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Vážení občané, 
audit hospodaření byl auditory z JMK na našem Obecním úřadě proveden 

. března s výsledkem bez závad. 
Splaškové odkanalizování obce pokračuje a dotčeny jsou postupně všechny 

místní a teď už i krajské komunikace. 
Obdrželi jsme návrh řešení opravy průtahu krajské silnice kolem Obecního 

úřadu, který je jedním z pěti projektů, zařazených do tohoto projektu. Dosud jsme 
nedostali odpověď na dopis, kterým se ředitele SUS JMK ptáme na financování 
těchto projektů. 

Připravujeme opravy a úpravy místních komunikací narušených stavbou. Pro-
jekt vybraných komunikací byl zadán k vypracování.   

Zastupitelstvo obce uložilo stavební komisi připravit přehled potřebných oprav 
v jednotlivých částech obce. 

Na základě smlouvy nám ČMC poskytl na tyto opravy částku  mil. Kč. To mu-
síme letos prostavět. 

V přípravě jsou mandátní smlouvy mezi Svazkem Šlapanicko a obcemi, které 
obcím umožní uzavírání smluv o přípojkách s majiteli nemovitostí.    Zastupitel-
stvo obce schválilo příspěvek majitelů nemovitostí ve výši  Kč. Je to ve stejné 
výši jako v ostatních obcích, zapojených do této stavby.

. února se Zastupitelstvo sešlo na pracovní poradě se zástupci firmy, která 
předložila návrh na výstavbu rodinných domků v lokalitě Za humny. Tyto pozem-
ky jsou v územním plánu obce určeny k výstavbě. Připomínkovali jsme zásobování 
vodou a dešťovou kanalizaci.  Na jednání Zastupitelstva k tomuto záměru zazněly 
další vážné připomínky. V této věci byly uloženy úkoly a prvním výsledkem by mě-
lo být zadání zástavbové studie.

Stavební úřad Pozořice vydal územní rozhodnutí na inženýrské sítě a komu-
nikace pro výstavbu  rodinných domků v bývalé cihelně. Očekáváme podání 
žádosti o stavební povolení na rodinné domky a zahájení výstavby inženýrských 
sítí v létě letošního roku. Předbíhat mu budou terénní úpravy a likvidace drobných 
staveb v areálu. Informace o podrobnostech výstavby a možnostech zájemců o tyto 
domky budou po dohodě s firmou našim občanům včas poskytnuty. Firma zaměst-
ná pracovníka, který bude se zájemci o domky komunikovat.

Rozšíření dálnice se připravuje a dle informací z poloviny dubna je v mírném 
skluzu. . dubna byla provedena kolaudace protihlukové stěny u Holubic po odstra-
nění nedostatků. U dálničního mostu u Rohlenky provádí firma  SIMOST sanaci 
svahu.

Zastupitelstvo obce spolu s výborem TJ Sokol se . února sešlo k připomínko-
vání návrhu úprav areálu kulturního domu. Vysvětlení podali autoři návrhu arch. 
Tihelka a arch. Starycha. Autoři již svoji práci předali. Nyní budeme uvažovat o re-
alizaci.  

Slovo starostySlovo starosty

Fotografie Ing. Vilém Šimek – na titulní straně foto z odkanalizování obce.
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce
Informace
 . března se uskutečnila prezentace obce ve večerním  hudebním pořadu Čes-

kého rozhlasu Brno.
 . dubna navštívila část našeho Zastupitelstva cementárnu v Mokré.
 . dubna navštívili naši obec policisté z Lyonu, hosté policejní školy v Brně.
 . dubna od tohoto data můžete využívat novelizované obecní internetové 

stránky.
 . dubna jednalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
 . dubna začalo frézování asfaltu pro výkop rýhy kanalizace v krajských komu-

nikacích.
 . května se na Sokolovně uskutečnila ochutnávka vín
 . května se konala výstava plyšáků na Sokolovně, pořadatel KATR. 
 . května bude v areálu kulturního domu uspořádána tradiční už . přehlídka 

dechovek k výročí Julia Antoše.
 . května přivítáme občánky, poblahopřejeme jubilantům.
 . května se koná farní den.
 . června chystají tvaroženští hasiči ve spolupráci s okolními sbory ukázku dál-

kové dopravy vody z potoka, okolo mlýna až na vrchol Kopečku.
 . června se uskuteční tradiční soutěž sborů SDH na naší návsi. 
 . června pořádáme tradiční hody, tentokrát pod patronací obce. 

V minulém Zpravodaji jsem informoval o zájmu o pozemky u sušičky krmiv. 
Další informací je, že byl učiněn neoficiální dotaz na náš názor ve věci možné vý-
stavby velkého logistického centra mezi státní silnicí a dálnicí od Holubic po Roh-
lenku. Územní plán obce tuto výstavbu nezahrnuje. Dle mého názoru musíme 
chránit kvalitu bydlení občanů naší obce a nesnižovat hodnotu nemovitostí v obci. 
Nezatěžovat prostor našeho bydlení dalším hlukem, zhoršováním kvality ovzdu-
ší, zvýšeným výskytem problémových osob, odváděním vody z krajiny z velkých 
zpevněných ploch, nevratným narušením krajiny a ztížením pohybu zvěře v oblas-
ti zaplocenými areály.

Byla schválena změna územního plánu č. I pod č.  na pozemcích za čerpa-
cí stanicí LPG a podle mých informací se tam již připravuje stavba haly a skladu 
pro montáž vzduchotechniky. 

Letošní . výročí obce umožňuje, abychom konané akce zaměřili k této udá-
losti. Informace o přípravě kulturních akcí byly podány na jednání Zastupitelstva 
obce. Nejen k tomuto výročí připravujeme dva odznaky a několik druhů nových 
pohlednic Tvarožné.

Připravujeme také publikaci o Santonu, která by měla vyjít na podzim. Její křest 
v září nám umožní oficiální shromáždění, které toto výročí připomene.

František Kopecký

starosta obce
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Upozornění občanůmUpozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
duben–květen 
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.

Budování kanalizační přípojky po zprovoznění kanalizačního řadu
Před každou nemovitostí bude revizní šachta, do které jsme povinni připojit 

vlastní splaškovou kanalizační přípojku.
Máme tyto možnosti:

Zadáme přípojku včetně výkopových prací odborné firmě.
Výkopové práce si provedeme sami, odborná firma provede vlastní připojení.
Tam, kde to bude nutné zvolíme protlak.

Nabídky odborných firem budou na vývěsce OÚ.
Postup prací:

Před samotnou realizací přípojky musíme mít vyznačeny sítě, které nám křižují 
kanalizaci. Jsou sice vyznačeny na našem „podélném“ plánu, ale správně si je má-
me nechat vytýčit správcem sítě, pokud nemáme jistotu jejich správné polohy. 
Za vytýčení sítí se platí poplatek. Oprava jakéhokoliv poškození kabelu či naru-
šení ochranné vrstvy potrubí je dosti nákladná,  proto provádění výkopu v těchto 
místech provádíme co nejopatrněji. Na každý úsek položeného potrubí musíme 
před jeho zásypem zavolat pověřeného pracovníka VAS, který nám po kontrole 
vystaví potvrzení ČÁSTEČNÁ KONTROLA PŘIPOJKY.

V případě, že máme přípojku provedenou a zkontrolovanou správnost připojení 
odborným pracovníkem VAS bude nám vystavena KONEČNÁ KONTROLA PŘÍ-
POJKY. Nutno podotknout, že při realizaci přípojky jsou činnosti, které se nesmí 
provádět – používání pravoúhlých kolen, větší spády potrubí jak o, procháze-
ní v blízkosti plynového potrubí méně jak , m apod. Před konečným zásypem 
nám prováděcí firma vystaví potvrzení ZKOUŠKA TĚSNOSTI A SHODA MA-

1.
2.
3.

 Poděkování
Patří vedení firmy Českomoravský cement za příspěvek ve výši  mil. Kč a také 

odcházejícími řediteli závodu Mokrá Jindřichovi Sehnalovi za dobrou dlouholetou 
spolupráci.

Poděkování patří i občanům, kteří zapůjčili exponáty na výstavu plyšáků. 
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TERIÁLU. Rovněž musíme kontaktovat správce příslušných sítí (EON, O, JMP), 
od kterých dostaneme potvrzení NEPORUŠENOST SÍTĚ. Tato potvrzení jsou bez 
poplatku a budou po nás požadovány při kolaudaci přípojky. Tel. čísla správců sítí 
budou na vývěsce OÚ.

V místech, kde se nedá použít otevřený výkop, lze zvolit realizaci přípojky tkz. 
protlakem. Je vhodné toto nechat provést odbornou firmou, která má s protlaky 
zkušenosti. Většinou žádají pouze provedení (záleží na domluvě) tzv. startovací 
a konečné jámy o velikosti ×, m do hloubky až pod základy. 

Po napojení na kanalizační řad s námi pověřený pracovník VAS sepíše NÁVRH 
SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ KANALIZACE.

Stavební dozor OÚ p. Valný

Předseda SK Ing. Šimek

Dodatek: Dne . .  povolil správce stavby budování tkz. suchých přípojek. 
Znamená to možnost si v předstihu vybudovat kanalizační přípojku od nemovitos-
ti, která ovšem musí být ukončena a zaslepena min.  m před Vaší revizní šachtou. 
Při budování je postup prací stejný jak je uveden v předchozím článku. Při kontrole 
musí být celé potrubí včetně přípojky viditelné. Vyhnete se tak zpětnému vykopání 
potrubí nebo povolání pracovníků VAS a nebylo by Vám vydáno povolení zásypu, 
které je nutné ke kolaudaci kanalizační přípojky.

Pověřený pracovník VAS:  

Valný Karel tel.   

JMP odkupuje plynovodní přípojky
Obdrželi jsme informaci, že JMP a.s. zahájila . dubna mediální kampaň, která 

informuje o možnosti prodeje plynovodních přípojek rodinných domků ve vlast-
nictví občanů. Podrobnost naleznete na internetových stránkách www.rwe-jmp.cz 
nebo na zákaznické lince    . 

Mediální kampaň končí . . . To ale neznamená, že prodej se nemůže 
uskutečnit i po tomto datu.

Ukládání přebytečné zeminy
Vzhledem k tomu, že zemina z části výkopů kanalizace není vhodná pro zpětný 

zásyp, musí být uložena na pozemcích obce, nebo odvezena na skládku. Uložení 
na skládku je pochopitelně nepoměrně dražší, proto obec využila několika možnos-
tí uložení vytěžené zeminy na naše pozemky. Jedná se o tři lokality a to na loukách 
pod Santonem, které se zvednou asi o jeden metr a bude upravena stará polní cesta 
kolem úpatí kopce. Druhá lokalita je za Novou ulicí u Studýnek, kde bude zavezena 
močálovitá louka, která byla před zavezení oddrenážována do rybníka. Třetí loka-
litou je prostor vedle polní cesty nad Hlinkami, kde bude zešikmena kolmá stěna, 
která se tím částečně stabilizuje. Všechny tyto plochy budou po zavezení srovnány 
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do požadovaných parametrů a osety travou. Tyto práce provede firma Promont 
Uherské Hradiště, která buduje pro naši obec stoky a odbočky. Všem občanům 
přeji pevné nervy a shovívavost při zdolávání překážek při budování kanalizace. 
Věřím, že se podaří dodržet plánované termíny a obec bude v co nejkratší době 
uvedena do lepšího stavu než byla před zahájením budování splaškové kanalizace.

Ing. Havel Jiří

místostarosta

Domovní přípojky splaškové kanalizace
NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠ-
KOVÉ KANALIZACE

V obci probíhá stavba splaškové kanalizace.
Napojení objektů na kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou a to zvlášť 

pro splašky (z kuchyně, koupelny, WC apod.) do splaškové kanalizace a zvlášť 
pro dešťovou vodu (okapy ze střechy, záchytné žlaby před vjezdem do garáže apod.) 
do dešťové kanalizace.
Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!

Dále je popsán postup při výstavbě domovní přípojky splaškové kanalizace.
Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou také odbočení pro napojení 
jednotlivých objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo 
pro napojení a potrubí bude vyvedeno stavební firmou za okraj vozovky a tam 
ukončeno zátkou, případně revizní šachtou. Prodloužení přípojky od okraje vo-
zovky případně od revizní šachty do objektu a propojení na stávající odpady 
je záležitostí vlastníka objektu.
Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn., 
že každá přípojka musí mít projekt, příslušné povolení od stavebního úřadu, 
kolaudaci.
Projekt kanalizační přípojky může vypracovat kterýkoliv oprávněný projek-
tant.

 Například u Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Brno-venkov Vám ten-
to projekt vypracuje: Ing. Jaromír Nekula, tel.   

 Při objednávání projektů požadujte, aby projektant vyřídil veškerá vyjádření 
příslušných orgánů a organizací, vyplnil povinný tiskopis „Přihláška k odvádění 
odpadních vod do veřejné kanalizace“ a podle vašeho přání případně vyřídil 
i příslušné povolení od stavebního úřadu (některé obce řeší pro občany společ-
ně).

. Vlastník objektu obdrží potvrzený projekt a příslušné povolení od stavebního 
úřadu.

 Teprve pak je možno zahájit stavbu.
. Stavbu přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může po-

stavit svépomocí, ale pod odborným dozorem, který vydá následně potvrzení.

1.

2.

3.
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. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním 
je vždy nutno pozvat ke kontrole pracovníka Vodárenské akciové společ-
nosti, a. s., divize Brno-venkov, provoz Pozořice, nebo v případě, že obec 
má pověřeného pracovníka na tyto kontroly, tak tuto osobu pověřenou, 
která zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. 

 Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna a vydán doklad o napojení.
. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pracovník provozu, nebo osoba pově-

řená protokol (předá nebo zašle jej na VAS a. s. provoz Pozořice)
 Za provedení kontroly a za vystavení protokolu je vlastníkovi objektu účtována 

částka, kterou stanovila obec, (některé obce řeší i jinak). Dnem schválení stavby 
přípojky započne účtování stočného, nebude-li předem dohodnuto jinak.

 Stočné je účtováno podle stavu na vodoměru, nebo výpočtem dle směrných 
čísel, zákon č. / Sb., kterým se mění zákon č. / Sb. O vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaš-
kové kanalizace:
. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové 

vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).
. Každá nemovitost smí mít pouze  domovní přípojku.
 Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, pří-

padech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému 
technickému řešení apod.).

. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném 
sklonu.

 Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit 
čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech (v blízkosti 
čerpacích stanic na hlavní síti kanalizace) je vhodné osadit na přípojce zpětnou 
klapku v šachtě. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.

. Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně o průměru 
DN  mm, z kameniny nebo PVC. Další pokračování potrubí do domů může 
být také z kameniny nebo z PVC a to stejného nebo menšího průměru (ne větší-
ho). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z ka-
meniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování 
nebo zatmelení. Únosnost PVC musí být min. SN.

. Sklon domovní přípojky z kameniny, popřípadě z PVC DN  mm, by měl být 
minimálně  . Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.

. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku. (zákon 
č. / Sb., paragraf  odst. ) a jeho novela č. / Sb.

 Žumpa musí potrubím obejít nebo projít a žumpa se vyčerpá a zasype se nezá-
vadným materiálem (pískem, štěrkem apod.).

Zákon o vodách č. / Sb. Ukládá všem majitelům domů zabezpečit ne-
závadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. / Sb. A jeho novela č. /



9 Ročník 36 • Číslo 3 • květen–červen 2008

 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf  odst.  
může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, po-
vinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle pa-
ragrafu odst.  zákona č. / Sb. a jeho novele č. / Sb. na úplatu (stoč-
né) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, 
že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace 
takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru odebral s připočtením 
množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod 
je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, 
zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směr-
ných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.  k vyhlášce č. / Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ově-
řen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením 
na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti 
zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce 
životního prostředí. 

Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění 
odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistír-
nou odpadních vod. Nebo může mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou 
jímku na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlé-
pe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). 
Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou 
nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního 
prostředí. 

Jaroslav Šmerda

  vedoucí provozu VaK Pozořice

Usnesení č.  z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vilém Šimek, Emil Blahák
  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3

Informace  Z.O. Informace  Z.O. 
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 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Přikryl, Pavel Babušík
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3

 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2007 se závěrem:
  „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Při přezkoumání hospodaření za rok 

2007 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku v budoucnosti.“ (Příloha č. 1)

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
 4. Závěrečný účet obce za rok 2007 (příloha č. 2) s vyjádřením souhlasu s celo-

ročním hospodařením, a to bez výhrad.
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
 5. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2007
  a) proúčtování hospodářského výsledku za rok 2007 Mateřské školy Tvarožná, 

příspěvkové organizace – zisk ve výši 1026,18 Kč – proúčtován ve výši 
735,25 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn 290,93 Kč. (příloha č. 3)

  Dále Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, kterým se doplňuje čl. IV. 
– Vymezení majetku. (příloha č. 4)

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
  b) Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Tvarožná, příspěvkové 

organizace za rok 2007 a hospodářský výsledek, který je nulový. (příloha č. 5)
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
 6. Projednání a schválení rozpočtových úprav dle rozpočtového opatření č. III/

2008 (příloha č. 6)
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
 7. Sociální fond na rok 2008 (příloha č. 7) a prováděcí Směrnici č. 11 – Sociální 

fond obce ( příloha č. 8)
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
 8. Zvýšení odměn zastupitelům obce s platností od 1. 4. 2008 dle nařízení vlády 

ze dne 29. 2. 2008 (příloha č. 9)
  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 4

 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 
 2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí
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 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
 l. Stavební komisi: sestavit plán a harmonogram oprav místních komunikací 

a chodníků v obci po ukončení splaškové kanalizace. 
 . Radě obce: stanovit konkrétní podmínky pro výstavbu domů v lokalitě 

„Za humny“.
 . Radě obce a Finančnímu výboru: jednat s Komerční bankou a Českou spoři-

telnou o možnosti poskytnutí úvěru na opravy místních komunikací.
 . Finančnímu výboru: projednat metodické stanovisko Ministerstva financí 

ČR ve věci místních poplatků v případě připojení nové nemovitosti na místní 
vodovod a kanalizaci.

 . Radě obce: na základě harmonogramu sestaveného stavební komisí oslovit 
poptávkou stavební firmy ve věci realizace oprav místních komunikací a chod-
níků.

 . Radě obce: projednat s firmou Mane Holding konkrétní podmínky pro vý-
stavbu rodinných domků v bývalé cihelně.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

Ve Tvarožné dne 14. 4. 2008

František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 
Ing. Jan Přikryl – zastupitel  Pavel Babušík – zastupitel

Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO
Z činnosti zemědělské komise

Tématem číslo jedna je v naší obci pochopitelně odkanalizování a pozornost 
občanů je zaměřena hlavně tímto směrem. Ale i v blízkém okolí obce se dějí změny. 
Byly vysekány mladiny v úvozu nad Hlinkami. Zemědělská komise si dala za úkol 
pokračovat v úpravě polních cest. Byl vyčištěn a zprůjezdněn úvoz nad Boží mukou 
pod vinohrady. Práce proběhly ve spolupráci se zemědělským podnikem BONAG-
RO a za aktivní pomoci pana Lad. Mrázka. Dalšími plánovanými akcemi bude 
ošetření kaštanů na návsi proti klíněnce jírovcové a porovnání terénu a zprůjezd-
nění cesty od hřiště k vodárně pod Hrubou skálou. Během letošního roku by měl 
ing. Legát zpracovat návrh projektu na zbudování suchého poldru na zachycení 
přívalových vod nad Hlinkami. Tato akce je však závislá na tom, jak se bude vyvíjet 
finanční situace v obci. Dále máme v plánu provádět ošetření nové výsadby švestek 
kolem potoka pod kopečkem.

Předseda zem. komise

Rudolf Kaláb
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Ze života mladých hasičů
Ještě předtím, než se rozběhla jarní část soutěžní ligy, uspořádali jsme společně 
se sborem ve Velaticích pro svoje svěřence výlet.
V neděli . dubna jsme vyrazili od hasičské zbrojnice ve Tvarožné přes Velatice 
směrem k jeskyni Výpustek u Křtin. Přestože je jeskyně součástí Moravského kra-
su, nejeli jsme obdivovat krápníkovou výzdobu, ale zhlédnout bývalý vojenský pro-
stor. Výpustek byl až do roku  využíván Československou a později Českou 
armádou jako sklad a protiatomový a protichemický kryt pro nejvyšší velení. Bě-
hem okupace sem byla přestěhována vojenská výroba z vybombardované továrny 
v Brně-Líšni. Jeskyně je pro veřejnost přístupná od letošního roku.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Vyškova. Cestou jsme dětem ukázali místo, 
kde letos netradičně zahájíme sezónu závodem požární všestrannosti. 
Prvním cílem ve Vyškově bylo muzeum vojenské letecké techniky umístěné na bý-
valém letišti. Prohlédnout jsme si mohli nejen letadla či vrtulníky, ale i další vo-
jenskou techniku. V jedné z částí muzea je expozice věnovaná letounům, které 
se v okolí zřítily nebo byly sestřeleny za . světové války.
Dosavadní část zájezdu byla zaměřena spíše na starší děti, ale i mladší byly spoko-
jené. 

Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací
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Ze života…Ze života…
Stalo se před osmdesáti lety – r.  – převzato z  kroniky
Motorová stříkačka

Stará stříkačka již nevyhovovala, ačkoliv byla ještě v dobrém stavu. Zvláště ob-
tížným bylo pumpování. Proto na žádost hasičského sboru nakoupila obec stříkač-
ku motorovou od firmy Krček a Neugebauer Brno, Královo Pole. Nová stříkačka 
je o síle / HP, má centrifugální čerpadlo s výkonností  l za minutu a byla 

Závěr patřil zvířátkům. I když ve Tvarožné i Velaticích lidé dosud chovají drobná 
hospodářská zvířata, největší úspěch z celého ZOO koutku měl u dětí „babiččin 
dvoreček“. Další části ZOO – dinopark a D kino jsme nenavštívili, protože jsou 
v provozu až od května.

V sobotu . dubna jsme se poprvé po zimní odmlce sešli k závodům. Konaly 
se v Pístovicích na Vyškovsku a byl to branný závod, který má prověřit hlavně naše 
teoretické znalosti. Hned po návratu ze školy v přírodě . dubna jsme závodili 
v Sivicích. Pro některé to byla premiéra, ale všichni si zaslouží velkou pochvalu. 
Celkově jsme skončili na . místě.
Čeká nás nyní hodně závodů a tak nám držte palce, aby se nám dařilo stále lépe. 

Za vedoucí mládeže 

Marie Ryšavá
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zakoupena za  ,– Kč. V penězích bylo vyplaceno  ,– Kč a starou stříkač-
ku převzala jmenovaná firma za  ,– Kč. 

Stříkačka byla přezkoušena komisí župní a sboru hasičskému odevzdána 
. února .

Poslední chalupa pod dochem
V roce  byla zbořena a přestavěna poslední selská usedlost pod dochem. 

Dům měl číslo  a patřil Antonínu Brzobohatému, rolníkovi. Novostavba i s chlé-
vem za  ,– Kč. 

 
Přemístění poštovního 
úřadu

Poštovní úřad ve Tvarož-
né umístěn byl  roků v pří-
zemí obecní budovy č. . 
Místnosti byly vlhké a tedy 
v roce  byly ku zdejšímu 
poštovnímu úřadu přiděleny 
též obce Horákov a Mokrá, 
ukázaly se místnosti také 
malými. Proto v roce  
v květnu, byl poštovní úřad 
přemístěn do nových míst-
ností v téže budově. Obec 
pro poštovní úřad postoupi-
la obecní kancelář, místnost, 
která vlastně byla reservová-
na jako byt Voborného uči-
tele. Řídící učitel postoupil 
dobrovolně pro poštovní 
úřad velkou část svého třetí-
ho pokoje. 

Obecní kancelář se pře-
stěhovala do přízemí v bu-
dově č.  do bývalých míst-
ností pošty. 

Úprava kapličky na Kopečku
Během času krov a střecha kapličky na Kopečku byla poničena. Proto v roce 

 byla kaplička náležitě spravena. Dána mistrem tesařským Dvořákem z Jiří-
kovic nová vazba a vížka a kaplička pokryta byla krytinou eternitovou. Do báně 
pod křížek vložen starostou obce Jindřichem Gallem časový zápis. Oprava kaplič-
ky byla asi za   ,– Kč. 
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Stavba obecní silnice 
V roce  kdy počala se na místech, 

kde stával panský dvůr stavěti nová část 
vesnice, vystavěla obec svým nákladem 
 ,– Kč silnici v délce  m. Silnice 
spojuje silnici pozorskou se silnicí v obci.

Spolkový dům „Kosmák“
V letním období roku  vystavě-

ly sdružené katolické spolky ve Tvarožné 
spolkový dům „Kosmák“ v bývalé panské 
zahradě u nové silnice roku  vybudova-
né. Bližší data o stavbě se zapíší, až budou 
funkcionáři jmenovaných spolků doručena 
kronikáři. 

Kino „Sokol“
Tělocvičné jednotě Sokol udělena byla 

kinolicence pod úředním názvem „Kino Sokol Tvarožná“. S provozem kina zapo-
čato počátkem roku . Stroj zakoupen od fy AES Union za  ,– Kč. 

Úmrtí říd. uč. Bohuslava Skácela
Dne . listopadu  zemřel po krátké nemoci říd. učitel Bohuslav Skácel, za-

kladatel této pamětní knihy obecní. Pochován byl ve svém rodišti v Ivanovicích 
na Hané. 

Vedením kroniky pověřen učitel Jan Krejčí.

Moravská národnost
Nedávno jsem v médiích zaznamenal zajímavou infomaci, že se již nyní připra-

vují podklady pro sčítání lidu v ČR. Zároveň s tím se opět vyskytly různé názory 
a podněty na Český statistický úřad (ČSÚ), nejvíce těchto podnětů bylo ohledně 
moravské národnosti. Ve sčítacím archu nebyla nikdy uvedena, přesto se k ní hlá-
sí statisíce občanů ČR. V obci Tvarožná se k ní v roce  hlásilo  obyva-
tel (z  obyvatel) a v okolních obcích jako Mokrá-Horákov  (), Velatice 
 (), Sivice  (), Pozořice  (), Blažovice  (), Jiříkovice  
(). Leckoho možná proto napadne jak to s tou moravskou národností vlastně 
je. Zajímavě toto téma specifikoval moravský básník Jan Skácel, když v roce  
ve slovinské Vilenici pronesl mimo jiné tato slova: „Je Morava, ale nejsou Moravané, 

jsou Moravané, ale není Morava.“ Faktem zůstává to, že první písemně dochovaná 
zpráva o Moravanech je stará neuvěřitelných  let, tj. z roku , kde vedle 
Čechů, Srbů, Avarů aj. jsou k tomuto roku v Letopisech království Franků latinsky 
zapsáni i Moravané – Marvanorum. 

Kaple Panny Marie Sněžné – současnost.
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Další zajímavý dokument lze najít na internetových stránkách občanského 
sdružení Moravské národní obce (http://www.moravska-narodni-obec.ic.cz), 
kde je vyvěšena tato tzv. Deklarace Moravanů: „My Moravané jsme kulturně-his-

torickým národem se svými dějinami, kulturou a více než tisíciletou tradicí, jejíž 

kořeny zasahují do počátku sedmého století. Jsme dědici a nositeli odkazu Velké 

Moravy, jsme potomci středověkého národa Moravanů, který po tisíc let spravoval 

a rozvíjel Moravu jako svoji zemi a vlast. Naši slovanští předkové vytvořili spolu 

s Čechy ve . polovině . století takzvaný novodobý, státotvorný český národ. Tento 

národ vznikl pod tlakem germanizace na základě společného jazyka jako rovno-

právný svazek historických Čechů a Moravanů. Jeho funkce a poslání jsou však dnes 

minulostí a tento obrozenecký národ je nahrazován moderním politickým národem 

občanů České republiky, stejně jako byla nahrazena idea společné obrany proti ger-

manizaci, moderní ideou členství ve sjednocené Evropě. 

V rámci tohoto moderního politického národa se profiluje i současný český kul-

turně-historický národ. Ten je však Čechy vnímán ve svém původním zemském roz-

sahu jako národ praotce Čecha, obývající území Čech, s historií a tradicemi Čech. 

Pro Moravany v takovémto českém národě není a nebude místo.“ 
Dalším zajímavým faktem o moravské národnosti je, že ve Slovenské republi-

ce od roku  jsou oficiálně Moravané uznáni jako národnostní menšina a do-
nedávna byl jejich zástupce i v Radě vlády pro národnostní menšiny SR a v roce 
 byla v Nitře na Univerzitě Konstantina Filozofa otevřena katedra moravistiky. 
I v Polsku na Ratibořsku a Hlubčicku můžeme ještě dnes najít menší populaci lidí 
označujících se za Moravce, což je starší označení pro Moravany.

 A jaký tedy z toho všeho plyne závěr? Ten si musí každý utvořit sám. 
Každopádně nic nebrání tomu, že při budoucím sčítáním lidu v roce  si mů-

že každý svobodně zapsat svou moravskou národnost i přes to, nebude-li ve sčítací 
listině předtištěna, protože i takováto možnost, dle instrukcí ČSÚ je dovolena.

Vladimír Novotný, Blansko 

Tvarožná – Nová pole
Asi  km severoseverozápadně od Tvarožné se v trati Nová pole nachází na mír-

ném západním svahu jedna z nejbohatších povrchových lokalit z období mladého 
paleolitu na Moravě. Stanice leží v klínu lesa asi  metrů západně od vrcholu 
Na krátkých v nadmořské výšce  metrů nad mořem. Nálezy zde byly získány 
z plochy asi × metrů, naprostá většina artefaktů se ovšem koncentrovala 
do prostoru nevysychajících mokřin o ploše přibližně × metrů v horní třetině 
svahu.

Lokalitu objevil velatický sedlák a amatérský archeolog Tomáš Ondráček, snad 
někdy počátkem třicátých let . století. Tomáš Ondráček zde sbíral štípanou indu-
strii společně se svými syny Přemyslem a Rostislavem. Z konce třicátých let pochá-
zí menší kolekce Jana Lavického, publikovaná Josefem Skutilem. Po druhé světové 
válce zde prováděli průzkumy např. František Prorok, Karel Valoch, Antonín Dvo-
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řáček, Miroslav Drmola, Petr Kos a zejména Stanislav Bajer ze Sivic. Nálezy Ros-
tislava Ondráčka, Jana Lavického a Františka Proroka zpracoval roku  Karel 
Valoch. Novější nálezy Rostislava Ondráčka a také kolekci Stanislava Bajera popsal 
Martin Oliva ve své monografii Aurignacien na Moravě. Část zde nálezů však stále 
čeká na zpracování.

Zajímavým specifikem souboru z této lokality je jeho surovinové složení. Velká 
většina artefaktů (asi  ) byla totiž vyrobena z pestře zbarvené horniny, radio-
laritu, donešené až z  km vzdálených Bílých Karpat z okolí Vlárského průsmyku. 
Zbytek industrie je z přinesených silicitů glacigenního původu (pazourku) a z míst-
ních rohovců. Zvláštní je, že kvalitní rohovec z pouhých  km vzdálené Stránské 
skály zde nebyl téměř vůbec používán.

Vzhledem k tomu, že se na lokalitě nezachovaly žádné neporušené paleolitické 
vrstvy, je možné soubor datovat pouze na základě typologie. Kulturně lze kolekci 
přiřadit k vyvinutému aurignacienu s výraznou převahou rydel nad škrabadly. Ty-
pická jsou zejména tzv. obloukovitá vícenásobná rydla, charakteristická právě pro 
mladší fáze aurignacienu. Technologie je výrazně mladopaleolitická, čepelová s re-
dukcí patek. K odbíjení čepelí se zde zřejmě již užívalo měkkého mezičlánku (dřeva 
nebo kosti), o čemž svědčí mimo jiné také nevýrazné úderové kužely – bulby.

Aurignačtí lovci již zcela jistě náleželi k druhu moderních lidí Homo sapiens 

a na Moravu se dostali asi někdy v době před   lety. V případě lokality u Tva-
rožné se však jedná spíše až o mladší fázi této kultury, takže zde nalezený soubor 
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štípané industrie je možné datovat snad někdy do období kolem   let před 
současností.

V současnosti připravuji zpracování nálezů Stanislava Bajera a také zatím ne-
publikované části souboru z Tvarožné I, uloženého v Moravském zemském muzeu. 
Z tohoto důvodu se obracím na všechny zájemce o archeologii, kteří znají nějaké 
podrobnosti o aktivitách Stanislava Bajera, případně vlastní nálezy pocházející 
z lokality Tvarožná I – Nová pole, aby se na mě prostřednictvím Obecního úřadu 
v Tvarožné obrátili. Za jakékoliv nové informace budu vděčný.

Ondřej Mlejnek, 

FF MU Brno

Literatura:

Oliva, M. (): Aurignacien na Moravě. Kroměříž, s. –.

Skutil, J. (): Tvarožná u Brna, paleolitická stanice s radiolaritovou industrií, 

Vlastivědný věstník moravský , s. –.

Valoch, K. (): Das enwickelte Aurignacien von Tvarožná bei Brno, Časopis mo-

ravského muzea, vědy společenské LXI, s. –.

Ilustrační foto: Výběr z nálezů Stanislava Bajera z lokality Tvarožná I – Nová pole.
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Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ 
Základní škola

Během třetího čtvrtletí jsme se hodně učili, ale také jsme stačili navštívit mu-
zeum ve Šlapanicích, muzeum Antropos v Brně, zúčastnili jsme se matematické 
soutěže Klokánek a Cvrček, na ZŠ Jihomoravské náměstí Brno jsme sehráli tur-
naj ve vybíjené, uspořádali jsme jarní výstavu dětských výtvarných prací a soutěž 
o Nejoriginálnější kraslici roku , kterou letos vyhrála kraslice Ondřeje Buchty 
ze . ročníku. Studentky Pedagogické fakulty MU Brno pro naše žáky připravily 
projektové dopoledne na téma Ovocný strom. Začátkem dubna se  žáci čtvrtého 
ročníku zúčastnili městského kola matematické miniolympiády v Brně na ZŠ Si-
rotkova. Martin Daněk se umístil na . místě a Aneta Otevřelová na . místě.  

V měsíci dubnu jsme také vyjeli na školu v přírodě. Tentokrát jsme pobývali 
v RS Kutiny u Říkonína nedaleko Tišnova. Původně mělo odjet celkem  žáků naší 
školy a  vyučujících. Před odjezdem nám však  dětí onemocnělo, a tak se po-
čet zúčastněných velmi snížil, což ale neubralo na kvalitě pobytu. Téma „Zvíře“, 
které jsme pro letošní pobyt zvolili, bylo pro všechny zajímavé a poutavé. Počasí 
nám přálo a dokonce jsme zvládli celodenní výlet do Tišnova s návštěvou farmy, 
kde chovají koně a jiná zvířata. V pátek odpoledne jsme zažili déšť a bouřku, ale na-
štěstí jen jako pozorovatelé za oknem jídelny a večer jsme celý pobyt završili disko-
tékou, kterou pro nás připravili pan Fišer a pan Šubrt.  
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro dodání příspěvků do dalšího čísla Tvaroženského zpravodaje 
je . července. Žádáme o dodržení termínu. Vyhrazujeme si právo úpravy doda-
ných příspěvků. Příspěvky je možné zasílat na adresy, uvedené v tiráži Zpravodaje.                                                                                
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a roz-
sahu příspěvků. 

Poslední dva školní měsíce nás čeká hodně práce. Hlavní činností ovšem zůstá-
vá dokončit dané učivo a složit zdárně všechny zkoušky. Z mimoškolních aktivit 
je tou nejbližší vystoupení na Plyšovém dni, ovšem mírně nám ji ztěžuje termín ko-
nání, protože řada rodin má svůj program, a tak se počet vystupujících stále snižuje. 
Z dalších aktivit zmíním už jen výchovný koncert koncem května, dopravní soutěž, 
sběr starého papíru v době od . do . . a předtančení na hodech v červnu.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu Křenkovi za odvoz zavazadel na školu 
v přírodě a panu Šubrtovi a Fišerovi za uspořádání diskotéky pro děti.

Mgr. Věra Floriánová

ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych se krátce vrátila k akcím, které se již uskuteč-

nily. Měsíc duben byl ve znamení zajímavých aktivit, mezi něž řadíme například 
dopravní dopoledne v mateřské škole, hasičské dopoledne v Pozořicích nebo čaro-
dějnické dopoledne na školní zahradě ve spojení s opékáním špekáčků. Děti během 
dopoledne plnily různé disciplíny a na závěr byly ohodnoceny dobrým pamlskem. 
Myslím, že i výčet aktivit na měsíce květen a červen nebude menší. 

V měsíci květnu budou starší děti vystupovat na Plyšovém dnu . .  s pás-
mem „Májová veselice.“ . . k nám do mateřské školy přijede maňáskové divadlo 
s pohádkou „Zvířátka a Třeštipírko.“ Je to pohádka plná zajímavých efektů a vese-
lých písniček. 

V měsíci červnu (. .) se chystáme do Divadla Bolka Polívky na pohádku „Ka-
marádi ve školce.“ Rovněž nás čeká výlet do indiánské vesnice Haukola do Olšan. 
Na jedno dopoledne se z nás stanou malí indiáni, kteří budou mít jistě nezapome-
nutelné zážitky. Připravujeme dopoledne s poníky. Jistě se každý rád na poníkovi 
odveze. Samozřejmě nebude chybět každoroční pěší výlet na Mc Donalds na dob-
rou zmrzlinu či hranolky. Na konci měsíce června se rozloučíme s předškoláky 
pásmem pod názvem „Podívej, už umím abecedu.“ 

Myslím, že výčet aktivit byl vyčerpávající. Více se dozvíte na webových strán-
kách www. materskeskolky.cz.

Na závěr mého příspěvku bych chtěla popřát všem čtenářům Zpravodaje hodně 
prosluněných dnů bez mráčků. 

Za kolektiv mateřské školy 

Yvona Hrbáčková
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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

Naši jubilantiNaši jubilanti
květen–červen 

 let Galová Anna, Tvarožná 
 let Bezrouk Jiří, Ing., Tvarožná 
 let Svobodová Emilie, Tvarožná 
 Benešová Marie, Tvarožná 
 Štěpánková Jiřina, Tvarožná 
 let Staňková Jiřina, Tvarožná 
 Tupá Alenka, Tvarožná 
 let Klimeš Stanislav, Tvarožná 
 Müllerová Marie, Tvarožná 
 Landová Jaroslava, Tvarožná 
 Ondráčková Ludmila, Tvarožná 
 let Kalábová Miroslava, Tvarožná 
 Šír František,  Tvarožná 
 Daněk Pavel, MUDr., Tvarožná 
 Rademacherová Miloslava, Tvarožná 

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMAREKLAMA

Zhubněte zdravě, bez diet a navždy!
poradenství ZDARMA

www.hubni.eu 
tel.: 776 085 308

Máte 2 hodiny denně čas?
pracovní příležitost na PC

www.pracezdomu.com



OOdkanalizování obcedkanalizování obce



Hody Hody (rok neznámý)(rok neznámý)

Hody v roce 1935 Hody v roce 1935 


