 30. 3. 2008. Naše mužstvo by 
mělo začínat s Mokrou B, která se ale ze soutěže odhlásila a na místo tohoto utkání 
bude zařazeno přípravné utkání na domácím hřišti se soupeřem Start Brno. Hlav-
ním trenérem je Ladislav Kaluža.

Dorost po sloučení s mužstvem Sokola Pozořice sehraje podle původní doho-
dy svá domácí utkání jarní části na hřišti v Pozořicích pod hlavičkou TJ SOKOL 
Tvarožná. Podzimní část proběhla na hřišti ve Tvarožné. Trenérem je Stanislav 
Neužil.

Přípravka trénuje od února jednou týdně ve středu vždy v 17:00 hodin v tělo-
cvičně na Kosmáku. Podle počasí se uvažuje o trénincích na umělé trávě. Trenéry 
jsou Radek Muselík a Vašek Poláček.

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná - jaro 2008

kolo den datum za�átek utkání den datum za�átek utkání kolo den datum za�átek utkání
14. ne 30.3. 10:30 P�ípravné utkání ne 30.3. 12:45 Mod�ice - Tvarožná
15. ne 6.4. 10:30 Tvarožná - Opatovice so 5.4. 13:15 Tvarožná - D. Kounice
16. ne 13.4. 16:00 Blu�ina - Tvarožná ne 13.4. 13:45 M�nín - Tvarožná
17. ne 20.4. 10:30 Tvarožná - Rajhrad B so 19.4. 13:45 Tvarožná - Troubsko 10. so 19.4. 10:30 Tvarožná - Pozo�ice
18. ne 27.4. 10:30 Vin. Šumice - Tvarožná ne 27.4. 13:30 Újezd - Tvarožná 11. so 26.4. 11:00 Mokrá - Tvarožná
19. ne 4.5. 10:30 Tvarožná - Kobylnice so 3.5. 14:15 Tvarožná - Šlapanice 12. so 3.5. 10:30 Tvarožná - Újezd
20. ne 11.5. 16:30 Moutnice B - Tvarožná so 10.5. 14:15 Vojkovice - Tvarožná 13. so 10.5. 14:30 Moutnice - Tvarožná
21. ne 18.5. 10:30 Tvarožná - Vojkovice B so 17.5. 14:15 Tvarožná - Vev. Bitýška 14. so 17.5. 10:30 Tvarožná - Šlapanice
22. ne 25.5. 16:30 Žab�ice - Tvarožná so 24.5. 14:15 �í�any - Tvarožná 15. ne 25.5. 15:00 M�nín - Tvarožná
23. ne 1.6. 10:30 Tvarožná - Babice n. Svit. so 31.5. 14:15 Tvarožná - Zbýšov 16. so 31.5. 10:30 Tvarožná - T�šany
24. so 7.6. 14:30 Podolí - Tvarožná so 7.6. 14:15 Oslavany - Tvarožná 17. so 7.6. 10:30 Tvarožná - Blažovice
25. ne 15.6. 10:30 Tvarožná - Ochoz ne 15.6. 14:15 Moutnice - Tvarožná 18. ne 15.6. 9:00 Rajhradice - Tvarožná
26. ne 22.6. 16:30 Pozo�ice - Tvarožná so 21.6. 14:15 Tvarožná - Kupa�ovice

Všechna utkání dorostu, kde je Tvarožná uvedena jako domácí mužstvo se budou hrát na h�išti v Pozo�icích.

Muži Dorost P�ípravka
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REKLAMA

Zajímá vás p�i topení… 
Úspora paliv? Ekologie? Uživatelský komfort? 

Pokud si na n�kterou z výše položených otázek odpovíte 
„ANO“, pozorn� �t�te.

Poslední roky jsou ve znamení r�stu cen 
paliv pro vytáp�ní. Nejv�tší cenový skok 
zaznamenal zemní plyn a jak nazna�ují prognózy, 
nebude to v následujících letech jiné. V tomto 
sm�ru z�stávají paliva jako d�evo a uhlí v cenové 
výhod�. Co s touto výhodou provede zavedení 
hodn� diskutované ekologické dan�, ukáže až její 
konkrétní podoba.   

P�esto již dnešní trh umož�uje uživatel�m
s lokálním topením možnost instalace dodate�ného
prvku na t�leso komína, které svou �inností zvýší 
ú�innost využitelnosti jednotlivých typ� paliv –  
p�inese úsporu daných paliv, sníží množství emisí 
vypoušt�ných do prost�edí – tedy pracuje 
ekologicky a v neposlední �ad� a zejména u tuhých 
paliv zp�íjemní obsluhu – zvýší uživatelský 
komfort. V otázce bezpe�nosti provozu je pak 
takový uživatel d�kladn� seznámen se správným 
procesem spalování, se správnou frekvencí �išt�ní
topného za�ízení a komínového t�lesa, ale 
i s doporu�eními, co do spalovacího procesu 
rozhodn� nepat�í.

Tento prvek, neboli regula�ní komínová 
hlavice, zastoupená nejen na našem trhu hlavicí 
POLMAR®, pracuje s úpravou komínového tahu 
tak, aby jeho výsledná k�ivka m�la optimální 
pr�b�h vzhledem k vlastnostem komínového t�lesa
a napojeného topného za�ízení. Stabilizuje proto 
p�ísun optimálního množství vzduchu, který 
se ú�astní procesu spalování. Vliv nás samotných 
na velikost komínového tahu je bohužel mizivý 
a platí proto, že o finálním výsledku – spot�eb�
a využití paliva a množství emisí nerozhodujeme 
my, ale konkrétní atmosférické podmínky, které 
jsou neustále prom�nlivé.  

U odpovídajícího systému kotel – komín 
lze vhodnou regulací dosáhnout minimalizace 
tepelných ztrát tím, že se eliminují vlivy proud�ní 
v�tru, ochlazování komína, vlhkost, zm�ny tlaku, 
zp�tný tah. Sou�asn� s tím je možné i lépe využít 
teplo z již spáleného paliva, výrazn� snížit objem 
emisí a samoz�ejm� prodloužit životnost komínu 
(komínové vložky) a kotle.  

Zkonstantn�ní pr�b�hu komínového tahu 
deklarují provedené zkoušky v aerodynamickém 
tunelu, které byly sou�ástí certifikace této hlavice 
dle harmonizované evropské normy.  

 O úspo�e paliv ve výši  10–15 % p�i topení 
zemním plynem (s výjimkou turbokotl�
a kondenza�ních kotl�), 30–35 % v p�ípad� topení 
uhlím až 45 % p�i topení d�evem, se každý váhající 
uživatel m�že informovat u stávajících aplikací. 
Samoz�ejmostí je pak posouzení vhodnosti 
�i nevhodnosti aplikace p�ímo na míst�.
 Návratnost ceny regulace pro rodinný d�m
je vždy zajímavá a podle množství a druhu 
spot�ebovaného paliva se v�tšinou pohybuje mezi 
1 až 3 roky. 
  Sou�ástí hlavice POLMAR® nejsou žádné 
pohyblivé prvky, které by se mohly opot�ebovat
a snižovat tak její životnost.  
 P�esto, že aplikace je vhodná pro r�zné 
typy kotl�, kamen, krb� a komín�, je t�eba v�d�t, 
že tato hlavice neodstraní p�ípadné nedostatky 
a vady topného systému a že p�i posuzování stavu 
u p�ípadného uživatele je t�eba vždy p�ihlížet 
k ustanovením jednotlivých norem a p�edpis�.
Možná více než u jiných aplikací jde nám všem 
o to, aby výsledný efekt splnil o�ekávání uživatele. 

Bližší informace (v�etn� referencí): na 
www.centropa.cz

Kontakt:
Ing. Tomáš Kubík 
Mobil :                                     603 274 019  
Tel.: (po 16 h.), fax, zázn.:      596 123 902 
e-mail: t.kubik@centrum.cz
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Ze života…

Projekt Austerlitz 
k svému jubileu inicioval společně s programem Strom života Nadace Partner-

ství akci STROMY PRO SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ
V loňském roce jsme oslavili 10. výročí Projektu Austerlitz, když první akce 

pod tímto názvem se odehrála v roce 1998. Obec Tvarožná, občanského sdruže-
ní jednotek klubů vojenské historie „Aliance“ (transformované později do Central 
European Napoleonic Society – C.E.N.S.) a firmy Davay Communications s.r.o.
formulovali dohodu a iniciovali vznik Projektu Austerlitz 2005, který měl dovést 
vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova do roku 2005, tedy roku 200. výročí této 
události a zajistit jeho důstojný průběh. Po uspěšném završení této fáze došlo k do-
hodě Tvarožné, C.E.N.S. a Davay Communications s.r.o. o prodloužení projektu 
do roku 2010 pod názvem Projekt Austerlitz a v roce 2007 se připojilo i město Slav-
kov u Brna podpisem deklarace o spolupráci s obcí Tvarožná.

Na počest tohoto jubilea, vznikl projekt adopce stromů pro Slavkovské bojiště, 
který se začlenil do loňských akcí konaných u příležitosti vzpomínkových akcí na 
Bitvu u Slavkova. Vznikl ve spolupráci Projektu Austerlitz a programu Strom ži-
vota Nadace Partnerství; stromy lze adoptovat na internetových stránkách www.
stromzivota.cz. „Slavkovská bitva nebyla jen významným historickým mezníkem, 
ale událostí, která se dotkla životů tisíců účastníků bitvy i místních obyvatel a kte-
rá ovlivnila podobu okolní krajiny. Vrátit životy padlým nemůžeme, proto jsme 
se společně rozhodli oživit alespoň prostředí, které nás obklopuje,“ komentuje 
motto nové spolupráce Michal Veselý z Nadace Partnerství. Cílem celé akce je 
zasadit v horizontu osmi let za každého vojáka padlého v bitvě u Slavkova strom. 
Do roku 2015, kdy si připomeneme 210 let od konání bitvy, by tak mělo být sym-
patizanty projektu Austerlitz v regionu Slavkovského bojiště a na dalších místech 
jižní Moravy vysazeno celkem 23 700 stromů. 

Podpořit výsadbu lze příspěvkem do veřejné sbírky Strom života či pomocí tzv. 
adopce stromů. Výše příspěvku do veřejné sbírky je libovolná: na sázení můžete 
přispět jednorázově, či na něj zadáním trvalého příkazu k úhradě posílat zvolený 
obnos pravidelně. Adoptovat konkrétní strom lze prostřednictvím pevně stano-
vené částky 300 korun. Každý přispěvatel obdrží originální certifikát. „Adoptovat 
můžete pro sebe, své děti či ostatní blízké osoby. V tom případě vám kromě certifi-
kátu zašleme pozvánku na námi vybrané společné sázení a později také fotografii
adoptovaného stromu“, upřesnil princip adopce Michal Veselý. 

Záštitu nad projektem převzal 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mi-
lan Venclík, který obratem přislíbil adopci většího množství stromů, které vlastno-
ručně pomůže vysadit na Slavkovském bojišti. Konkrétní umístění projedná se sta-
rosty jednotlivých obcí.

Podklady pro adopci stromů obdželi všichni pozvaní hosté loňského výročí. Bu-
dou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách.
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Kontakty:
Nadace Partnerství., Michal Veselý 724 944 677, michal.vesely@nap.cz
Obec Tvarožná, starosta František Kopecký, 602751166, starosta@tvarozna.cz
Projekt Austerlitz, Miroslav Jandora, 602500870, mjandora@austerlitz.org

Zajímavý nález z Tvarožné
Na jaře loňského roku nelezl pan Stanislav Klimeš na zahradě svého domu 

č. p. 319 starý knoflík, jehož obrázek přinášíme. Je zhotoven z barevného kovu,
dutý, pertlovaný ze dvou dílů. Na první pohled se jedná o vojen-
ský knoflík z poloviny 19. století. Na líci nese korunovaný znak,
v němž je umístěna orlice. Srovnáním s patřičnou literaturou bylo 
zjištěno, že se jedná o státní znak Pruského království, užívaný 
v letech 1843–1871. Jak se tento knoflík (pomineme-li druhotné
uložení) mohl dostat z Pruska až do Tvarožné?

Vraťme se trochu do minulosti. 
Dne 3. července 1866 prohrála rakouská armáda bitvu u Hrad-

ce Králové. Vítězní Prusové táhli na Vídeň a po obsazení Brna 
bylo 22. července uzavřeno příměří v Mikulově. Je pochopitelné, 
že tato armáda kvůli svému zabezpečení a zásobování obsadila 
široké okolí a též obce v našem regionu. Z různých pramenů víme, 
že k nám přivlekli epidemii cholery. Při troše fantasie si lze před-
stavit, že některá pruská jednotka tábořila právě v místech nynější 
zahrady domu č. 319. V místě, které leželo mimo obec v blízkosti potoka. A tam 
mohlo dojít ke ztrátě knoflíku.

Blahopřejeme panu Klimešovi k jeho nálezu. Třeba majitelé okolních pozemků 
budou mít podobné štěstí na nález památky z této doby. 

JV

Nejstarší osídlení Tvarožné a jeho výzkum
Na základě biologických studií se člověk současného typu objevil před 100-

200 000 lety v subsaharské Africe. Podle teorie, která je nazývána „pramáti Eva“, 
mají všichni dnes žijící lidé jednu společnou matku, která žila právě v této době 
v subsaharské Africe. Lidé následně migrovali přes Sinajský poloostrov, Levantu 
a Balkán do Evropy, kam dorazili někdy před 45 000 lety. Zde se setkali s nean-
drtálci, se kterými ještě nějakou dobu společně sdíleli evropský prostor, ale před 
asi 35 000 lety již převládají nově příchozí s první Panevropskou kulturou, která 
se nazývá aurignacien. 

V Podunají, které představuje spojnici mezi východem a západem evropského 
kontinentu, a moravských úvalech, které představují spojnici mezi jihem a severem 
evropského kontinentu, se dochovala řada památek na tyto časy, kdy člověk sou-
časného typu postupně ovládl evropský kontinent. Několik lokalit bylo nalezeno 
i v Tvarožné. Nejznámější a nejdéle známá je stanice v trati Nová pole, která je cha-
rakteristická importovanou kamennou surovinou – radiolaritem – z prostoru Bí-
lých Karpat. Dnes se domníváme, že představuje mladší fází aurignackého osídlení. 
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Lokalita je bohužel povrchová a absolutní datace není možná. Další lokalitou této 
kultury, která, přestože je opět povrchová, se zdá být na základě některých indicií 
(zejména převahy lokálních rohovců na výrobu nástrojů) starší, je situována v trati 
Velatické vrchy, na rozhraní katastrálních území Tvarožné a Velatic. Nejstarší lo-
kalita, která náleží kultuře bohunicienu (nazvané podle sídliště v Brně Bohunicích), 
je o něco starší (odhadujeme stáří 40 000 let) a vzhledem k několika skutečnostem 
si zaslouží zvýšenou pozornost. Časově spadá do období příchodu moderních lidí 
a může tak představovat pozůstatek sídliště buď těchto nově příchozích nebo ješ-
tě posledních neandrtálců. Není povrchová – podařilo se nám nalézt kamenné 
nástroje v neporušených sedimentech, což umožňuje výzkum lokality. Proto jsme 
ve spolupráci Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a Univer-
sity of Minnesota dali dohromady tým odborníků a studentů z řady zemí Evropy 
a ze Spojených států, který provede v létě výzkum této zajímavé lokality. Na zá-
kladě předběžných sondáží předpokládáme, že se nám podaří shromáždit kolekci 
alespoň 500 kamenných nástrojů. Nepředpokládáme, že bychom nalezli kosterní 
pozůstatky tvůrců zdejších kamenných nástrojů a vyřešili tak otázku, kdo je nosi-
telem kultury bohunicienu. Na to nejsou vhodné půdní poměry a kosti se nemohly 
dochovat, domníváme se ale, že bychom mohli provést absolutní dataci metodou 
měření rozpadu izotopu uhlíku 14C (pokud nalezneme uhlíky) nebo měřením 
termoluminiscence ohněm spálených rohovců. Pokud budeme v létě úspěšní, 
Tvarožná se zařadí mezi nejvýznamnější evropské lokality z tohoto období.

Petr Škrdla – Gilbert Tostevin

Nejstarší historie obce
V letošním roce si připomeneme 720. výročí nejstarší písemné zmínky o naší 

obci. Oprášíme-li svoje znalosti z dějepisu pro základní školu můžeme si připome-
nout, v jaké době první zpráva o existenci naší obce vznikla. 

25. srpna 1278 zvítězil Rudolf Habsburský nad českým králem Přemyslem Ota-
karem II. ve známé bitvě na Moravském poli. Český král v této bitvě zahynul. České 
země se tak dostaly na pět let pod správu Oty Braniborského, který se stal po-
ručníkem nezletilého syna krále Přemysla II. kralevice Václava. Moravu spravoval 
Rudolf Habsburský. Nastala léta chaosu, rozbrojů, loupežení a také neúrody a hla-
domoru v roce 1282. Česká šlechta se obohacovala na úkor královského majetku. 
Její moc vzrůstala. V roce 1283 nastoupil na trůn Václav II. Silný vliv na něho měl 
manžel jeho matky Kunhuty Záviš z Falkenštejna, který za něj fakticky až do roku 
1288 vládnul. Od roku 1289 získali Falkenštejnovi odpůrci rozhodující vliv na krále. 
Záviš ztratil vliv a byl v srpnu 1290 pod hradem Hluboká popraven. 

V archivních pramenech se dostaneme se k nejstaršímu známému zápisu, 
do kterého dávný písař napsal:

„Král Václav II. daroval dne 30. května 1288 nejvyššímu písaři (protonotá-
ři) království Českého Velislavovi za jeho věrné služby prostřední lán náležející 
k vesnici Velatice, která byla tehdy v držení kostela sv.Prokopa na Starém Brně, 
již kostel spravoval podle královského zákonného kanonického práva, dále pak 
mlýn poblíž řečené vsi a též jistý porost, jenž kdysi také náležel k oné vsi Velati-
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ce skrze Brunona, moravského správce krále Václava, z jeho královského příka-
zu až k určeným hranicím, jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice (Twarszowicz)“. 

Dne 25. března 1297 daroval týž panovník kostelu Panny Marie (později Cyrila 
a Metoděje) v Brně celý desátek ze dvora (de curia) ve Tvarožnici. 

Nejstarší zápis o Važanicích z roku 1297 říká, že patřily markraběti a dávaly 
jako samostatná obec desátek jinému kostelu, než Tvarožnice. 

Dne 30. září 1304 prodal Václav II. brněnskou rychtu a svoji ves Vážanice Ver-
nhardu řečenému Kramáři (Institor) v Brně za 900 hřiven denárů pražských grošů 
(1 hřivnu za 60 grošů počítajíc) spolu se dvorem a se 4 k němu příslušnými poplu-
žími, též s lukami, s lesy, se vším dalším, což jeho syn Václav III. potvrdil listinou 
danou dne 26. 4. 1306 v Žitavě. Připomněl ve stejné listině i to, že jeho otec Václav 
II. prodal Tvarožnici Hynkovi z Dubé, pražskému purkrabímu.

V roce 1322 dostal klášter na Starém Brně kostel Panny Marie a tím i desátek 
ze vsi Tvarožnice.

Za tři roky poté dostal klášter na Starém Brně od Hynka z Dubé ves Tvarožnici. 
Vyšehradský probošt Bertold z Lipé, jeho bratr Čeněk, Jan z Klingenbergu (Zví-

kova) vyměnili v roce 1337 s klášterem na Starém Brně ves Vážanice za půl vsi 
Kurdějova. 

Obě listiny Václava II. a Václava III, potvrdil Karel IV. 18. března 1347 v Tri-
dentě.

Po Vernhardovi a Hynkovi z Dubé připadly obě vsi Jakubu Rohrovi, jemuž Karel 
IV. dne 18. března 1347 předchozí práva udělená Václavem II. a Václavem III. na obě 
vsi potvrdil.

V roce 1350 klášter propůjčil dvůr ve Vážnicích Janu z Kladrub. V roce 1358 za-
jistil Ctibor z Vážan své manželce Vratce na Vážnicích na 2 lánech a 7 podsedcích 
40 hřiven grošů.

Nikdo již asi nezjistí, zda jméno obce, původně ležící pod severním úbočím 
Santonu, bylo odvozeno od slova tvaroh s pravděpodobnou povinností obyvatel-
stva platit vrchnosti naturální dávky v tvarohu či dle dávného rodu Tvarožniců. 
Přípona –ice byla ve jménech obcí funkční od 12. do 14. století.

Važanice též Vážanice ležely jižněji než Tvarožnice a dle úsudku Jana Skutila 
jsou starší obcí. Jméno mohlo vzniknout od slova svah jako obydlí ležící na svahu. 
Mohlo také vzniknout od jména rostliny vaz nebo dle dávných obyvatel, přišed-
ších od Váhu ze Slovenska. V této obci je také v roce 1388 zmíněn kostel. Dle Jana 
Skutila je tedy pravděpodobný vznik obce za malé kolonizace ve 12. století a příliv 
obyvatelstva německé národnosti za velké (německé) kolonizace ve 14. století. Na-
svědčuje tomu i formulace „…jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice…“.

Ještě v roce 1414 pohnal Jan ze Želetavy abatyši a konvent kláštera na Starém 
Brně k soudu kvůli úrokům, které mu nevyplácely z jeho „zboží“ na Tvarožnici 
a na Velaticích.

Vraťme se ke Tvarožnicím. Původní umístění obce Tvarožnice bylo pod sever-
ním úbočím Santonu. V údolí potoka byly časté záplavy a tak se obydlí obyvatel 
léty přemísťovala od jihozápadu podél potoka k severovýchodu. Tvarožnice se staly 
protilehlou obcí Važanic a obě obce se zřejmě již v 15. století sloučily. Usuzujeme 
to dle toho, že v roce 1455 je udáván farář ve Tvarožné. Spojená obec měla české 
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jméno Tvarožna později Tvarožná. Německý název Vážnic Bosenitz byl naposledy 
používán za 2. světové války. Vznikl jako Wasanicz a přeneseně od německého 
obyvatelstva jako „basanic“.

Kolem potoka se vytvořil základ dnešní návsi a domy jsou od něho postaveny 
v bezpečné vzdálenosti. Spíše si myslíme než víme, kde jsou náznaky návsi obou 
původních starých obcí. 

Jaké domy obývali dávní obyvatelé naší obce. Je nutno říci, že do 13. století byly 
vesnická sídliště spíše malá. Čítala snad jen desítku obydlí. Obydlí byla jednopro-
storová a zahloubená jako tzv. zemnice a povrchová. Oba typy měly v jednom rohu 
otopné zařízení. Stěny nadzemních obydlí byly budˇ pletené a omazané hlínou 
a nebo srubové. U obydlí byly nejdůležitější obilní jámy. Zásoba potravin a jejich 
zajištění stejně jako odvod desátků vrchnosti byly základní starostí obyvatelstva. 
Praktikoval se trojpolní způsob hospodaření.

Od konce 13. století byly již domy tříprostorové komorového nebo špýcharového 
typu. Největší místností v něm byla jizba s otopným zařízením, to je pec a ohniště. 

Ve 14. století již bylo rozšířené německé (emfyteutické) právo, které obyvatel-
stvo vázalo k půdě a stabilizovalo osídlení. 

Výhodou našich dávných obcí bylo blízké, asi desetitisícové město Brno se svý-
mi trhy, kde mohli vesničané prodat obilí, zvířectvo a další zboží. Výhodou byla 
i dálková komunikace s možností prodeje a výměny zboží a také získávání nových 
informací od cestujících. Nevýhodou naopak byly přesuny vojsk po této komunika-
ci a nepříznivý dopad na život obyvatelstva v průběhu několika století. 

Vývoj obce šel dalšími staletími stejným vývojem jako u jiných obcí v této části 
Moravy.

František Kopecký

Rychlé informace o obci a jak na ně
Také se vám stalo, že někam spěcháte a najednou ouha, nejde elektřina. Garáž 

i brána plotu se musí otevřít ručně, vyjet a zase zavřít. Do toho prší a výrobce 
na toto tak nějak nemyslel. Případně utíkáte k doktorovi a on má dovolenou atd. 
atd. A tak si zanadáváte „Jak to, že jsem to nevěděl“.

Vaše chyba. Kde se ale stala? Vše se hlásilo stejně jako jiné důležité zprávy 
a zprávy o tom, že do naší obce přijel soukromý prodejce, který nabízí vše od spod-
ňárů až po holicí strojky místním rozhlasem. Že rozhlas neslyšíte? Nebo v době 
hlášení nejste doma? A nebo opravdu nechcete nic kupovat a proto se vám nechce 
v zimě a mrazu běhat před barák, aby jste zprávu slyšeli? 

Není to problém obce, ale co s tím? 
Opravdu zůstaneme jen u hlášení obecního rozhlasu tak, jak tomu bylo za na-

šich předků a prapředků v minulém století, kdy se svolávali družstevníci k práci 
na pole? A nebo půjdeme trochu s dobou? Já jsem pro druhou alternativu a i když 
nezavrhuji rozhlas, mám takový malý návrh.

Protože dnes již většina občanu má doma internet a také i svoji vlastní mailovou 
adresu navrhuji, aby důležité informace byly zasílány také prostřednictvím mailu. 
Protože jsem o tom na obci mluvil a bylo mi přislíbeno, že v případě zájmu nebude 
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problém jediným kliknutím potřebnou zprávu rozeslat, obracím se na ty, kteří mají 
o tuto službu zájem. Zašlete mi prosím na moji níže uvedenou internetovou adresu 
mail, jen s uvedením alespoň vašeho jména a příjmení. To z důvodu, že někdo může 
mít internet pouze v práci.

Já seznam lidí spolu s adresami předám na obci i s žádostí o zasílání důležitých 
zpráv tímto způsobem. Protože jsem vázán ve své registraci u České národní banky 
mlčenlivostí, mohu vám slíbit, že Vaši adresu nikomu mimo sekretariátu obce ne-
předám. Pokud se podívám na sousední obec Sivice, už mají toto vyřešené. 

Moje internetová adresa je jiri@kaderavek.cz.
Děkuji všem, kteří chápou, že včasné informace jsou velmi důležité v lidském 

životě. Věřím, že takto přispějeme k naší větší informovanosti a tím i spokojenosti.
Jiří Kadeřávek, 66405 Tvarožná 361

Pozn.: Tyto informace v současné době zveřejňujeme na www.tvarozna.cz v odkazu AKTUALITY.

Výstavba kanalizace pokračuje…
Výstavba splaškové kanalizace v naší obci se již dala do pohybu. Po počáteč-

ních potížích se nyní pracuje již na několika místech v obci (Velatická, náves, 
Hlinky a Krhón). Pokládání potrubí hlavního řadu pokračuje bez přerušení smě-
rem ke Kosmáku a dále ke křižovatce s krajskou komunikací. Během krátké doby 
na tomto úseku nastoupí firma PROMONT, která bude kopat jednotlivé odbočky
k nemovitostem zakončené revizní šachtou. (Zkontrolujte si prosím bílé vyznačené 
odbočení před Vašim domem s vyznačenou hloubkou šachty, zda-li Vám umístění 
vyhovuje a případné změny nahlaste se svým číslem telefonu na OÚ). Pokračuje 
výstavba jednotlivých bočních stok zatím na dvou místech, ale přibudou další pra-
covní skupiny. Na těchto bočních stokách je potrubí plastové a ukládá se přímo 
s odbočkou. Zasypání stavebních rýh se provádí prozatím provizorně. Po všech 
zkouškách (tlakové a kamerové) a po povolení správcem stavby dojde k odebrání 
vrchního zásypu a vozovka bude postupně upravena do finálové podoby včetně
položení asfaltového povrchu. Ve středu obce bude provedeno kompletní odebrání 
staré vozovky a to včetně chodníků. Nová podoba návsi se již rýsuje, zatím na pa-
píře. Chodníky, které se nebudou budovat nově, se pouze předláždí. Prováděcí 
firma je povinna dát poničené chodníky a vozovky do provozuschopného stavu,
ale z důvodu, že i před stavbou některé chodníky nevyhovovaly, bude muset obec 
tyto rozdíly dofinancovávat. V této době probíhá jednání (projektant, obec, sta-
vební dozor) o budoucí podobě komunikací v celé obci. Termín výstavby je ovšem 
vázán zprovozněním kanalizace, aby nedošlo k případnému rozebírání už nově vy-
budovaných vozovek. Doba, kdy dojde k předčasnému provozu na určitých stokách, 
t.j. i k připojování občanů se odhaduje v měsících červen, červenec. Dosavadní 
průběh stavby ve Tvarožné zabezpečují dvě firmy IMOS a PROMONT a vzájemná
komunikace mezi zúčastněnými stranami je zatím na dobré úrovni. Teď už jen 
konečně to počasí.

Zpracoval: stavební dozor pan Valný
Předseda st. komise Ing. Šimek
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REKLAMA

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola
V měsíci lednu bylo, jako každým rokem, žákům předáno hodnocení jejich 

práce za 1. pololetí školního roku. Všem 54 žákům naší školy byl vydán výpis vy-
svědčení. 32 žáků prospělo se samými výbornými, absence v tomto pololetí byla 
poměrně nízká 1 156 hodin, což je jen 21 hodin v průměru na žáka. Na Gymnázium 
do Šlapanic si v únoru podali přihlášky 4 žáci páté třídy.

V lednu také proběhl zápis do 1. ročníku pro příští školní rok. Celkem bylo za-
psáno 13 dětí, 6 chlapců a 7 dívek. Vzhledem k tomu, že letos v červnu opustí naši 
školu 9 páťáků, nově příchozí prvňáci nám zlepší celkový počet žáků ve škole a opět 
zůstane zachována čtyřtřídka.

Během ledna a února jsme zvládli kromě výuky i řadu jiných aktivit. Několikrát 
jsme si zajeli bruslit k OC Olympia, zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí a dějiny jsme si přiblížili ve dvou představeních: prvního se ko-
nalo v Brně a bylo na téma Staré pověsti české a druhé proběhlo ve Tvarožné na 
Sokolovně, kde nám a žákům ze Sivic a Blažovic historická skupina Štvanci před-
stavila období Karla IV. a Jana Žižky. 

Co nás čeká v nejbližší době? Jistě hodně učení, ale také velikonoční svátky 
a s nimi spojené dvoudenní prázdniny, také velikonoční dílny 12. 3., soutěž Nejo-
riginálnější kraslice roku 2008, představení pod názvem Humor v českých pohád-
kách, celodenní program připravený studentkami PF MU v Brně, dále pak hodno-
cení za 3. čtvrtletí a v měsíci dubnu pobyt na škole v přírodě a řada dalších aktivit.
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 5. května. Svoje příspěvky 
zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži. V doručených příspěv-
cích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu příspěvků. 

V týdnu od 3. do 7. 3. proběhl na školním dvoře sběr starého papíru. Za ode-
vzdaný papír děkujeme. V rámci výuky a ekologické výchovy v nejbližší době plá-
nujeme na dvůr školy nainstalovat pytle na PET láhve. Sběr by probíhal celoročně. 
Sběrem těchto lahví se škola také zúčastní soutěže o věcné ceny. Bližší informace 
dodám aktuálně.

Na závěr bych chtěla popřát všem učitelům k jejich březnovému svátku hodně 
zdraví a pedagogického optimismu a všem dětem i dospělým pěkné a veselé Veli-
konoce.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych se krátce zmínila o akcích, které v mateřské 

škole již proběhly,  V měsíci únoru se konal maškarní bál s manžely Trnkovými. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim sponzorům, kteří nám zajistili tombo-
lu. Děkuji paní Buchtové, paní Polachové, panu Severovi a panu Šírovi za pěkné 
sponzorské dary. V tomto měsíci již tradičně začaly Edukativně-stimulační skupi-
ny pro předškoláky a jejich rodiče. Tyto skupiny vede paní učitelka Žaneta Zouf-
ková. Na počátku měsíce března jsme navštívili divadelní představení Perníková 
chaloupka v divadle Radost, a v mateřské škole jsme přivítali maňáskové divadlo 
z Hodonína s písničkovou pohádkou Veselá kulička.

Akce v měsíci dubnu budou neméně zajímavé, a proto se o nich krátce zmí-
ním. V polovině měsíce dubna připravujeme jako každoročně Zkoušku zdatnosti, 
kde děti předvedou, jak jsou šikovné v jízdě na kole, trojkolce či koloběžce. Za od-
měnu získají řidičský průkaz, a budou tak jistě nejmladší řidiči v naší republice. 

25. 4. 2008 jedeme do Planetária na pohádku pod názvem Slunce tropí hloupos-
ti. Určitě to bude zajímavý zážitek i pro nás dospělé. 

29. 4. 2008 se v mateřské škole uskuteční zápis nových dětí do mateřské ško-
ly na školní rok 2008–2009. Zápis bude probíhat v podobě Dne otevřených dveří. 
V tento den se mohou maminky, tatínkové, babičky… s dětmi přijít podívat do ma-
teřské školy od 9:00 hod. do 15:30 hod. Děti si zde mohou pohrát, a určitě dostanou 
i nějaký dáreček. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte.

30. 4. 2008 nás čeká pálení čarodějnic ve spojení s opékáním špekáčků na školní 
zahradě. Bude to dopoledne plné her a zábavy. Samozřejmě nás nemine čarodějnic-
ký diplom a sladká odměna. Podmínkou je, aby děti měly připraveny čarodějnickou 
masku. Již nyní můžete masku začít vytvářet. Touto akcí končím můj příspěvek 
do zpravodaje. 

Přeji všem čitatelům zpravodaje mnoho slunečných dnů a brzké jaro. 
Za kolektiv mateřské školy  

Yvona Hrbáčková
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vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 3. 2008, 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

Naši jubilanti

březen–duben 2008
80 let Audová Ludmila, Tvarožná 52 
 Pokorná Ludmila, Tvarožná 272 
 Prochová Květoslava, Tvarožná 154

75 let Bendová Jarmila, Tvarožná 229 
 Daňková Josefa, Tvarožná 47 
 Kaláb Jaroslav, Tvarožná 207 
 Liškutínová Vlasta, Tvarožná 240 
 Müller Bohuslav, Tvarožná 194 
 Omastová Ilona, Tvarožná 239 
 Švábenská Marie, Tvarožná 22

70 let Kříž Jan, Ing.,  Tvarožná 210

65 let Dobšák Vladimír, Tvarožná 326 
 Galle Jan,  Tvarožná 21 
 Muchová Božena, Tvarožná 282

60 let Jahodová Eva, Tvarožná 243

50 let Němcová Miroslava, Tvarožná 284

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

Restaurace McDONALD‘S Rohlenka, Tvarožná, Dálnice D1
přijme zaměstnance na plný a zkrácený úvazek nebo brigádu do třísměnného 

provozu. Směny jsou vhodné i pro studenty a matky s dětmi. 
(možnost dopoledních směn)

Bližší informace na tel. čísle: +420 724 211 706

Podlahářské práce
pokládání parket, korku, PVC, koberců a broušení parket

Michal KOS,  664 04 Mokrá 329, mobil 605 85 83 75
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