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Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami prvního letošního zpravodaje.
Vrátím se ještě na konec minulého
roku a začnu zprávou, která není zrovna
pozitivní. Kolaudace mateřské školy v závěru roku nedopadla dobře. Důvodem
bylo nesouhlasné stanovisko krajské
hygienické stanice kvůli překročení předepsaných hlukových limitů při maximálním výkonu vzduchotechnických jednotek. Stavebním úřadem Pozořice byla
prodloužena lhůta předčasného užívání
a o kolaudaci požádáme znovu po provedení potřebných zvukoizolačních opatření. Závěrečnou fakturu jsme prozatím
neuhradili, takže prováděcí firma má dostatečnou motivaci k tomu, aby nedostatky v brzké době odstranila.
Svozová firma SITA přišla s nabídkou
separovaného sběru tonerů a náplní
do tiskáren. Ve sběrném dvoře bude umístěn box, kam bude možné spotřebované
inkoustové i laserové náplně ukládat. Ceník za svoz komunálního odpadu (popelnic) i kontejnerů se směsným odpadem
ze sběrného dvora SITA pro letošní rok
nemění. Poplatek za komunální odpad
zůstává tedy i pro rok 2017 v nezměněné
výši, tj. 550 Kč na občana. Děti do 15 let
a senioři nad 70 roků mají slevu 100 Kč ze
základní ceny. Od roku 2018 má však vejít v platnost připravovaná novela zákona
o odpadech, která má několikanásobně
zvýšit poplatky za uložení a likvidaci odpadu na skládkách i ve spalovně pro svozové firmy. Ty už avizovaly, že toto navýšení promítnou do cen za svoz odpadu. Kdo
to nakonec zaplatí – samozřejmě, občan.
Snad si tedy naši zákonodárci včas uvědomí, že snažit se snižovat množství odpadu
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tímto způsobem není správné a připravovaný zákon ještě přepracují.
Obec Mokrá-Horákov se rozhodla
změnit matriční úřad a od 1. ledna spadá
pod matriku městského úřadu Šlapanice.
Zajímavé je, že nás v této věci nikdo nekontaktoval ani nám nikdo tuto chystanou změnu neoznámil. Dověděli jsme se
o ní až těsně před koncem roku z vydané
vyhlášky ministerstva vnitra. Podali jsme
tedy v souladu se zákonem o svobodném
přístupu k informacím žádost na obec
Mokrá-Horákov, město Šlapanice, krajský
úřad a ministerstvo vnitra, abychom zjistili, jaké byly důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly a proč jsme nebyli o tomto
záměru informováni.
Mikroregion Roketnice, jehož jsme
členem, získal v loňském roce finanční
prostředky z dotačního programu Jihomoravského kraje „Mikroregion vstřícný
ke svým návštěvníkům“. Z těchto peněz
byly pořízeny také dva informační panely
pro Tvarožnou umístěné v blízkosti kulturního domu a u přístupové cesty na Santon
v meruňkovém sadu.
Do konce minulého roku byla možnost podávat žádosti o dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Využili jsme
této příležitosti a podali jsme dvě žádosti,
jednu na rekonstrukci komunikace v Hlinkách a druhou na opravu Kosmákova kříže
při vjezdu do obce.
V závěru roku se nám podařilo úspěšně ukončit složitá jednání se zahraničními
majitelkami a těsně před Vánocemi jsme
získali pozemky, které jsou pro nás klíčové
při řešení komunikace a technických sítí

v ulici Vinohrady. Abychom mohli zahájit
přípravu této stavby, potřebujeme získat
ještě tři zbývající pozemky.
Do knihovny v přízemí obecního úřadu byl zakoupen nový počítač a ve spolupráci s Městskou knihovnou Kuřim
pořízen knihovnický software pro elektronickou evidenci knih. Bylo provedeno
vytřídění knih a probíhá vkládání jednotlivých svazků do systému. Věřím, že tyto
změny usnadní práci knihovníkům a zároveň prospějí i samotným čtenářům.
Milí spoluobčané, vstoupili jsme
do nového roku. Co od něj čekáme? A nečekáme někdy příliš? A často? A pořád?
Čekáme na víkend, čekáme na prázdniny,
čekáme, až dostudujeme, až se osamostatníme, až děti povyrostou, až pojedeme na dovolenou, až si budeme moci
pořídit to či ono, až půjdeme do důchodu,
až… A říkáme si, že pak snad ten život
bude lepší, snazší, klidnější a spokojenější.
Mnohými očekáváními, často zbytečnými, marnými a nereálnými, jsou naplněny
také naše vzájemné vztahy. Vztahy mezi
rodiči a dětmi, mezi manžely, mezi partnery, mezi přáteli, mezi kolegy, mezi příbuznými, mezi sousedy… Toto neustálé očekávání, přestože si to neuvědomujeme,
s sebou přináší neustálou nespokojenost.
Budoucnost není v našich rukou, i když to,
jaká bude, můžeme do značné míry ovlivnit. Avšak pouze tím, jak budeme prožívat
a využívat přítomné okamžiky. Přeji vám,
abyste si za dvanáct měsíců mohli s klidným svědomím říci, že rok 2017, do kterého nyní vstupujeme, byl pro vás rokem,
který jste prožili, nikoliv pročekali.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj
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Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 3. prosince jsme si připomněli 211. výročí bitvy tří císařů. V obci byly po celý víkend

•
•
•

ubytovány vojenské historické jednotky, které se zúčastnily odpolední rekonstrukce bitvy. Tvarožnou navštívil velvyslanec Francie pan Charles Malinas, generální
konzul Ruské federace v Brně Alexandr Nikolajevič Budajev, slovenský herec a politik Milan Kňažko, radní Jihomoravského kraje Miroslav Kubásek. Z USA přicestoval
i s rodinou člen klubu vojenské historie a dříve častý návštěvník vzpomínkových
akcí Neil Morrison. Dále nás navštívili hosté z družební obce Kvačany a polští hasiči
z Miedzyrzecze.
10. prosince pořádala Orel jednota Tvarožná turnaj ve stolním STIGA hokeji.
23. prosince jsme se setkali u vánočního stromu na návsi, kde nám skauti rozdávali
Betlémské světlo a žáci základní školy zazpívali koledy. Současně jsme zhlédli Betlémský příběh připravený dobrovolnými hasiči.
14. ledna pořádala TJ Sokol maškarní ples pro děti.

Pozvánka na plánované akce a události
• 21. ledna – Hasičský věneček
• 28. ledna – Poslední leč, ples Mysliveckého sdružení Tvarožná
• 25. února – Hasičské ostatky
Poděkování
Ing. Janu Sárazovi, dirigentu chrámového sboru, za dlouholetou činnost pro sbor
a za rozvoj kultury v obci.

Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7. ledna 2017 proběhla v obci
Tvarožná Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno
42.276 Kč.
Oblastní charita Rajhrad děkuje všem
dárcům.
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Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 14 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 5. září 2016 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/14/16 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
		 Usnesení č. 2/14/16 – Návrhová komise:
Mgr. Věra Floriánová
Emilie Kousalová
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
		 Usnesení č. 3/14/16 – Ověřovatelé zápisu:
MUDr. Rudolf Lichka
Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 4
		 Usnesení č. 5/14/16 – Záměr prodat obecní pozemek p. č. 1029/6, k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 2 – Žádost o odkoupení pozemku z majetku obce.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 6/14/16 – Program rozvoje obce Tvarožná na období 2016–2021.
Příloha č. 3 – Program rozvoje obce Tvarožná na období 2016–2021.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 7/14/16 – Nájemní smlouva s CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.)
Příloha č. 4 – Nájemní smlouva.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 8/14/16 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tvarožná, včetně
přílohy č. 1.
Příloha č. 5 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, příloha č. 1.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 4/14/16 – Žádost o pronájem části obecního pozemku p. č. 1084,
k. ú. Tvarožná, přiléhající k pozemkům p. č. 1090 a p. č. 1091.
Příloha č. 1 – Žádost o pronájem části obecního pozemku p. č. 1084, k.ú. Tvarožná.
Hlasování: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 3

Tvaroženský zpravodaj

6

III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 Předsedům výborů a komisí, spolkům, ZŠ a MŠ předložit radě obce požadavky
do rozpočtu na rok 2017 nejpozději do 31. 10. 2016.
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty obce.
Návrh usnesení.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Ve Tvarožné dne 5. 9. 2016
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		MUDr. Rudolf Lichka, v. r.
Rudolf Kaláb, v. r.

Usnesení č. 15 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. listopadu 2016 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/15/16 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 2/15/16 – Návrhová komise:
Milan Filipec
František Kopecký
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/15/16 – Ověřovatelé zápisu:
Pavel Filip
Ing. Tomáš Kousal
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3
		
V 18:15 hod. se dostavil zastupitel p. Jiří Bajer
		 Usnesení č. 4/15/16 – Kupní smlouvu – prodej obecního pozemku p. č. 1029/6,
k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 1 – Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
7
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		 Usnesení č. 5/15/16 – Kupní smlouvu – odkup pozemků p. č. 497/6 a p. č. 1067/24,
k.ú. Tvarožná.
Příloha č. 2 – Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 6/15/16 – Směnnou smlouvu – směna obecního pozemku
p. č. 1067/37 za pozemek p. č. 1160/2, k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 3 – Směnná smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
V 18:40 hod. se dostavil zastupitel p. Jaromír Kocourek.
		 Usnesení č. 7/15/16 – Pasport komunikací.
Příloha č. 4 – Pasport komunikací – obec Tvarožná.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 1
V 19:09 hod. se dostavila zastupitelka pí. Emilie Kousalová.
		 Usnesení č. 8/15/16 – Podání žádosti o úvěr ve výši 10 mil. Kč u ČMZRB se
splatností 15 let, se zajištěním, na realizaci akce Rekonstrukce komunikace v ulici
Hlinky.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 9/15/16 – Rozpočtové opatření č. XIV.
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. XIV ze dne 14. 11. 2016.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 Starostovi obce Tvarožná Ing. Petru Buchtovi – Zaslat připomínky ing. arch.
Kaštánkové k architektonické studii úprav návsi a pozvat ji na další projednání
v této záležitosti.
		 Starostovi obce Tvarožná Ing. Petru Buchtovi – Účast na mediačním řízení v kauze
nepovolené stavby Ing. Procházkové na obecním pozemku p. č. 1084, k. ú.
Tvarožná.
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty obce.
Projednání architektonické studie úprav návsi (ing. arch. Kaštánková).
Pokračování přípravy stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Hlinky“ směřující
k její realizaci v roce 2017.
Tvaroženský zpravodaj
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Návrh usnesení.
Zprávy předsedů výborů a komisí.

Ve Tvarožné dne 14. 11. 2016
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Pavel Filip, v. r.
Ing. Tomáš Kousal, v. r.

Usnesení č. 16 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 9. prosince 2016 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/16/16 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
V 18:10 hod. se dostavil zastupitel pan Milan Filipec.
		 Usnesení č. 2/16/16 – Návrhová komise:
Ing. Marie Ryšavá
Jaromír Kocourek
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/16/16 – Ověřovatelé zápisu:
Bc. Hana Nečasová
Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 4/16/16 – Převod dešťové kanalizace v ulici Hlinky do majetku
Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy.
Příloha č. 1 – Zveřejnění záměru obce převést vodohospodářskou infrastrukturu.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 5/16/16 – Darovací smlouvu o převodu pozemku p. č. 613/2
k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 2 - Darovací smlouva.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

9

Ročník 45 • Číslo 1 • leden–únor 2017

		 Usnesení č. 6/16/16 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Příloha č. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2016.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 7/16/16 – Odměny zastupitelů dle novelizace nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Příloha č. 4 – Informační dopis včetně metodických pokynů.
Příloha č. 9 – Odměny zastupitelů – tabulka.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 8.1/16/16 – Rozpočtové opatření č. XV ze dne 19. 12. 2016.
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. XV ze dne 19. 12. 2016.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 9/16/16 – Rozpočet obce na rok 2017 se změnami.
Příloha č. 6 – Návrh rozpočtu obce Tvarožná na rok 2017 – příjmy.
Příloha č. 7 – Návrh rozpočtu obce Tvarožná na rok 2017 – výdaje.
Příloha č. x – Změny rozpočtu na rok 2017.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 10/16/16 – Rozpočtový výhled na roky 2018–2020.
Příloha č. 8 – Rozpočtový výhled na roky 2018–2020.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 Usnesení č. 8.2/16/16 – Pověřuje radu obce prováděním rozpočtových opatření
do výše 100.000 Kč na každé rozpočtové opatření.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 8.3/16/16 – Pověřuje radu obce schválením rozpočtového opatření
na přijetí dotace od SFŽP na částku 2.033.600 Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 11/16/16 – Pověřuje předsedu finančního výboru provedením závěrečného rozpočtového opatření za rok 2016.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –

Tvaroženský zpravodaj
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V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 19. 12. 2016
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Bc. Hana Nečasová, v. r.
Ing. Vilém Šimek, v. r.

Informace z evidence obyvatel za rok 2016
Každý rok Vás seznamujeme s tím, co zaznamenal úsek Evidence obyvatel v uplynulém roce v obci Tvarožná. Následující informace se týkají občanů, kteří byli přihlášení
ve Tvarožné k trvalému pobytu.
• v roce 2016 se narodilo 9 dětí, 3 děvčata a 6 chlapců. V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky měly v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti zapsané
iniciály, nezveřejňujeme celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného zástupce
se zveřejněním.
B. F., Tvarožná
Bernard Trávník, Tvarožná 266
Kristýna Grolichová, Tvarožná 7
Denis Šustai, Tvarožná 325
Tobiáš Rumplík, Tvarožná 391
A. S., Tvarožná
E. H., Tvarožná
M. M., Tvarožná
A. H., Tvarožná
• v roce 2016 zemřelo 14 našich spoluobčanů:
Jaromír Junek – 84 let, Tvarožná 224
Marie Švábenská – 83 let, Tvarožná 22
Ludmila Gallová – 79 let, Tvarožná 179
Marie Mazlová – 83 let, Tvarožná 25
Jan Urbánek – 89 let, Tvarožná 43
Stanislava Pokorná – 65 let, Tvarožná 187
Antonín Staněk – 79 let, Tvarožná 278

Vladimír Pelikán – 40 let, Tvarožná 327
Jan Malý – 51 let, Tvarožná 148
Anna Brzobohatá – 83 let, Tvarožná 49
Ing. Karel Veselý – 74 let, Tvarožná 77
Eliška Antonická – 96 let, Tvarožná 321
Jan Blahák – 90 let, Tvarožná 44
Božena Spáčilová – 64 let, Tvarožná 317

• k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2016 celkem 29 občanů.
• z obce se odhlásilo 24 občanů.
K 31. 12. 2016 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 261 občanů, z toho 653 žen
a 608 mužů. Pro srovnání bylo v roce 2006 k trvalému pobytu přihlášeno v obci
Tvarožná 1 181 občanů. Pozvolný nárůst počtu obyvatel obce je způsoben doznívající
výstavbou v lokalitě „Cihelna“. Vlastníci nemovitosti po vydání kolaudačního souhlasu
či souhlasu s užíváním stavby se mohou přihlásit k trvalému pobytu v obci Tvarožná.
11
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Zajímavosti z evidence obyvatel:
• Nejstarší občankou v naší obci je paní Zdeňka Galová, která letos oslaví 97. narozeniny.
Nejstarším občanem je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 93. narozeniny.
• Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 41 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy 43 let.
• Nejčastěji používané křestní jméno:
• u mužů: 	Jan
49×
Jiří
42×
		
Pavel 	 32×
• Nejčastějším příjmením v naší obce je:
• u mužů: 	Daněk 		
26×
		
Brzobohatý 	
13×
		
Buchta, Kříž 	
10×

• u žen:	Marie 	 42×
		
Jana 	 36×
		
Hana 22×
• u žen: 	
Daňková 	
30×
		Buchtová 	
12×
		Kalábová,
Ondráčková,
Svobodová	 9×

Informace k trvalému pobytu občana:
• Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR)
vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu
na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého
pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte
v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce (přiděluje se u dětí narozených
po 31. 12. 2010).
• O
 hlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin,
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.
• Z
 rušení údaje o místu trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.
• O
 hlášení ukončení trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České
republiky činí 100 Kč.
Jana Pajerová
referent státní správy a samosprávy

Tvaroženský zpravodaj
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Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané, rok 2016 je již za námi, proto dovolte, abychom Vás alespoň
ve stručnosti seznámily s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří nejenom
obec Tvarožná, ale také sousední obec Velatice. Obec Mokrá-Horákov od 1. 1. 2017
nově přechází pod matriční úřad Šlapanice.
V roce 2016 bylo zaznamenáno 27 sňatků, z toho jich 5 bylo uzavřeno v místním kostele sv. Mikuláše, jeden v kapli sv. Anny ve Velaticích, dva v obřadní síni obce
Tvarožná a dva na kopci Santon. Ostatní sňatky byly uzavřeny na jiných místech našeho
matričního obvodu.
Úmrtí bylo do matričních knih zapsáno celkem 16, z toho 8 bylo ve Tvarožné,
5 v Mokré-Horákově a 3 ve Velaticích. Co se týče narození, tak to v tomto roce nebylo
zaznamenáno žádné.
Také v roce 2016 jsme vítali naše nové občánky, kterých bylo celkem 9. Připomínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době narození dítěte trvalý pobyt v obci
Tvarožná.
Během roku jsme popřáli 34 jubilantům. Kulturní pásmo při těchto akcích zajišťuje
spolu s dětmi naší základní školy její ředitelka, Mgr. Věra Floriánová.
V roce 2016 oslavily 2 páry zlatou svatbu.
Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu
došlo k narození, úmrtí nebo k uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat
pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže,
že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních
samosprávných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat také osobě, která žila se zemřelým
v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem pohřbu.
Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení rodičovství k narozenému či ještě nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná již o nic výjimečného, ba naopak, mnoho párů této možnosti využívá. Samozřejmě ve většině případů
se jedná o určení rodičovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapotřebí předložit potřebné doklady, tzn. občanské průkazy, rodné listy obou rodičů
a těhotenský průkaz. V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí o rozvodu manželství“ s vyznačeným nabytím právní moci. Rodiče na matrice zvolí
pro své dítě buď pouze příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení
i jména, která dítěti vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše
zvolené příjmení (příp. také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví
dítěti rodný list, který si poté rodiče osobně vyzvednou.
Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích,
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této
problematice naleznete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice,
v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).
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14

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit:
 pondělí
8.00–12.00
13.00–17.00
středa
8.00–12.00
Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094 nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.
Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová Ondráčková
matrikářky

Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako
asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.
Ověřené výstupy se vydávají na počkání na sekretariátě
OÚ Tvarožná (tel. 544 226 101).
Více informací a ceník najdete na www.czechpoint.cz

• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, ústavní, společen•
•
•
•
•
•
•

ství vlastníků, jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříků trestů
Výpis z rejstříků trestů právnických osob
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizované konverze dokumentů

Ověření podpisu a listiny – Legalizace a vidimace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu
(legalizace) provádíme na sekretariátě (každý pracovní den) a matrice (pondělí a středa) Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie
(vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje,
že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině
uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Jana Pajerová
referent státní správy a samosprávy
15
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

leden–březen 2017
středa
25. 1. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
4. 2. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
15. 2. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
25. 2. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
8. 3. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
18. 3. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
29. 3. 2017
15.00–17.00 hod.
Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Z činnosti spolků a sdružení
3. ročník Mikulášského turnaje ve stolním hokeji STIGA
O druhé adventní sobotě 10. 12. 2016
úspěšně proběhl ve tvaroženské sokolovně již 3. ročník Mikulášského turnaje
ve stolním hokeji STIGA. Jde o nový sport,
který se postupně rozšiřuje v orelských
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jednotách, při němž se utkávají soupeři všech kategorií v každém věku. Hrát
může dítě od chvíle, kdy svou výškou
přesáhne úroveň hracího stolu a vidí
na hrací plochu. Náš turnaj slavnostně
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zahájil místostarosta Pavel Šťastný (který stal Jakub Štourač z Tvarožné, v kategorii
se poté zúčastnil celého turnaje jako hráč starších žáků David Procházka z Brna-Obv seniorské kategorii), sportovnímu klání řan, v kategorii dospělých Dominik Dopožehnal tvaroženský farář P. Jiří Brtník koupil ze Žatčan, vítězem mezi seniory se
a pak spolu sehráli exhibiční utkání o to, stal Stanislav Juránek z Brna-Židenic a vízda je lepší fara nebo radnice. Kdo myslíte, tězkou mezi ženami byla Alena Hronková
že vyhrál?
z Brna-Obřan. Utkání se vydařilo a všichni
Turnaje se zúčastnilo přes 40 místních si mohli poměřit své síly a strávit aktivně
i přespolních hráčů, přijeli si zahrát kluci, zimní sobotní den. Věříme a těšíme se,
holky i dospělí z Tvarožné, Žatčan, z Jiří- že se nám podaří turnaj uspořádat i v roce
kovic, Šlapanic i z Brna-Židenic a Brna-Ob- 2017.
řan. Vítězem v kategorii mladších žáků se
Hana Nečasová,
starostka Orla jednoty Tvarožná

Zpráva o činnosti mladých hasičů
Dovolte, abych vás seznámila s čin- v kategorii mladších dorostenek obsadila
4. příčku.
ností mladých hasičů v uplynulém roce.
Neděle 24. dubna byla studená a věNaše první letošní setkání se vůbec
netýkalo tréninku, ale zábavy. První den trná. Přesto jsme se vypravili s mladšími
jarních prázdnin jsme se vypravili do Wi- žáky na soutěž do Kuřimi. S ostatními
kylandu, abychom se pobavili, pohráli si týmy jsme soutěžili v disciplínách PÚ
a potkali se také u jiné činnosti, než jsou a štafeta 4×60 m. V Kroužku jsme 7. května soutěžili jen v PÚ a také jsme se podítréninky a závody.
Pravidelná setkávání jsme zahájili vali, jak vypadá PÚ CTIF. Některé z dětí
hned v následujícím týdnu každou středu jej viděly poprvé. Je to disciplína, jejíž
navečer. Věkové rozložení našich mladých provedení není složité, ale její vysvětlení
hasičů umožnilo sestavit družstvo mlad- bez názorné ukázky složité je. Nejtěžší
ších žáků s velkým množstvím náhradníků. na této disciplíně je pro některé děti úplStarších žáků bylo na sestavení družstva ný zákaz mluvení. O den později jsme odtak akorát a stačilo, aby se někdo z týmu jeli do Přísnotic a kromě PÚ jsme znovu
nemohl účastnit závodů či onemocněl soutěžili i ve štafetě.
Okresní kolo hry Plamen se konalo
a už nejelo celé družstvo. Proto se pod
vedením Petra Pejřila zaměřili na soutěže 2. května na atletickém stadionu v Brně
Pod Palackého vrchem. Na tyto závojednotlivců stejně jako dorostenci.
O víkendu 19.–20. 3. odjeli Michal dy se podařilo složit i družstvo starších
Pejřil, Petra Machanová a Marie Ryšavá žáků. Mladší žáci se umístili na celkovém
do Jablonce nad Nisou. Konaly se zde 11. místě, starší obsadili výborné 2. místo.
první závody Českého halového poháru V kategorii dorostenců jednotlivců zvítěv běhu na 60 a 100 m s překážkami. Spolu zili Michal Pejřil a Petra Machancová a oba
s nimi odjel také početný fanklub. Nejlé- postoupili do krajského kola. To se uskupe se umístila Petra Machancová, která tečnilo 18. června v Drnholci. Zde Michal
získal 3. místo. Petra opět zvítězila a po23
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stoupila na mistrovství ČR, které se kona- ké všestrannosti. Abychom dětem umožlo začátkem letních prázdnin v Českých nili lepší osvojení všech změn, uspořádali
Budějovicích. Také tady se jí dařilo více jsme na svátek sv. Václava branný závod
dvojic. Zúčastnila se ho především družnež skvěle a obsadila celkovou 2. příčku.
Mladší žáci se zúčastnili ještě závodů stva našeho okrsku. Byla to generální
v Brně-Slatině a obě naše družstva také zkouška před branným závodem, který
Prázdninového poháru konaného tradič- se uskutečnil za několik dní v Hostěnicích.
ně v Sivicích na konci školního roku. Le- Vyslali jsme dvě hlídky mladších žáků, ktetošní netradiční disciplína se jmenovala ré obsadily 13. a 25. místo. Tomáš Tinka
Když není vidět – aneb Kam to stříkáš? jako jednotlivec obsadil 10. místo a DaV celkovém součtu umístění ve všech niela Ondráčková místo 4.
Projekt 72 hodin jsou tři dny dobrodisciplínách zde získali naši mladší i starší
volnických aktivit, jejichž heslo zní: Pomážáci první místa.
Víkend 26.–28. srpna patřil v Brně hám, protože chci. Letos poprvé jsme se
Mistrovství ČR v požárním sportu. Sou- k této akci také připojili. V pátek 14. října
těž ve výstupu na cvičnou věž se konala jsme se vyzbrojili gumovými rukavicemi,
na náměstí Svobody. Protože se jedná reflexními vestami a hlavně velkými pytli
o divácky velmi atraktivní podívanou, na odpadky a vydali se do okolí Tvarožné,
vzali jsme na ni i naše mladé hasiče. Samo- abychom posbírali, co tam nepatří.
Aneta Pejřilová, Gabriela Tománkozřejmě jsme nezapomněli na občerstvení
v podobě zmrzliny. Některé z našich dětí vá, Michal Tománek, Michal Pejřil, Jakub
se pak ještě aktivně zapojily do slavnost- Tinka a Ondřej Moliš se zúčastnili i dalších
ního nástupu zahajujícího celé mistrov- dvou závodů Českého halového poháru v Ostravě a v Praze. Výsledkové listiny
ství.
Protože se od začátku nového škol- jsou k prohlédnutí na nástěnce ve zbrojního roku změnila pravidla hry Plamen, nici a na webových stránkách www.dh.cz.
Děkuji všem za jejich letošní práci
bylo potřeba se s těmito změnami nejen
seznámit, ale hlavně si je uložit do paměti. a přeji mnoho sil, zdraví, štěstí a trpělivosNejvětší změny se týkají závodu požárnic- ti v dalším roce.
Marie Ryšavá st.
jednatelka sboru

SDH Tvarožná srdečně zve na Tradiční věneček,
který se koná v sobotu 21. ledna v Kulturním domě Kosmák.
K tanci (i poslechu) hraje Taneční skupina Karla Pešla.
Občerstvení
Tombola
Těšíme se na vaši účast.
Tvaroženský zpravodaj
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Zpráva o činnosti SDH Tvarožná v roce 2016
Dovolte, abych vám připomenul činnost našeho sboru za rok 2016. Tento rok
byl pro náš sbor rokem jubilejním. Naší
organizaci je 125 let. Členskou základnu
se nám daří držet pořád na stejné úrovni.
Máme 37 mužů nad 18 let
	  9 žen nad 18 let
12 chlapců do 18 let
10 dívek do 18 let
celkem tedy 68 členů.
Každé první úterý v měsíci se pravidelně konají členské schůze s velmi stejnou
sestavou. Stále jsme výrazně zastoupeni ve vyšších orgánech sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Ve vedení okrsku
Pozořice máme hned 3 členy. Jiří Bajer je
starostou okrsku Pozořice. Jednatelkou je
pak Marie Ryšavá a pokladníkem Zbyněk
Machanec. Marie i Zbyněk jsou také platnými členy okresní odborné rady mládeže. Jiří Bajer je dále náměstkem starosty
OSH Brno-venkov pro represi, Petr Pejřil
náměstkem starosty OSH Brno-venkov
pro mládež, vedoucím krajské odborné
rady mládeže a členem ústřední odborné
rady mládeže. Zbyněk Machanec je nově
členem okresního výkonného výboru Brno-venkov.
Ke sboru neodmyslitelně patří i zásahová jednotka obce. Velitelem je Jiří
Šmerda, velitelé družstev jsou Roman Jahoda a Pavel Severa, hlavní strojník Vlastimil Doležal, strojníci Petr Pejřil a Zbyněk
Machanec, hasiči Jan Daněk, Zbyněk Kadlec, Michal Kousal, Jan Krček, Václav Malý,
Petr Ondráček a Antonín Ryšavý. Celkem
13 členů.
A co jsme celý dlouhý rok dělali?
Hned týden po loňské valné hromadě
pomáháme obci při zajišťování „Zpívání
pod stromem“ a živém betlému. Je uvařeno 40 l svařeného vína a dostatek hor25

kého čaje pro děti a řidiče. Poslední den
v roce pořádají vedoucí mládeže pro své
svěřence i jejich rodiče a ostatní hasiče silvestrovské posezení na zbrojnici.
V sobotu 23. ledna chystáme pro zábavychtivé spoluobčany Tradiční věneček.
K tanci a poslechu pro 124 platících hraje
Taneční skupina Karla Pešla z Brna. Ples
i přes pár maličkostí dopadl dobře. Hned
za dva týdny, 6. února, do ulic Tvarožné
vyráží ostatkový průvod. Za doprovodu
kapely Čtyři tety se hodlá postavit výzvě
a pozdějším nástrahám 34 masopustních masek. Na večerní zábavě hraje K+R
Křenovice. Přišlo se bavit asi 90 občanů
z Tvarožné a okolí. Poděkování patří všem,
kteří se aktivně do ostatků zapojili jako
masky či jinou formou.
31. ledna se poprvé v tomto roce rozezní siréna a zásahová jednotka má první
výjezd. Hoří střecha RD na Sivické. Jednotka vyjíždí v počtu 5 členů.
Koncem února a začátkem března
probíhá focení na tablo, které je ke zhlédnutí v klubovně hasičské zbrojnice. Fotil
Vilém a Martin Šimkovi. Jinak je březen
relativně klidným měsícem v činnosti sboru a spíše se plánují akce na další měsíce.
Z toho se vymyká 24. března, kdy se nad
ránem někteří členové zásahové jednotky probouzejí neplánovaně a velmi rychle.
Je vyhlášen poplach z důvodu požáru komína na Krhoně. Jednotka vyjíždí v počtu
4 členů.
Zato duben je trošičku jiná hudba.
Hned 7. dubna se scházíme na svazarmu
a děláme jarní úklid. V sobotu 9. dubna
sbíráme železný šrot po Tvarožné. Traktor
již tradičně zapůjčuje Josef Daněk. Kluci
naložili asi 5 tun železa. Sbírka pro diecézní charitu je na zbrojnici 8.–9. dubna, opět
je věcí požehnaně.
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Od půlky dubna se buduje nový vjezd
do hasičské zbrojnice. Toto nikterak neomezuje ani zásahovou jednotku a ani
chod sboru.
V termínu 22.–24. dubna vyrážíme
na malý poznávací výlet směr Šumava.
V pátek navštěvujeme Pelhřimov – město
rekordů a kuriozit a jejich muzeum. Odpoledne pak hasičské muzeum ve Stachách.
Večer se ubytujeme v krásném hotelu
Modrava na Modravě. V sobotu absolvujeme malou vycházku na Černé a Čertovo
jezero, návštěvu Železné Rudy a nakonec
návštěvu kostela se skleněnou výzdobou.
Večer pak procházka po Modravě. V neděli se probouzíme do krásně zasněžené
Šumavy. Po snídani a rozloučení vyrážíme
směr husitské město Tábor. Po prohlídce muzea i města následuje individuální
oběd a poté odjezd na hrad Kámen. Pak
již přímá cesta k domovu. Tu samou neděli jede Žofie Ondráčková a Jiří Bajer
na hasičskou pouť do Křtin. Dle jejich názoru málo sborů a lidí, zato velké množství aut.
Posledního dubna se již tradičně
k hasičské zbrojnici slétají čarodějnice
ke svému reji. Účast je podobná těm
z předcházejících let.
1. května je v kostele mše za hasiče
u příležitosti svátku sv. Floriána, této mše
se zúčastní 12 uniformovaných bratrů
a sester z toho je jeden z Velatic. 7. května
jede malá delegace do Tuřan na 1. krajskou hasičskou pouť. Představujeme tam
náš prapor. Nést prapor krajského sdružení jsem byl pověřen krajskou starostkou já.
15. května máme opět plné ruce práce. Kromě účasti družstva mužů na první
kole SSPD, zajišťujeme výčep a chystání
hudebních slavností Julia Antoše.
Během měsíce května se vše připravuje na, pro nás nejdůležitější, víkend pro
rok 2016. Posílají se pozvánky na všechTvaroženský zpravodaj

ny strany. Domlouvá se účast na výstavě.
Připravují se dárkové předměty, naváží se
na zbrojnici vše, co bude třeba atd. atd.
A přichází ten správný víkend 4.–5.
června. V sobotu v 18 hod. se scházíme
na Sokolovně u příležitosti slavnostní
schůze ke 125. výročí založení SDH. Vítáme krajskou starostku Zdeňku Jandovou,
zástupce okresního sdružení hasičů, zástupce JmK pana Antonína Osvalda a bratry a sestry s okolních sborů. Po přečtení
zprávy rozdáme ocenění pro naše pracující členy. Poté předáváme druhé čestné
členství našeho sboru, teď již bratru Jiřímu Daňkovi. Po zdravicích hostů a zástupců okolních sborů se bavíme se skupinou
4 tety.
V neděli se chystá 25. ročník soutěže O putovní pohár Zastupitelstva obce
Tvarožná. Na návsi je oproti jiným rokům
postaveno pódium, na které se úderem
11. hodiny nastěhuje dechová kapela LÁCARANKA, která nám pak hraje po celé
slavnostní nedělní odpoledne. Na návsi
stoji historická i moderní technika z okolních sborů. Pro děti jsou připraveny aktivity programu HASÍK se zdravovědou i pro
dospělé. V pauzách soutěže jsou ukázky
hašení hořícího oleje v pánvi i s profesionálním komentářem paní Pavly Pražákové
z HZS JmK. Dále pak vystoupení malých
mažoretek z Velatic. Musím zde, s odstupem půl roku říct, že celý víkend se vyvedl a poděkovat všem, kteří k tomu přispěli.
Skvělou třešničkou na dortu bylo umístění našich družstev při soutěži.
25. června odjíždíme na oslavy 110. výročí založení SDH Hostěnice. S námi
jsou přítomni i hasiči s družebního OSP
Miedzyrzecze, kteří předávají hostěnickým hasičům plaketu. Členové zásahové
jednotky jsou součástí ukázky zásahu při
dopravní nehodě, při kterém vyprošťují
a ošetřují zraněné.
26

26. června probíhají oslavy založení z Mokré vylepšili svůj loňský čas na 16,93
SDH Blažovice. Zde nás na schůzi zastu- s, nicméně to nebylo vše. Družstvo z Lupuje Zbyněk Machanec a na mši svaté boměře (okr. Nový Jičín) skončilo s časem
Petr Ondráček, Žofie Ondráčková a Marie 16,86 s. Opět se ukázalo, že trať u nás je
Ryšavá.
jedna s nejlepších, na kterých se Velká
V červenci a srpnu probíhají aktivity, cena okresu Vyškov běhá.
které budou určitě popsány v následujíNa státní svátek 28. září pořádáme
cích zprávách dětí a mužů. V týdnu před branné dopoledne pro mladé hasiče ze
poutí má zásahová jednotka vyhlášeny sborů okrsku Pozořice a Jiříkovice a jako
v jeden den okolo poledne dva výjezdy. vždy zveme i SDH Těšany. Nakonec záAni na jeden z důvodu nepřítomnosti ři- vodí 21 dvojic a 6 dorostenců. Soutěž se
diče nevyjíždí. Je to snad poprvé co já pa- nám vydařila a děti odjížděly spokojené.
matuji.
Poděkování patří závodnímu družstvu
Na neděli 21. srpna chystáme soutěž mužů, vedoucím mládeže a některým rov požárním útoku, ale kvůli velmi špat- dičům za pomoc.
nému počasí soutěž odkládáme na zářijový termín.
Od poloviny září nám opět
začíná v činnosti sboru přituhovat.
17. září odjíždíme na návštěvu do polského Miedzyrzecze, kam jsme pozvaní
na jejich místní soutěž. Opět
je o nás postaráno jako vždy
špičkově.
24. září odjíždí jedno
družstvo na soutěž Babický
záchranář. Jedná se o soutěž,
kde se hodnotí práce jednotky při reálných situacích,
k jakým by se mohla v praxi
dostat. Zbytek sboru připravuje odlože29. října se členové zásahové jednotky
nou soutěž v požárním útoku, která je jedou pod Kopeček školit v práci s mozařazená do VC OSH Vyškov. Počasí je ten- torovou pilou. Na pokyn obce kácíme
tokrát při nás a na konec září pěkné. Sou- suché stromy. Pilu obsluhují Jan Daněk,
těže se zúčastňuje asi 25 družstev mužů Zbyněk Kadlec, Michal Kousal, Antonín
a žen nejen z okresu Vyškov. Pravdou je, Ryšavý a Petr Pejřil. Většinu toho, co si
že jsme si za předchozí roky zvykli na vět- nakácí a pořežou, si taky naloží a odvezou
ší počty soutěžících. V loňském roce byla na náves pro potřeby vojáků při vzpomínu nás překonána hranice 17 s – družstvem kových akcích při výročí bitvy tří císařů
SDH Mokrá. Za sebe musím říct, že jsem a zbytek za hasičku, kde bude dřevo pounečekal opakování takového výsled- žito při akcích SDH. Dokonce si při stahoku, ale i mistr tesař se někdy utne. Muži vání vyzkouší i práci s navijákem.
27
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22. listopadu je vyhlášen pátý a letos bitvy. Polští přátelé v sobotu večer odjížposlední zásah. Hoří listí (hnojník) na „bla- dí domů a kvačanští jedou do Slavkova
na ohňostroj a pak do Šlapanic na večeři.
žovské“ u státní silnice. Vyjíždí 5 členů.
V pátek 11. listopadu se na Zubatého V neděli návštěva Mohyly míru a potom
ulici v Brně koná shromáždění představi- jejich odjezd. Opět patří poděkování
telů sborů okresu Brno-venkov. Odevzdá- všem zaangažovaným.
10. prosince jede družstvo mužů
váme předběžný plán akcí sboru na rok
2017. Hodnotí se rok 2016 z pohledu OSH na Memoriál Mirka Mazla do Sivic, v nesea podávají se informace o novinkách hrané sestavě obsazují krásné třetí místo.
Po soutěži je sivickým hasičům předáno
ve sdružení hasičů.
O víkendu 2.–4. prosince se tradičně nové zásahové vozidlo.
23. prosince se jako každý rok zavírá
konají vzpomínkové akce bitvy tří císařů.
Na zbrojnici chystáme občerstvení. Zása- cesta kolem obecního úřadu, přiváží se
hová jednotka po celou sobotu zajišťu- ozvučení, svařuje víno, staví betlém. Je tu
je ve spolupráci s SDH Sivice asistenční zpívání pod stromem a živý betlém.
Touto akcí bych ukončil ten dlouhý výslužbu. V pátek navečer přijíždějí přátelé
z Polska a Slovenska. Na hasičce jsou při- čet, který tu zazněl. Chtěl bych poděkovat
vítaní a následně ubytovaní, jedni na faře sponzorům, především pak obci Tvarožná
a druzí ve Šlapanicích. V sobotu je pro ně za podporu naší činnosti. Poděkovat chci
nachystáno oficiální přijetí na obecním i vám všem, kteří pravidelně i nepravidelúřadě. Poté se zúčastňují rekonstrukce ně naběhnete, když vás oslovím.
Petr Pejřil
starosta sboru

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Vážení spoluobčané, všem vám za kolektiv žáků i zaměstnanců tvaroženské
školy přeji šťastný a úspěšný nový rok
2017. Věřím, že jej prožijete ve zdraví
a pohodě. Také vám moc děkuji za přízeň
a spolupráci v loňském roce a ráda bych,
abychom v udržování dobrých vztahů
i nadále pokračovali.
Měsíc prosinec byl opět nabitý akcemi
všeho druhu. Kromě klasické výuky jsme
si užili program s Mikulášskou i vánoční
tematikou, výlet do Brna na filmové představení o ochraně stromů a lesa, vystoupení žáků na vánoční besídce, jarmarku
a pod vánočním stromem, tvoření vánočních ozdob a dekorací a jejich prodej
Tvaroženský zpravodaj

na vánočním jarmarku a samozřejmě také
zimní i vánoční program ve školní družině.
Děkujeme za vaši návštěvu akcí, které pro
veřejnost chystáme a také velký dík všem,
kteří nám pomáhají připravit vánoční
jarmark a zpěv koled pod vánočním stromem na návsi.
Měsíc leden začal mrazivě, což je dobré pro zimní radovánky. Snad nám počasí
vydrží, abychom si mohli zabruslit 5., 11.
a 20. ledna na ledové ploše Za Lužánkami,
mohli uskutečnit lyžařský výcvik – 12. a 13.
ledna opět na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí (letos zkrácený na dva dny vzhledem
k neustálému zdražování služeb) a také
se mohli zapojit do sněhulákování, což je
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akce na podporu dětí v Africe, přinášející
radost i nám.
V lednu žáky kromě sportovních aktivit čeká také hodnocení jejich vědomostí
a dovedností. 17. ledna se s rodiči uvidíme
na třídních schůzkách a v úterý 31. ledna
předáme žákům výpis vysvědčení za první pololetí školního roku. Pololetní prázdniny připadají letos na pátek 3. února.
Pozor změna!!! Zápis do prvních tříd
letos neproběhne v lednu, zákonem je
přeložen až na měsíc duben. V naší škole
se bude konat v úterý 4. 4. 2017 od 14 hodin.
Sběr starého papíru bude pokračovat i v letošním roce. Vzhledem k daným
okolnostem měníme termín sběru. Sbírat
starý papír budeme celý rok. To znamená,
že ho můžete do školy přivézt kdykoliv
a odložit ho u brány školního dvora, kde
ho školnice uloží. Kontejner bude u školy
přistaven vždy od 20. do 30. každý měsíc
v roce. Děkujeme, že sbíráte s námi!

V závěru chci pozvat všechny na Myslivecký ples, kam žáci naší školy chystají
výstavku výtvarných prací s mysliveckou
tematikou.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Rok se s rokem sešel a máme tu nový rodiče. V deseti lekcích si děti vyzkouší tzv.
rok 2017. Pevně doufám, že bude alespoň „školu nanečisto“.
7. února jedeme na výlet do Brna s propro všechny tak úspěšný jako ten minulý.
Nás i v letošním roce čeká mnoho zajíma- gramem pod názvem „Fauna Moravy pro
vých aktivit, o kterých se krátce ve svém nejmenší“, kde se seznámíme s vybranýpříspěvku zmíním. Na počátku ledna při- mi druhy savců, ptáků i ryb a zajímavostjel do mateřské školy kouzelník s živými mi z jejich života.
Letos, stejně jako v minulých letech,
zvířátky. Pro děti to byl jistě neopakovatelný zážitek, který si v sobě hodně dlou- bude pravidelně první středu v měsíci
ho uchovají.
přistaven u mateřské školy pod kaštany
20. ledna jedeme do Divadla Bolka kontejner na starý papír, z jehož výtěžPolívky na pohádku „Obušku z pytle ven“, ku hradíme kulturní akce pro děti z naší
mateřské školy. Již dopředu všem aktivtentokrát v muzikálovém zpracování.
Od 23. ledna začínají Edukativně sti- ním sběratelům děkuji. Nejen papír, ale
mulační skupiny pro předškoláky a jejich recyklujeme i hliník a víčka z PET lahví.
Budeme rádi, když se s námi zapojíte
29
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do třídění odpadu i v tomto směru. V hale
Více se dozvíte na našich webových
mateřské školy jsou vám plně k dispozici stránkách www.materskeskolky.cz.
nádoby na výše zmíněný odpad. Na poNa závěr svého příspěvku přeji všem
čátku měsíce března rovněž plánujeme čtenářům zpravodaje hodně štěstí, zdraví,
maškarní bál. O termínu vás budeme včas duševní pohody v novém roce a mnoho
informovat.
osobních i pracovních úspěchů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Tříkrálová sbírka
Chtěla bych poděkovat všem koledníkům a
asistentům, že se nezalekli silného mrazu a vyrazili se svými skupinkami, aby podpořili dobrou
věc a pomohli potřebným. Děkuji také všem
štědrým dárcům.
Celková částka vybraná při Tříkrálové sbírce ve
Tvarožné činí 42.276 Kč.

Výtěžek Tříkrálové
sbírky bude jako každoročně použit na dovybavení a pomoc nemocným v Hospicu sv. Josefa
v Rajhradě.
Bajerová Marie

Tvaroženský zpravodaj
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Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (6)
Tvarožná povstala ze dvou samo- každoročně tito Němci po státní silnici ze
statných vsí. Jižní, tedy od Blažovic, byly vzdálených obcí, nikoho zde již nemajíce
Vážanice a měly obyvatelstvo německé. a neznajíce. Tyto vřelé citové vztahy sahají
Část severní byly Tvarožnice s obyvatel- zřejmě až do doby války třicetileté, od níž
stvem českým. Patřily různým majitelům. se tu vystřídalo takových 10 generací. VyV první polovině XIV. století přešly však tvořily se mnoha staletími ještě před onou
oboje do majetku bohatého kláštera dobou a celá tato úcta a nejasné vzpokrálové na Starém Brně. Tehdy tam byly mínky opřené jen o vybledlé zkazy, dědící
cisterciačky, (teprve od r. 1784 tam přišli se po celá ta tři staletí z pokolení na pokoaugustiniáni). Do majetku tohoto kláštera lení, vtělily se v náboženskou úctu a a popřišly přibližně v té době i německé obce ctu místa – v putování na tvaroženský
položené na Vyškovsku a Slavkovsku a to Kopeček, později na tvaroženskou pouť.
Hlubočany, Terešov, Komořany a Rostěni- Tak jako stěhovavé ptáče, vlaštovka, skřice. S nimi tvořili tu druhý ostrůvek ještě vánek, i dřívější bugdál, tak sem chodily
německé vesnice Čechyń, Kučerov, Leso- rok co rok tyto bazly již zcela podvědomě,
nice a Zvonovice. Tvarožná přešla kupem jistě ani netušíce, že tu v jižní řadě domů
1713 do majetku rytíře J. F. z Freienfelsu bydlely před mnoha lety, obklopeny češa 1716 odprodal klášter i ony čtyři němec- stvím, ženy přišlé sem s jejich předky ze
ké vesnice Hlubočany, Komořany, Terešov Švabenlandu, majíce stejný s nimi kroj
a Rostěnice, čímž pouto mezi nimi a Tva- a mluvící s nimi stejnou řečí a že z této
rožnou přestalo. Dříve až do počátku, neb sounáležitosti, přátelství a vztahů příbusnad konce války třicetileté 1618–1648, zenských se vyvinula trvalost úcty k Panpoutala tyto dědiny s dosti vzdálenou ně Marii Sněžné na Kopečku.
Tvarožnou nejen společná vrchnost, ale
Chtěl jsem jen tím dokázati, že úcta
i ono němectví. To však válkou třicetile- ke Kopečku je dávnověká, sahá tu hodtou bylo přerváno, neboť v Tvarožné se ně ještě snad před uctívání P. Marie, ješněmectví neudrželo. V oné době, kdy tě do dob kdy tu byl onen sloupek a ona
obyvatelstvo částečně vymřelo, částeč- trachom a mor hojící studánka. Prapůvod
ně zhynulo ohněm a mečem a částečně těchto prapříčin zůstává nám neznámý
bylo rozprášeno, kdy v Tvarožné (myslím a nezbadatelný. Vždyť jak jsme viděli
tím obě již dávno předtím sloučené obce), prosba procesí o odvrácení cholery se
byla polovina gruntů zpustlých, německý mění v dík za šťastně provedenou sklizeň
živel zmizel a zanikl. Památkou zůstala jen obilí, tedy žní.
jména Krhón, Kastl, Knos, Nos a jiné a také
A ze všeho toho můžeme leccos po Koi poněmčené jméno Vážanic. Němci jim pečku odvodit i pro blízké Staré Blažovice
dialektem říkali Voznic, (ještě farář Van- a kříž v Úlehlích. I k tomu kříži chodilo
čala tak píše v matrice před rokem 1700) procesí Blažovských a to vždy ve svátek
a z toho vzniklo Bosenitz, jak se Tvarožná petropavlovský, tedy 29. srpna, což býval
německy nazývala.
dříve den zasvěcený.
Vylíčené potvrzuje jen to, co jsem zde
(…) Putováno takto až do roku přizapsal. Na pouť do Tvarožné chodívali bližně 1960, tak jako na Kopeček. A nyní
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Toto líbezné, něžné údolí lahodilo jistě
ke slovům, která jsem opsal z deníku
Antona Štěpánka, jež byla zapsána 1869 oku svojí rovinou a pořádkem, romantica zněla: „Šlo se ke křížům novým a vysvě- kých míst, podobných Kopečku, tu však
ceným 1846“. Já jsem zcela přesvědčen, nebylo a není.
(…) Na místech Starých Blažovic zůže to nebylo tehdy sem spějící procesí
první, nýbrž, že sem chodili Blažovští stalo pak jen menší obecní pastvisko,
tak mnohé minulá staletí a že onen zá- používané později jen pro kozy a husy,
znam se vztahuje k tomu, že asi po vzoru které v letech 1920 tých, po provedené
Tvaroženských byla přibrána hudba. (…) pozemkové reformě, bylo rovněž rozoráPotůček v Jiříkovicích „Romza“ zvaný bý- no i s přilehlým pásem lesíku. Polní cesta,
val vrouben rozloženými vrbami a vyso- onen dávnověký Výhon byla po r. 1926
kými rozsochatými lindami, stromy, jež nahrazena silnicí, kolem níž vysázeny kobyly u nás jistě ještě před příchodem Mo- šaté višně jsou dnes plně rozrostlé.
Po oné dávnověké cestě jezdili v poravanů. Všude byla a je malebnost, úrodná, pilně obdělávaná černo nebo hnědo- slední době jen řezníci do Brna a různým
zem, klid, životnost, pořádek a vážnost, směrem cikáni – dnes je opuštěná – její
ovlivňující jistě od věků povahu zdejšího sláva zapadla, nikdo si na ni ani nevzpočlověka. Mnoho na věci neměnily ani ty mene. Nevzpomene a neocení ji ani histodva rybníky a ani vším možným i pestro- rik, píšící o bitvě u Slavkova, v níž sehrála
barevným bejlím porostlé rozsáhlé úhory při ústupu spojenecké armády rakouskoa sluncem v letní době sžehnuté pastviny, -ruské významnou úlohu, ani jeden z nich
rozeseté plochami po celém katastru.
si to neuvědomil.
František Kopecký,
kronikář obce

„Poutník míru“ přijel před padesáti lety
V loňském roce, ve dnech 2.–4. prosince 2016 se konaly vzpomínkové akce
ke 211. výročí bitvy u Slavkova.
Vše proběhlo tradičním způsobem.
Za zaznamenání stojí návštěva známého
Neila Morrisona, který přiletěl s rodinou
z amerického státu Arizona, odhalení
dřevěné sochy Napoleona na kruhovém
objezdu mezi Podolím a Bedřichovicemi
a také pietní akt na Mohyle míru. Ten skončil podle mého názoru skoro ostudou. Důvodem je malý počet vojáků v historických
uniformách a ještě menší počet diváků.
Proč tomu tak bylo bude předmětem jiného zamyšlení.

Tvaroženský zpravodaj

Málokdo si při tomto výročí uvědomil
že už je to padesát roků, kdy k nám poprvé
přijel belgický občan Norbert Brassinne.
Dnes už legendární „poutník míru“
Norbert Brassinne se narodil v hostinci
v Mont-St-Jean v Braine-l´Alleud (u Waterloo) 18. září 1907. Místo mělo svůj „genius loci“. Není divu. Bylo to starobylostí
usedlosti i tím, že její zdi hostily mnoho
významných mužů své doby. Například
v době druhého císařství zde pobýval
v exilu známý spisovatel Viktor Hugo. Tady
psal svůj světoznámý román Bídníci. Mladý
Norbert se učil dějiny rodného kraje a získával hrdost na svoje předky. Měl pestrý
život.
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Norbert Brassinne s rodinou

Hoteliér, podnikatel, vizionář, idealista,
přítel mnoha osobností a možná i valonský nacionalista přijel z Waterloo do naší
republiky poprvé před padesáti lety v uniformě granátníka Napoleonovy gardy.
Jeho ojetý Peugeot vyjel na východ
13. listopadu 1966. V Brně ho přivítala skupina lidí, zajímající se o období revolučních
a koaličních válek pod vedením Josefa
Dostála a A. B. Krále. Ubytoval se v hotelu
Metropol. Byl přijat představiteli města
Brna. Na nádvoří Nové radnice se poklonil
u pamětní desky věnované obětem II. světové války.
Jeho hlavním cílem bylo bojiště bitvy
u Slavkova. Blížilo se 161. výročí této známé bitvy, ve které francouzskému císaři
Napoleonovi „vyšlo vítězné slavkovské
slunce“.
Kronikář obce Jiříkovice Václav Štěpánek o jeho návštěvě mimo jiné napsal:
„Koncem listopadu navštívil Jiříkovice za33

jímavý posel a host. Muž ve stejnokroji
granátníka Napoleonovy gardy, která
bojovala v bitvě u Slavkova. Do naší obce
přicestoval mimo svůj plán. Doprovodili jej
naši rodáci Antonín a Jaroslav Dvořáčkovi,
ředitel Muzea Šlapanice Jiří Knos. Po příjezdu na náves se zdravil stiskem ruky, jeho
úsměv a časté slovo „La Liberté“ přesvědčilo všechny občany o své upřímnosti k nim
a úctě, kterou má ke všemu co se vztahuje
ke dni 2. 12. 1805. Také on byl překvapen
přijetím od občanů. S předsedou MNV
i JZD si prohlédl obec i zařízení Družstva.
Při odjezdu vyměnil si obilí z okolí Waterloo za obilí z našich polí. Na rozloučenou
občanů jiříkovických bude vždy vzpomínat. Na upřímnost pro pochopení jeho
snah o uctění všech padlých vojínů hrdinů
bitvy Tří císařů. Také pro jeho snahy pro
vzájemné poznání, svobodu a přátelství
národů v Evropě. (…) Poznal rozdíl mezi
skutečností a rozdílnými zprávami, kteRočník 45 • Číslo 1 • leden–únor 2017

Neil Morrison

ré jsou rozšiřovány v cizině. V předvečer počítače, a to prospívalo rozvoji různých
1. prosince pozdravil znovu občany při kroužků.“ Doplním, že členové kroužku
vzpomínce na padlé oběti bitvy u Slavko- byli z Jiříkovic, Blažovic, Sivic a z dalších
va. Vzpomněl také, že velká část vítězné obcí.
První Brassinnovu návštěvu obsáhNapoleonovy armády postupovala právě
přes naši obec Jiříkovice. Přednesl báseň le popsal i slavkovský kronikář. Dlouhý
„Waterloo“ a po krátké besedě v doprovo- zápis začíná větou: „V listopadu oznámidu občanů odešli přes Šlapanice na Žuráň, la Čs. společnost pro mezinárodní styky
kde zahájil vzpomínkové dny na padlé vo- v Praze, že naše město navštíví belgický
host Norbert Brassinne z Waterloo, aby přijíny.
Také 2. prosince jej doprovodili před- pomenul obě dávná bojiště Napoleonova
seda MNV a JZD do Slavkova a na Mohylu a navázal družbu belgických obcí Waterloo,
míru, kde byly vzpomínkové dny ukonče- Braine l´Alleud, Plancenoit a Ohain se Slavny v noci 2. prosince čestnou stráží u hro- kovem. Jsou to obce, na jejichž území se
bu vojáků. Jeho projev ke shromážděným odehrávala poslední Napoleonova bitva.“
přečetl předseda MNV Miloslav Mazálek. Brassinne navštívil Slavkov, Křenovice,
V roce 1967 při následné návštěvě pode- Praci, Sokolnice, Šlapanice, Telnice, Ponětovice, Blažovice, Zbýšov, Jiříkovice, Sivice
psal Norbert Brassinne. “
V Bulletinu Československé Napoleon- a další obce. Zápisy v kronikách to potvrzuské společnosti z října roku 2000 pan Ště- jí. Jeho zásluhou v tom roce začala tradice
pánek ještě doplňuje: „…A po Brassinnově Jiříkovických ohňů na Žuráni. Nikdy nechypříjezdu vznikl též v Jiříkovicích historic- běl na Mohyle míru. Vítali ho představitelé
ko-vlastivědný kroužek. Nebyla televize, měst a obcí, navštěvoval průmyslové závoTvaroženský zpravodaj
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dy, jednotná zemědělská družstva, muzea,
školy i domácnosti. Vítali ho chlebem a solí,
ale i škvarky a slivovicí.
Navázal osobní přátelství v rodinách
jiříkovických Štěpánků, blažovických
Dvořáčků, telnických Kořalníků, Florianů
ve Staré Říši a dalších.
Zásluhou amatérského historika, genealoga a archeologa Stanislava Bajera
navštívil v roce 1971 i obec Sivice. Jeho
slova překládal Josef Maňák. Sivický kronikář zapsal návštěvu poněkud skepticky:
„V neděli 28. listopadu navštívil naši obec
belgický občan, jinak hoteliér Norbert
Brassinne, který již po několik roků přijíždí
do naší republiky navštívit památná místa Napoleonova tažení. Při návštěvě měl
u nás v doprovodu svoji družku a synovce. Všichni byli oblečeni ve stejnokrojích
Napoleonových granátníků a markytánky.
Při svých návštěvách s oblibou říká, že je
posel míru a bojuje proti válce. Spíš bude
pravda ta, že mu jde o reklamu pro jeho
restauraci ve Waterloo.“
Norbert Brassinne ve svých prohlášeních často uváděl větu: „Mým hlasem

hovoří mrtví z bojiště u Waterloo k živým.“
Říkal, že má na srdci dvě věci, trvalý mír
a svobodné Valonsko jako součást Francie.
Obdivoval generála de Gaulla, „to velké
srdce které tluče valonsky.“
V naší republice byl naposledy v roce
1984. Už ho sužovaly zdravotní problémy,
které mu komplikovaly cestování. Zemřel
28. září 1988.
Pohřeb se konal 3. října. Nekrolog
na jeho pohřbu pronesl profesor Jean-E. Humblet. Ten na závěr řekl: „…Zachováme si vzpomínku a jeho dílo musí pokračovat a bude pokračovat stylem vlastním pro
každého z nás. Ještě v tomto týdnu jeho
skonu byla v kostele sv. Josefa ve Waterloo
umístěna deska, ozdobená modro-bílo-červenou stuhou v upomínku všem z Velké armády, padlým ve valonském Brabantu
v červnu 1815.
Ale lepší než kameny, které mluví, jsou
činy mužů a žen, generací, které kráčejí
stejným směrem jako on. Jsou věci, které
se změnily a mění u nás a jinde v Evropě,
protože byl jednou Norbert Brassinne.“

(Zdroj: František Kopecký, Norbert Brassinne – poutník míru, 2006).
František Kopecký,
kronikář ve Tvarožné,
člen Klubu autorů literatury faktu ČR

Příspěvek z Pozořic
Školní akademie 2016
V první prosincový podvečer 2016 se
v pozořické sokolovně konala akademie
žáků místní ZŠ a MŠ. Celé akci předcházely dlouhotrvající přípravy. Zkoušelo se
o přestávkách, po vyučování, v každé volné chvilce. Všichni usilovně přemýšleli, čím
letos diváky potěšit, překvapit, rozesmát.
Vzniklo tak několik skvělých autorských
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scének, tanečních čísel, dobrých dramatických nápadů. Tradičně se zúčastnili žáci
všech tříd a také děti z mateřské školky.
Čtvrteční dopoledne jsme strávili
na generální zkoušce, abychom ještě vypilovali všechny scénky, písničky, básně
a tance, a mohli tak našim nejbližším předvést jen to nejlepší. Dokončovaly se kosRočník 45 • Číslo 1 • leden–únor 2017

týmy, chystaly se kulisy a sháněly chybějící běla moderní Perníková pohádka. Vyslechrekvizity. Sílily obavy, abychom na něco li jsme něžně laděné písně Toulavá a Vlčí
důležitého nezapomněli. V pohotovosti srdce, zpívali a recitovali i naší nejmenší
byla opravdu celá škola.
– předškoláčci. Veselé Vánoce nám přišli
A pak se přiblížila 17. hodina a všichni popřát čtvrťáci. Na rozloučenou zazněla
hořeli zvědavostí, jestli bude plno jako mi- v podání školního parlamentu a vyučujínule.
cích vánoční píseň Happy Xmas.
A bylo! Nezůstala jediná volná židle.
Celým programem provázeli s vynikaMěli jsme radost, že v tomto uspěchaném jícími výkony čtyři začínající moderátoři
předvánočním období si naši blízcí udělali Barbora Daňková, Veronika Šírová, Vojčas a zhlédli více než dvouhodinové vy- těch Kobliha a Karel Barták, kteří byli pro
stoupení.
tuto náročnou roli vybráni v moderátorÚčinkující se představili pestrými čísly. ském konkurzu. Počáteční trému odhodili
Tančily oživlé loutky z 9. B, tanec ve stylu re- do kouta a odvedli opravdu skvělou práci.
tro oldies předvedly dívky z 8. tříd, moderZa zmínku jistě stojí také skrytá mnohaním baletem přispěla děvčata z tanečního hodinová práce členů mediálního kroužku,
kroužku. Prvňáčci zachránili polámaného kteří spolupracovali na úvodním melodramravenečka a recitovali písmenkové ří- matu a na zvukových vstupech moderátokanky. Rozesmála nás vtipná scénka o ztra- rů. Škola si jako předvánoční dárek nadělila
ceném a znovu nalezeném žáku Tondovi nový kvalitní stativ, a tak jsme mohli pohoKučerovi, nakoukli jsme do bytu rodiny Ko- dlně natočit záznam celé akademie, které
pečkovic, nechyběl Horstův teleshopping bude možno zakoupit v kanceláři školy.
a skvělá přehlídka pěveckých talentů Tvoje
Děkujeme všem účinkujícím a pedagotvář má známý hlas. Také jsme byli svědky gům, kteří s dětmi vystoupení nacvičili, veltajemných pokusů v pořadu Zázraky pří- ký dík patří vedení TJ Sokol Pozořice za zarody, do Irska, země vřesovišť, nás pozvali půjčení sálu sokolovny a panu Jarolímovi
páťáci. Zazněla písnička z pohádky Kouzla a firmě Kočena za osvětlení scény a kvalitní
králů, zavítali jsme i do tajemné říše hmy- ozvučení.
zu. Na kelímky skvěle bubnovali třeťáci,
Těšíme se na shledání někdy příště.
6. A předvedla svůj Shake dance a nechyMgr. Zdeňka Slezáčková

Naše školní akademie – již posedmé
Ve čtvrtek 1. prosince oživily pozořický
Jako první vystoupili před naplněný sál
život tance, zpěvy či scénky. Tradiční školní naši nejmenší – děti ze školky. Písnička Bílý
akademie se konala již posedmé na soko- vánoční slon nás příjemně naladila a rozlovně. Hned v úvodu zazněla píseň Hallelu- pohybovala skvělou vánoční atmosféru,
jah. Za doprovodu tohoto hitu, ve kterém jež se proplétala dalšími čísly a celým verecitovali a zpívali naši žáci, na pódium čerem. Ani další program nás nenechal
vstoupili moderátoři, jimiž se letos stali napospas nudě. Chvílemi jsme se přenesli
Veronika Šírová a Barbora Daňková z 9. B do Irska, ocitli se i v pohádce Kouzla kráa Vojtěch Kobliha s Karlem Bartákem ze lů, zachránili mravenečka nebo nahlédli
třídy 9. A.
do zákulisí natáčení všemi jistě milovaTvaroženský zpravodaj
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ného teleshoppingu. Čísel bylo opravdu
spousta a každý si našel to své.
Po tanci oživlých loutek nás čekaly už
jen poslední chvíle. Zpříjemnil nám je zpěv

učitelů a parlamenťáků, po kterém jsme se
s krásným pocitem vraceli do našich domovů.
Vojtěch Vlček, 9.B

Dračí odpoledne ve školní družině
Na přelomu měsíců říjen a listopad těním draků, kteří nám krásně vybarvily
jsme se ve školní družině věnovali drakům oblohu.
K pestrosti akce i dalšího dění ve školní
všech druhů. Děti se pustily do výroby draků z lékařských špachtlí, musely zvládnout družině přispěly a přispívají nové zajímavé
dračí cestu bludištěm, poslouchaly dračí prvky a vybavení, které jsme od začátku
pohádky. Dračí týden vyvrcholil v pátek tohoto školního roku do školní družiny
4. listopadu na akci s názvem Dračí odpo- pořídili. Dětem mohou dělat radost a zlepledne, kam jsme pozvali i všechny rodiče, šovat jejich dovednosti terénní koloběžky,
příbuzné a kamarády. Hojná účast všech trampolína, luk, terapeutický padák, ale
příchozích, sluníčko a vítr zaručovaly pří- i spousta netradičního výtvarného materijemně strávené odpoledne. Děti si užíva- álu. Až se oteplí, čeká na ně vodní skluzavly dračí soutěže – odnášení vejce z dračí ka nebo houpací sítě na relaxaci.
jeskyně, lukostřelbu, výrobu nejdelšího
Moc děkujeme všem, kteří jste na Dračí
dračího ocasu, jízdu na koni se dvěma koly odpoledne dorazili, a třeba si tak i trošku
a skládání dračího puzzle. Dospělí se vrátili odpočali od shonu a povinností.
do dětských let a pomáhali dětem s poušMgr. Romana Zetelová

Zpravodajův básnický koutek
Dáš si litr Vavřinečka,
kráska každá galánečka.
Dáš si čtyři štamprle,
zavděk přijde štokrle.
Dáš si rumu půlku,
kup si bílou hůlku.
Tož zůstaň radši u vína.
Líp se na vše vzpomíná.

Dáš si rudé, ruměnec ti
v tváři zbude.
Dáš si toho zlatého,
v očích něco dobrého.
K tomu z šrůtky uzeného
a chleba skrojek.
Bude dlouho klapat
ten tvůj strojek.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. března 2017. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
leden–únor 2017
93 let
85 let
75 let
70 let

65 let
60 let
50 let

Pěgřímek Josef, Tvarožná 31
Muchová Růžena, Tvarožná 284
Kalábová Božena, Tvarožná 16
Daňková Eliška, Tvarožná 208
Kosíková Alexandra, Tvarožná 324
Švábenská Františka, Tvarožná 263
Kadeřávek Jiří, Tvarožná 361
Bartáková Růžena, Tvarožná 314
Neužil Leo, Tvarožná 213
Petříčková Jitka, Tvarožná 221
Šmerda Miloslav, Tvarožná 286
Svobodová Michaela, Tvarožná 64
Kučerová Stanislava, Tvarožná 334
Daňková Miroslava, Tvarožná 351
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distribuován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

INZERCE

Sháním rodinný dům se zahrádkou
ve Tvarožné nebo přilehlých obcích.
Tel.: 722 063 341
•••
Nutně hledám byt ke koupi
Tvarožná a okolí.
Tel.: 792 284 071
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 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. Datum vydání 18. 1. 2017.
Tvaroženský zpravodaj
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Mikulášský turnaj ve stolním hokeji STIGA, Orel jednota Tvarožná, 10. prosince 2016

Základní škola na jarmarku v Brně, 21. prosince 2016

Výlov rybníka pod Hrubou skálou, rok 2007

