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Vážení spoluobčané,
nastává období, kdy naše domácí
pracovní činnost se už neomezuje jen
na vnitřní prostory domu, sklepa, či dílny,
ale její projevy často pociťují nebo minimálně vnímají i sousedé, a to nejen ti
nejbližší. Někdy si stěžujeme na množství
různých zákonů a nařízení, kterými nás
omezují naši zákonodárci a Evropská unie.
A k těmto předpisům je možné přidat
i další – obecní. Vytvořit vyhlášku, která
bude nařizovat nebo zakazovat, není zas
takový problém, ale já jsem přesvědčen,
že ve Tvarožné jsou rozumně uvažující
lidé, kteří nepotřebují mít každou svoji
činnost sešněrovanou zákonem. Někde
mají určené konkrétní dny a hodiny, kdy
se může pálit klestí, kdy se může nebo
nemůže sekat tráva nebo řezat dřevo. Bez
ohledu na povětrnostní situaci, bez ohledu na to, že u sousedů zrovna suší prádlo
nebo sedí s návštěvou na zahradě. Doba
pro danou činnost je jasně určena a basta.
Ohleduplnost, nikoliv v dnešní době tak
proklamovaná a především špatně chápaná asertivita, by měla být základní vlastností každého člověka. Pokud tedy zrovna není robinsonem na pustém ostrově.
Uvědomme si před každou svojí činností,
jejíž projevy nejsou ohraničeny hranicemi
našeho pozemku, do jaké míry může být
pro okolí obtěžující a nepříjemná. A také
nezapomínejme, proč se neděle jmenuje neděle. Že je to den pracovního klidu
a nic na tom nemění ani fakt, že sečení trávy je v dnešní době, za pomoci motorové
sekačky, spíše jenom takové šolichání než
opravdová práce.
Oprava dešťové kanalizace v Hlinkách
probíhá podle plánu. Navazovat bude
rekonstrukce komunikace. Vítězem výběrového řízení se stala firma M-Silnice a.s.,
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s níž byla podepsána smlouva o dílo. Zahájení stavby je stanoveno na 1. června.
Většinu nákladů pokryjeme z bankovního
úvěru, který se nám podařilo získat s velmi
výhodným úrokem 0,44 %, a to po celou
dobu splácení tj. 6 let. Zemědělská firma
Bonagro a.s. nám na stavbu komunikace
přispěla částkou 300 tisíc Kč.
Kolaudace mateřské školy proběhla 4. dubna. Stavební úpravy spočívající
v zateplení budovy, úpravách topného
systému a montáži vzduchotechnického
zařízení představují náklad 5,94 mil. Kč.
Jihomoravský kraj nám na tuto stavbu
přispěl částkou 2 mil. Kč a stejnou částku máme přislíbenu i ze Státního fondu
životního prostředí. Měla by nám přijít
na účet každým dnem. Vlastní náklady
obce tedy představují asi třetinu z celkové
ceny díla. V úterý 9. května se konalo slavnostní otevření zrekonstruované budovy
mateřské školy, kterého se zúčastnil i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Marek Šlapal.
Termín dodání kompostérů pro občany, které měly být k dispozici v měsíci
květnu, se opět posouvá. Podle informací
od poskytovatele dotace asi o dva měsíce.

Pracovníci technické skupiny provedli
výsadbu stromků v aleji Vladimíra Drápala
za hřbitovem a v ovocném sadu pod Santonem. Dvacet pět kusů lip a stejný počet
meruněk poskytl zdarma Ing. Sukeník.
Odborná firma ze Židlochovic prováděla v měsíci dubnu bezpečnostní a zdravotní řez lip podél hřbitovní zdi a vytipovaných stromů na návsi. Ořez jasanů, které
ještě nebyly olistěné, bude následovat.
U stromů vyžadujících razantnější zásah,
např. topol černý za hospodou a smuteční
vrba před obecním úřadem, budou práce
provedeny až v období vegetačního klidu.
Na urnovém háji byla provedena úprava ploch a chodníků drobným štěrkem.
Blíží se konec školního roku a s ním
nastává pro všechny školou povinné období zvýšeného pracovního úsilí a někdy
i časové tísně a nervového vypětí. Přeji
žákům a studentům, aby se jim podařilo
všechny překážky zdárně překonat a jejich vyučujícím empatii a rozumnou míru
tolerance, které ke spravedlivému hodnocení určitě patří.
A vám všem více slunce a tepla.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 24.–25. března pořádali hasiči humanitární sbírku.
• 23. dubna pořádala Jednota Orel závody RC modelů aut.
• 30. dubna se konalo tradiční pálení čarodějnic – za hasičskou zbrojnicí, na Kosmáku
•
•

a dalších místech.
7. května se konal koncert k Svátku matek, účinkoval Komorní orchestr Arthura Nikische.
14. května se konal již XX. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše,
účinkovaly dechové hudby Lácaranka a Moravanka.
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Pozvánka na plánované akce a události
• 4. 6. – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná.
• 11. 6. – Závody RC modelů v rámci X. ročníku šampionátu RC Rally Brno 2017.
• 17. 6. – Tvaroženské hody s Lácarankou.
• 31. 7.–1. 8. – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež.
• 4. 8. – Pouťová diskotéka.
• 5. 8. – Folkový večer.
• 6. 8. – Tvaroženská pouť.
• 27. 8. – Sportovní soutěž požárních družstev O pohár starosty SDH Tvarožná.
Poděkování
SDH Tvarožná za uspořádání humanitární sbírky a občanům za poskytnuté věci a finanční příspěvky.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 18 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 10. dubna 2017 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/18/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
		 Usnesení č. 2/18/17 – Návrhová komise:
Pavel Filip
Ing. Tomáš Kousal
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 4
		 Usnesení č. 3/18/17 – Ověřovatelé zápisu:
František Kopecký
Mgr. Věra Floriánová
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 4
V 18:11 hodin se dostavil zastupitel Rudolf Kaláb.
		 Usnesení č. 4/18/17 – Smlouvu o dílo na stavbu „ Rekonstrukce komunikace
ulice Hlinky“.
Příloha č. 1 – Smlouva o dílo.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
5
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		 Usnesení č. 5.1/18/17 – ZO revokuje usnesení č. 5/17/17 – Smlouvu o úvěru na
realizaci stavby „Tvarožná – Rekonstrukce komunikace ulice Hlinky“ a usnesení
č. 6/17/17 – Smlouvu o zřízení zástavního práva ze dne 27.02.2017.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 5.2/18/17 – Smlouvu s ČMZRB o poskytnutí úvěru.
Příloha č. 2 – Smlouva o úvěru č. 2016-2612 – GU.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 6/18/17 – Dohodu o investičním příspěvku se Svazkem Šlapanicko
Příloha č. 3 – Dohoda o investičním příspěvku na realizaci stavby.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 7/18/17 – Žádost TJ Sokol a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce.
Příloha č. 4 – Žádost o poskytnutí dotace.
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 8/18/17 – Zpracování projektu na retenční opatření v úvozu nad
Hlinkami.
Příloha č. 6 – Návrh doc. Ing. Karel Zlatuška.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 10/18/17 – Převod odpisů MŠ za rok 2017 do investičního fondu.
Příloha č. 10 – Žádost o ponechání odpisů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 11/18/17 – Rozpočtové opatření č. IV/2017 ze dne 10.04.2017.
Příloha č. 11 – Rozpočtové opatření č. IV/2017 ze dne 10.04.2017.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 9/18/17 – Kupní smlouvu s Povodím Moravy s.p. o převodu pozemků.
Příloha č. 7 – Kupní smlouva.
Příloha č. 8 – Geometrický plán.
Příloha č. 9 – Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 2625/006/2017.
Hlasování: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
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V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 10. 4. 2017
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		František Kopecký, v.r.
Mgr. Věra Floriánová, v.r.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

květen–červenec 2017
sobota
20. 5. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
31. 5. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
10. 6. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
21. 6. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
1. 7. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
12. 7. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
22. 7. 2017
9.00–11.00 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
Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná – oddíl kopané
Start do druhé, tedy jarní části sezóny
se nám vydařil nad očekávání. Článek píšu
v době, kdy je odehraná polovina, tedy
pět zápasů z desetizápasové jarní porce
a čeká nás podle rozpisu volno.
Krátce tedy shrnu dosavadní průběh.
První utkání jsme jeli odehrát na půdu
Podolí, kde to nikdy nebývá jednoduché,
7

avšak jednoznačná výhra 8:1 nám dodala
potřebnou jistotu do dalších zápasů. Dále
následovala domácí výhra 8:0 nad Blažovicemi a 7:1 v Kobylnicích. Následující domácí výhra 13:0 nad Židlochovicemi byla
rekordní a poločasový výsledek 9:0 si ani
z minulosti nepamatuji. V tu dobu vznikaly úvahy o rozšíření číselníku na světelné
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tabuli v poli vstřelených branek domácího mužstva. Samozřejmě s určitou nadsázkou. Porážka Újezda 6:1 vše potvrdila. Dosavadní počet vstřelených branek
na jaře je 42 a obdržených pouhé 3.
Čeká nás ještě pět zápasů, kde asi
nejtěžší budou v Moutnicích a kolo před
koncem zavítáme k tradičnímu derby

do Pozořic. Na závěr sezóny je potřeba
se soustředit a s potřebnou pokorou, ale
i dostatečným sebevědomím dokončit vítězné tažení.
Děkujeme všem fanouškům a příznivcům za jejich podporu a věříme, že postup do vyšší třídy nám již neunikne.
Za oddíl kopané
Petr Kozák

MUŽI kopaná – průběžná tabulka jarní části
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

družstvo
Tvarožná
Pozořice B
Moutnice B
Blažovice B
Hrušovany
Újezd B
Podolí B
Židlochovice
Babice nad Svitavou B
Kobylnice
Opatovice

Tvaroženský zpravodaj

zápasy
15
15
15
14
15
15
14
14
14
14
15

výhra
15
10
8
6
6
5
4
4
4
3
1

remíza
0
3
3
3
3
3
3
2
1
4
3

prohra
0
2
4
5
6
7
7
8
9
7
11

skóre
93:17
46:25
34:26
35:35
23:34
25:36
29:33
18:49
35:40
28:47
19:43

body
45
33
27
21
21
18
15
14
13
13
6
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Závody RC Rally
V neděli 23. 4. 2017 pořádala Orel jed- která je modelem reálného soutěžního
nota Tvarožná společně s RC Rally Brno vozidla rally.
závody automobilových modelů řízených
Příchozí diváci, děti i dospělí si vyzkourádiem. V prostorách areálu Kosmák se šeli jízdu závodních rally vozů na oddělesešlo 26 závodníků v devíti rychlostních né dráze. Byli jsme rádi, že během závodů
zkouškách. Před zahájením závodů měli nepršelo, i když foukal studený vítr. Celkojezdci možnost otestovat svůj vůz ve vy- vým vítězem se stal Petr Pavlát z Prahy.
značeném prostoru.
Příští
závody
jsou
plánovány
Soutěžilo se s modely skutečných rally na 11. 6. 2017 opět v areálu Kosmák.
vozů, což je zřejmé ze vzhledu karoserie,
Pavel Nečas

9
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TJ Sokol Tvarožná
Vážení čtenáři Tvaroženského zpravodaje, dovolte mi informovat vás o činnosti naší
tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná.
TJ má 179 platících členů (107 dospělých, 72 dorostu a žactva).
TJ je řízena 11členným výborem do kterého byli na valné hromadě 3. 3. 2017 zvoleni: Urbánek Jan – předseda, Ing. Brzobohatý Jiří a Ing. Kozák Petr – místopředsedové,
Minaříková Jarmila ml. – účetní, Šťastná Ivona – náčelnice a zapisovatelka. Další členové
výboru mají za úkol koordinovat činnost 6 oddílů a to jsou Mgr. Daněk Pavel – oddíl
kopané, Kousal Pavel a Neužil Antonín – oddíl stolního tenisu, Ing. Liška Jiří a Ing. Fajstl
František – oddíl sálové kopané a Šír David – oddíl florbalu. Dále v TJ máme ještě oddíl
ZTV (základní tělesné výchovy) a utvářející se oddíl volejbalu. O činnosti jednotlivých
oddílů vás informujeme během roku a tak jen připomenu kontaktní osoby, na které se
můžete obrátit v případě vašeho zájmu zapojit se do činnosti v nich.
Kopaná: Ing. Kozák Petr – vedoucí, Kabeláč Petr – trenér.
Stolní tenis: Kousal Pavel – vedoucí, MUDr. Krčková Dana – trenérka.
Florbal: Šír David a Rafaj Lukáš – vedoucí.
Sálová kopaná: Ing. Liška Jiří a Ing. Fajstl František – vedoucí.
ZTV: předškolní děti – Dvořáková Radka – cvičitelka, žákyně – Šťastná Ivona – cvičitelka, žáci – Urbánek Jan a Ing. Barták Petr – cvičitelé, ženy – Kozáková Marie – cvičitelka. Volejbal – Řičánková Michaela – vedoucí.
Oddíl kopané a stolního tenisu hrají pravidelné okresní soutěže. Zbývající oddíly
pravidelně cvičí a rekreačně sportují po celý školní rok.
Díky podpoře obce Tvarožná jsme také postupně prováděli modernizaci budovy
tělocvičny a kabin kopané a to bylo z větších akcí za poslední roky:
• Výměna oken v sále tělocvičny a současně také generální oprava elektřiny na jevišti
a následně obroušení a natření parket tvrdovoskem (duben 2013) 180.000 Kč.
• Výměna oken v I. poschodí (duben 2014) 43.000 Kč.
• Provedena výměna žlabů a svodů v kabinách kopané (listopad 2014) 11.000 Kč.
• Nové čerpadlo na zavlažování hřiště (březen 2015) 36.000 Kč.
• Výměna oken za jevištěm a v chodbě (duben 2015) 33.000 Kč.
• Nové plynové topení, voda a odpad v I. poschodí (z dotace JMK a obce na skautskou klubovnu – (prosinec 2015) 103.000 Kč.
• Zábradlí schodiště – z dotace skautská klubovna 18.000 Kč.
• Podlaha a zateplení podlahy – z dotace skautská klubovna 90.000 Kč.
• Výměna klozetů na WC v tělocvičně (březen 2016) 21.000 Kč.
• Odvlhčení budovy systémem Dry Pol (květen 2016) 45.000 Kč.
• Nové desky stolů (9.2016) 14.000 Kč.
• Lino v šatně, kuchyňce a I.poschodí před skautskou klubovnou (leden 2017)
60.000 Kč
• Dotace skautská klubovna z JMK a obce celkem za projekt 383.000 Kč, z JMK
261.000 Kč, z obce 122.000 Kč – realizace prosinec 2015 – říjen 2016
• Dotace hala, šatna a kuchyňka z JMK a obce celkem za projekt 279.000 Kč, z dotace
JMK 165.000 Kč, z obce 114.000 Kč – realizace květen 2016 – prosinec 2016

Tvaroženský zpravodaj
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Toto byly některé finančně náročnější akce v uplynulém období. Do budoucna nás
ale stále čekají další finančně nákladné akce, například výměna střešní krytiny a oprava
fasády, které bude možné realizovat jen za finanční podpory obce a získání dotací.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem funkcionářům, cvičitelkám, cvičitelům, trenérům a vedoucím všech družstvech za jejich celoroční obětavou práci a také Vám členům,
příznivcům a sponzorům, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru naší práce.
Také chci poděkovat obci Tvarožná za podporu při nákladné údržbě budov a sportovišť.
Přeji nám všem mnoho zdaru při práci i sportu.
Urbánek Jan

Stromík
Tak jako všude jinde, i v lesní školce
je na počátku jara čas hektický a jedna
událost střídá druhou. Sotva přivítat nové
děti a rodiny na zápise, spálit Zimu a přivítat Jaro o Smrtné neděli, nachystat dřevo
na další roky na dřevní brigádě, nazdobit vajíčka na Velikonoce, naučit se nové
říkanky na mrskut, ukovat náramek s kovářkou, která k nám přijela s kovadlinou
a výhní, posbírat odpadky v lese – Zemi
k oslavě, pozorovat brouky, hady a štíry,
kteří vylezli na sv. Jiří a ještě než sluníčko
vyžene všechny na zahrádky a na výlety,
sejít se s rodiči při inspirativních přednáškách.
Ani v lese není chvíle klidu. Stromy
pučí, každý den najdeme novou kytku,
která se vytáhla z hlíny na sluníčko, ptáci spěšně staví hnízda pro svoje mladé
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a u toho zamilovaně pějí jarní trylky. Jakoby každé jaro někde vybuchla očím
skrytá bomba – ne ničivá, ale plná dobré
síly a ráz na ráz změnila suchý, tmavý a neplodný les v krasavici oděnou do něžné
zeleně, plnou naděje.
V lese i u hájovny na zahradě se děti
s nadšením připravují své představení
na Rodinné divadelní odpoledne, které
se bude konat 27. 5. 2017. Letos se můžete těšit hudbu a zpěv Kláry Veselé, dětské
představení ochotnického divadelního
souboru šlapanického gymnázia O princezně Máně, storytelling Matěje Záhoříka a jako každý rok vystoupí jako hlavní
hvězdy dne naše děti v tradičních pohádkách, letos s překvapením!
A ve všech těch radostných přípravách
se pomalu přikrádá smutek, protože než
bys řekl „strakapoud“, budeme se loučit s našimi předškoláky. Letos nám po nich
zůstane 11 prázdných věšáčků na batůžek – s radostí přivítáme další nové kamarády!!
Každou středu a od konce května i v pondělí, přichází
do školky rodiče s dětmi do tří
let na Výletníček. Nahlédnou
pod pokličku fungování lesní
školky, společně si užijí všech
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radostí, jaké se dětem nabízí při každodenním pobytu
v lese, seznámí se s pedagogy. Ti co v září nově nastoupí do školky, tak přichází
do známého, bezpečného
prostředí. Ke komfortu dětí
při pobytu na zahradě hájenky ochotně přispívá Technická skupina městyse Pozořice
pravidelným sečením trávy.
Pro děti je příchod „strejdů“
se sekačkami vždy velkou
atrakcí! Děkujeme za pomoc!
Radostný čas jara Vám přeje za DLK Stromík

Tereza Jiráčková

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Jarní dny ve škole značí blížící se konec
školního roku. Výuka i všechny ostatní aktivity se dostávají do finále. Svůj příspěvek
věnuji akcím, které proběhly a které nás
ještě čekají.
Březen patřil nejen čtení a besedám
o knihách, ale také mezinárodní soutěži

Vítězové soutěže Nejoriginálnější kraslice roku 2017
Tvaroženský zpravodaj

Matematický klokan. Nejlepším řešitelem v mladší kategorii byl Martin Barták
a ve starší Lukáš Odstrčil.
Na konci měsíce března jsme si udělali Aprílový den, plný soutěží, kvízů a hádanek. Tentokrát byl zaměřen na naše
„chytré hlavičky“, a tak jsme si je i ozdobili
zajímavými pokrývkami nebo účesy. Vyvrcholením celého dne
byla pěvecká soutěž
Tvaroženský
slavík.
Soutěže se zúčastnilo
17 zpěváků a zpěvaček, ze kterých byla
všemi žáky školy zvolena jako vítěz Verunka Bendíková se svojí
písní „Pověz mi modrá
obloho“.
Před každými Velikonocemi pořádáme
výtvarnou soutěž Nejoriginálnější kraslice
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roku. Pravdou je, že se vždy sejdou krásná akce. Také děkuji paní Hájkové za pomoc
a originální dílka i díla. Je velmi těžké vy- při zajištění dopravy hochů na místa fotbrat jedno nejzajímavější. I letos byla situ- balových utkání.
ace stejná. Sešlo se přes 30 originálních
Květen jsme zahájili společně s MŠ hukraslic, ze kterých byly hlasováním vybrá- dební pohádkou O Smolíčkovi a v nejbližny čtyři s nejvyšším počtem bodů. Jejich ších dnech nás čeká návštěva Výstaviště
autory jsou Aneta Pejřilová, Kája Kežlínko- Brno s Národní výstavou myslivosti, kde je
vá a kluci Makešovi.
pro nás připravena interaktivní dílna s lesZačátkem dubna proběhl zápis ními pedagogy. Na červen máme v plánu
do 1. ročníku naší školy. Bylo zapsáno předtančení na tradičních hodech a atle14 dětí, z toho se jedno dítě bude vzdě- tický čtyřboj pro málotřídky z okolí. Snad
lávat v zahraničí a jedno dítě individuálně počasí bude našemu sportování přát
v domácím vzdělávání. Třem dětem byl a všech 5 škol si tradičně poměří svoje síly
rozhodnutím ředitelky školy odložen ná- v běhu, hodu a skoku.
stup do 1. ročníku o jeden rok.
Závěr letošního školního roku strávíKoncem dubna proběhl projekto- me na škole v přírodě v penzionu Posledvý den, kterým jsme si připomněli Den ní míle v obci Milovy. Se všemi žáky se rozZemě a také uklidili odpadky v okolí školy loučíme předáním vysvědčení 30. června.
a obecního úřadu. Pokračovala setkání
Sběr starého papíru probíhá ve školv rámci Klubu rodičů tentokrát na téma ním dvoře a kontejner je vždy přistaven
„Jak se učíme“ a ještě nás čeká jedno se- od 20. dne každého měsíce. Sbíráme i hlitkání 23. 5. s názvem „Jak podpořit zájem níkové plechovky a plastová víčka od laho čtení“, na které všechny zveme.
ví. Třídit odpad se snažíme nejen ve škole,
Naše fotbalové družstvo koncem ale i v domácnostech. Děkujeme všem,
dubna v soutěži McDonald‘s Cup vyhrálo kteří se snaží s námi. 
okrskový přebor a postoupilo do okresníVšechny akce, dokumenty i plán,
ho kola do Modřic, kde začátkem května co nás čeká a stejně tak i foto ze všech
v soutěži 7 týmů naši kluci získali krásné aktivit najdete na našem webu www.sko4. místo. Moc děkuji trenérovi panu Do- latvarozna.cz
bešovi za skvělou přípravu hráčů a paní
Mgr. Věra Floriánová
Dobešové za podporu a organizaci této
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce
zmíním o akcích, které se konaly v posledních dnech. 28. dubna děti skotačily
v čarodějnických kostýmech a moc se jim
to líbilo. Také si aktivně zahrály v pohádce
O žabím princi a na závěr si odnesly domů
čarodějnický diplom. Škoda jen, že dopoledne bylo deštivé a chladné.
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4. května se uskutečnil zápis dětí
do Mateřské školy Tvarožná, k němuž se
dostavilo 22 dětí. V tento den děti rovněž
navštívily naši základní školu, kde je čekalo překvapení v podobě hudební pohádky O Smolíčkovi a prohlídka budovy
základní školy.
9. května jsme v dopoledních hodinách navštívili knihovnu v Mokré pod
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názvem Letní pohádka. A v odpoledních
hodinách jsme společně s představiteli
kraje a obce krátkým vystoupením našich
dětí slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou mateřskou školu.
Další kulturní akcí bude 16. května
Mravenčí zpívání v mateřské škole ve spojení s dílnami, které opět povede paní
Filipová. Tentokrát nás čeká malování
na dřevěné hodiny, hedvábné šátky, trika,
vázičky, polštáře apod. Srdečně zveme
na tuto zajímavou akci nejen rodiče a prarodiče našich dětí, ale i všechny příznivce
mateřské školy. Akce začíná v 16.00 hod.
17. května nás čeká zubní prevence
s budoucími stomatology, kteří dětem zábavnou formou předvedou, jak se správně chovat ke svým zoubkům. Den poté se
chystáme do zábavního centra v Olympii –
Wiky Landu. Bude to jistě dopoledne plné
zábavy na zajímavých atrakcích. 24. května se budeme společně fotit.
25. května k nám přijede hudební divadlo pod názvem „Procházka hudbou“.
Děti se formou hry seznámí s různými
druhy hudebních žánrů.
Dne 30. května pojedeme do Brna,
do Pavilonu Anthroposu na program Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana.
1. června společně se studenty gymnázia ze Šlapanic připravujeme pro děti
dopoledne plné zábavy. V tento den přijdou děti do školky v pohádkovém kostýmu, protože nás čeká program Z pohádky
do pohádky.
6. června najdou děti zábavu ve formě
skákacího hradu v průběhu celého dopoledne na školní zahradě.
8. června získají děti řidičák pro rok
2017. V tento den si do mateřské školy

přivezou nějaký dopravní prostředek
a postupně splní všechny disciplíny, které
budou pro ně přichystány.
15. června pojedeme na výlet do Jurkovičovy vily. Zde se děti seznámí formou
zábavy s architekturou a zahradou pana
Jurkoviče. Podíváme se, co si na své zahradě vysadil před sto lety a přesvědčíme se
o tom, že rostliny jsou krásné, i když jsou
malované nebo vyřezávané.
20. června od 16.00 hod. se rozloučíme
se školním rokem 2016–2017 a společně
přivítáme blížící se prázdniny. Na této akci
proběhne pasování předškoláků na školáky, děti nám předvedou krátké hudební
pásmo a nebude chybět ani malování
na obličej. Srdečně zveme všechny, kteří
se chtějí pobavit.
27. června v 16.00 hod. se koná schůzka rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat
v mateřské škole od nového školního
roku. Na této schůzce společně projednáme organizační záležitosti, týkající se
celého školního roku 2017–2018.
Pravidelně každou první středu v měsíci je přistaven pod kaštany kontejner
na starý papír a v budově školy máme připraveny nádoby na sběr hliníku či víček
od PET lahví. Budu se těšit, že nás nadále ve sběru podpoříte, a my tak budeme
moci dětem z naší školky financovat různé kulturní akce, jako tomu bylo doposud.
Pokud jsem na něco zapomněla, více
se dozvíte na stránkách školy www.materskeskolky.cz.
Na závěr mého příspěvku přeji já i naši
zaměstnanci všem čtenářům zpravodaje
dobrou náladu, jarní pohodu a hodně slunečných dnů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce
Čarodějnický rej 2017
V neděli 30. 4. 2017 se konal čarodějnický rej. Na hřišti za sokolovnou od 17 hodin létala spousta čarodějů a čarodějnic.
Všichni měli skvělou náladu a nádherné
kostýmy. Děti plnily různé úkoly, za které potom dostaly špekáček, pití a něco
sladkého. Ochutnali jsme i „pečené myši“
a upálili jsme pouze jednu čarodějnici.
Ostatní čarodějnice utekly .
Tento rok jsme měli i velmi významného hosta – pana Martina Zehnala a jeho
upravená kola – cyklokuriozity (www.cyklokuriozity.cz). Účastníci si tak mohli vyzkoušet například mini kolo, baletní kolo,
hopsací kolo, kolo s volantem a mnoho
dalších. Této možnosti mohly využít jak
děti tak dospělí a troufnu si tvrdit, že i přes
některé pády, si to všichni opravdu užili.
15

Ročník 45 • Číslo 3 • květen–červen 2017

Akce se zúčastnilo více než 65 dětí, za což jsme velice rádi. Všem chceme moc poděkovat za účast a skvělou atmosféru a už se těšíme na příští rok.
Za pořadatele
Dita Kochová

SOUTĚŽ – OBEC TVAROŽNÁ – 1288–2018
Vážení spoluobčané, v příštím roce si naše obec připomene výročí 730 let
od první písemné připomínky. Dle historických záznamů: „…král Václav II. daroval
30. května 1288 nejvyššímu písaři království českého Velislavovi za jeho věrné služby
prostřední lán, náležející k vesnici Velatice… a též jistý porost… až k určeným hranicím,
jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice (Twarszowicz)“.
Na příští rok připravujeme řadu kulturních a společenských akcí a aktivit. Dovolujeme si proto oslovit všechny spoluobčany ke spolupráci formou soutěže
na vyhotovení loga k danému výročí. Logo může být použito na propagačních
materiálech, webových stránkách, plakátech, tiskovinách a pro další potřeby
obce. Účast v soutěži je zdarma, nebudou hrazeny ani žádné další výdaje a nároky
v souvislosti s používáním loga. Vybrané logo může být ze strany obce upraveno
a může být použito dle uvážení obce. Návrhy prosím zasílejte na e-mail: obec@
tvarozna.cz, místostarosta@tvarozna.cz nebo je můžete doručit na Obecní úřad
ve Tvarožné. Termín pro zasílání návrhů je do 16. června 2017.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše náměty.
Pavel Šťastný
místostarosta
Tvaroženský zpravodaj
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Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (8)
Blažovický kostel byl 10. července
1934 slavnostně vysvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou (*1862 +1941)
a zasvěcen „Božskému Srdci Páně“.
„Kostel blažovský je filiálním kostelem
kostela tvaroženského. Kurátorem kostelní
jednoty (1941) je tvaroženský farář Antonín
Straškrába. Správu kostelní jednoty vedl jedenáctičlenný výbor. Stavbu kostela provedla firma Jan Lábr z Křenovic. (…) Válka tento
záměr (postavení kaple v Blažovicíc) však
zmařila. Akce ožila r. 1923, s návrhem, by se
postavil kostel, neboť docházka do tvaroženského kostela, zvláště pro starší lidi je
obtížná. Tvaroženský farář P. Miloslav Simonides, nar. 1866, zemřelý 1932 ve Tvarožné,
kde působil od r. 1893 až do své smrti, byl
se stavbou kostela v Blažovicích srozuměn.

P. Miloslav Simonides

O svěcení blažovického kostela napsal
do časopisu „Den“ článek ponětovský
nadučitel Bohumil Šťastný. Pavel Štěpánek k tomu dodává: „Pamatuji si jen tolik,
že slavnostní kázání měl prof. Dr. Vítek, ka19

techeta reálného gymnázia v Třebíči, který
delší čas působil jako kaplan ve Tvarožné“.
Pavel Štěpánek vzpomíná i na svoje
mládí: „ Za mne vyučoval I. třídu p. nadučitel Nakládal, třídu druhou nejdříve Bedřich
Novák, za mé návštěvy Alois Procházka. Povinné náboženství 2 hod. týdně, vyučoval
tvaroženský farář P. Miloslav Simonides, který k nám za týden dvakrát docházel. Všichni
tři, Nakládal, Procházka, P. Simonides – byli
t. č. poměrně mladí, pilní, snaživí a řekl bych
že i sympatičtí a schopní. Vzpomínky na ně
jsou jen velmi pěkné.“
Pavel Štěpánek se zaobírá mnoha oblastmi z historie Blažovic. Mimo jiné i těmi,
kteří se dostali na studie, rozvojem obce,
počasím, událostmi v době I. a II. světové
války i katastrofami jako třeba cholerou.
Události, jak je zřejmé, neřadí díky tomu
úplně chronologicky.
Připomíná také známou selku Barboru Kubínkovou, která v roce 1805 podle
pověsti zachránila Blažovice. O její dceři,
jeho prababičce, Ludmile Crhové rozená Kubínkové z domu č. 16, píše: „Tehdy,
r. 1805, to bylo děvčátko, jež nosilo po bitvě
raněným „za Zahrádkami“ ještě ležícím vojínům ve džbáně vodu. Narodila se 1796.“
Ludmila Crhová zemřela na choleru 9. srpna 1866 a před smrtí se modlila francouzsky Otčenáš, tak jak ji to naučila její matka
Barbora. Byla první z Blažovic, kdo na tuto
nemoc zemřel a tak je také zapsána v knize zemřelých na tvaroženské matrice.
V závěru III. dílu Pavel Štěpánek připomíná, jak v I. dílu psal o povinnosti blažovských desátkem a vejci tvaroženskému
faráři a jak toho byli zproštěni. Doplňuje
to informací o příspěvku na kooperátora. „Byly to povinnosti ještě z dávných dob
a spočívaly v tom, že každý půlláník dával
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12 krejcarů ročně na kooperátora, jež byl
do Tvarožné přidělen kvůli nedělním a svátečním mším. Mimo to dávalo 6 blažovských
chalupníků na týž účel ročně 6 krejcarů. Byly
to nepochybně ony staré chaloupky v dnešní Kozí ulici. Bývalo jich osm, ale jedna z nich
se stala kovárnou a druhá pastouškou. Dále
byla tu povinnost pro každého půlláníka
dávat ročně na faru čtyři vejce.
Z těchto povinností se Blažovští, dle současných předpisů vyplatili složením vypočteného obnosu v penězích. Bylo to roku 1875
a příslušné jednání vedli půlláníci Tomáš
Paulík č. 4 a Jan Brzobohatý č. 27. Kromě
toho měli povinnost poskytovati tvaroženskému knězi povoz, k tzv. náboženským cvičením a přispívati 1/4 na případnou opravu
užívaného kočáru.

Tím však jejich povinnost nebyla vyčerpána. Měli dávati i tvaroženskému varhaníkovi 3 míry žita ročně.
Tyto povinnosti byly kapitalizovány
a příslušný složený obnos měl při 5% zúročení dávati ročně tuto peněžní částku. Propočet pořízený r. 1871 zněl pro Blažovice takto:
• 3 míry žita po 3 zl. 15 kr. rovno 9 zl. 15 kr.
odpovídá 183 zl.
• 21 půllánů po 4 vejcích rovno 84 vejce
činí po 1 kr. za jedno obnos 1 zl. 24 kr.,
při 5% zúročení 16 zl. 80 kr.
• Celkem …. 199 zl. 80 kr.
Složením tohoto obnosu, tato dávnověká povinnost, zapsaná v Urbarální fázi,
z r. 1775 a opsaná a podepsaná Blažovským vrchním Benischkem 12. 10. 1804
pominula navždy.

Vážení čtenáři Tvaroženského zpravodaje! Osmým pokračováním končí výběr z díla profesora Pavla Štěpánka „Panství Blažovské“. Děkuji vám, že jste dočetli až sem i za kladné
ohlasy, které jste mně osobně tlumočili.
Část textu zveřejnily zpravodaje některých okolních obcí. Potěšila mě reakce významného jiříkovického rodáka a hrdiny z II. světové války, sedmadevadesátiletého bývalého letce
Miroslava Antonína Liškutína. Ten ze svého anglického bydliště na Obecní úřad v Jiříkovicích napsal: „Vážený pane starosto, děkuji vám za Zpravodaj obce Jiříkovice, který mě velice
potěšil se vzpomínkami mého mládí. Mne čas rozvedl po celém světě, ale obec Jiříkovice mi
zůstává jako trvalý základ k pevnému životu. Vzpomínky Pavla Štěpánka z Blažovic jsou
výtečné a pomáhá to k lepšímu chápání celého prostředí…“ Dopis byl zveřejněn v Jiříkovickém zpravodaji č. 3/2016.
František Kopecký,
kronikář obce

Zapomenutý článek podplukovníka Emila Kalába
V minulém čísle Tvaroženského zpravodaje jsem připomenul výročí úmrtí generálmajora prof. MUDr. Josefa Liškutína.
V tomto čísle chci připomenout půlkulaté výročí úmrtí dalšího významného tvaroženského rodáka a rovněž vojáka – pplk. Emila Kalába. Zemřel 8. března 1932. Jeho životní osudy jsou dostatečné známé. Připomeňme si ho alespoň jedním z jeho mnoha
publikovaných článků.
4. července 1930, tedy den před slavnostním odhalením pomníku na Žuráni, otiskly
Lidové noviny článek, jehož autorem byl tvaroženský občan a ruský legionář podplukovník Emil Kaláb. Má nadpis „Po bitvě u Slavkova“ s podtitulkem „K odhalení pomníku
u Slavkova“.
Tvaroženský zpravodaj
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„Prohrají-li bitvu spojené armády dvou
států, svalují obyčejně vinu z porážky jedna
na druhou, nedbajíce skutečných příčin porážky. Tak tomu bylo též po bitvě u Slavkova. Rakušané s Rusy se častovali líbeznostmi
dosti nechutnými. Rusové pak i úředně činili
Rakušanům výčitky, že se u Slavkova nebili,
jak bylo nutno. Rakušané našli na tuto výtku
obránce v samém Napoleonu. Ten v časopise
Moniteur odsoudil Rusy ironickou větou:“Kdo
viděl bojiště (rozuměj slavkovské), dosvědčí,
že místa hlavní srážky byla pokryta rakouskými mrtvolami, avšak na jiných místech ležely jen ruské tornistry“.
Car Alexandr byl jiného názoru o Rakušanech než Napoleon. Brzy po slavkovské
bitvě píše o nich (23. prosince 1805) markraběnce bádenské, že je to národ zbabělý, zrádný, hloupý a nejhoršími vlastnostmi
obdařený. Naznačuje jí v dopise, aby tuto
21

charakteristiku Rakušanů šířila dále, (Obser:
Karel Friedrich). Tak kritisoval monarcha, jenž
později po letech při vyprávění o svém jednání ve slavkovské bitvě pronesl: „Ve slavkovské
kampani byl jsem mlád a nezkušen. Kutuzov
mi tehdy říkal, že musíme jednat docela jinak,
měl však býti ve svém mínění neústupnějším
(nastojčivěje). Tak píše Michajlovskij.
Rakušané byli o Rusech, hlavně o caru, asi
téhož mínění jako car o nich. Metternich pod
dojmem slavkovské porážky vystříhá ještě
r. 1811 od bázlivého Ruska, které prý již dvakrát ponechalo spojence jejich smutnému
osudu. Později píše knížeti Schwarzenbergovi: „Bůh vás ochraňuj od veliké porážky, neboť car Alexandr utekl by pak bez zastávky až
do Petrohradu“ (podle Metternichových listin).
Car Alexandr trestal za slavkovskou porážku nemilosrdně. Opilému Buxhoewdenovi, který utekl od své armádní skupiny, ničené
jeho vinou u pověstného Zatčanského a Měnínského rybníku, nestalo se nic. Toho kryl
dvůr (Buxhoewdwn prokázal kdysi službu
jednomu velikému knížeti, když se mu stalo nějaké to neštěstí s jednou dámou). Jeho
podvelitelé generálové Langeron a Przibyszewski, velitelé kolon u Slavkova, byli potrestáni velice přísně. Przibyszewski dokonce
zajímavým způsobem: Když se vrátil ze zajetí, byl postaven před vojenský soud za to,
že se dal se zbytkem své kolony (asi 5 tisíc
mužů) příliš brzy zajmout. Soud věc důkladně vyšetřil a a Przibyszewského osvobodil
s odůvodněním, že obžalovaný upadl do zajetí až na konci bitvy a ne svou vinou. Tento
rozsudek se nelíbil na vyšších místech. Tam
potřebovali obětního beránka. Bylo nařízeno dáti věc generála Przibyszewského státní
radě, aby o ní rozhodla. Zde nebožáka obvinili z něčeho docela jiného než u vojenského
soudu. Obžalovací spis se začínal slovy:
„Nedal svým generálům patřičných doplňků, aby mohli přesně splnit disposice, nepostaral se včas na ústup na uherskou silnici,
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neudržoval stálého spojení s druhými kolonami atd. atd.“
Toto obvinění by bylo na Buxhoewdena
jako přišito. Przibyszewski však odnesl to
za něho. Státní rada ho degradovala na prostého vojáka a vyloučila z armády. Car rozsudek potvrdil.
Několik dalších trestů bylo zajímavo zase
z jiné stránky: Degradován byl šéf galičského pluku generálmajor Lošakov za to, že se
po srážce samovolně odloučil od svěřeného
mu pluku a utekl až do Lvova. Jak vidět, dovedli se velitelé odpoutat od nepřítele již tehdy, a to hodně důkladně.
Dva prapory novgorodského pluku, které u Práce utekly před Francouzi před tváří
jeho Veličenstva a nedaly se ani jím samým
zadržet, byly potrestány tím, že jejich důstojníci nesměli nyní za trest nosit u šavlí třapců
a vojáci museli za trest sloužit o pět let déle,
než jim náleželo.
Též car byl „potrestán“ za svoje chyby
spáchané na Moravě r. 1805. Řada rytířů
Tvaroženský zpravodaj

řádu Sv. Jiří (duma georgijevských kavalerov)
ho prosila, aby se za Slavkov ráčil ozdobiti
řádem Sv. Jiří prvního stupně, tedy nejvyšším ruským vyznamenáním vůbec. Car odvětil, že nemůže si vzíti první stupeň tohoto
řádu, poněvadž nebyl u Slavkova velitelem
armády, jak to určují předpisy tohoto řádu,
nýbrž jen pozorovatelem. Aby však dokázal
svoji úctu k radě rytířů řádu Sv. Jiří, ráči se
milostivě ozdobiti čtvrtým stupněm (Podle
Michajlovského.) Tak byl tedy potrestán ten,
jemuž jeho vlastní ministr (Čartoryjskij) pověděl do obličeje, že u Slavkova svého spojence
nechal na holičkách (podle Čartoryjského
memoárů). Podle těchto trestů nesmíme však
soudit, že se ruská armáda u Slavkova bila
špatně. Většinou se bila docela dobře zvláště kolona Bagrationova a ruská garda. Řada
generálů byla vyznamenána (Bagration, veliký kníže Konstantin Pavlovič, Miloradovič,
Dochturov, Čaplic, Ulanius a jiní). Chyba se
však stala v tom, že car netrestal právě viníky (sebe a Buxhoewdwna), nýbrž nebožáka
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Langerona a Przibyszewskiho. Langeron byl Ruská děla měla totiž v té době děla a lafety
propuštěn z armády, Przibyszewski degrado- u děl natřená zelenou barvou. Nechtělo se
ván a vyloučen z armády.
Vídeňákům věřit, že by tolik děl ztratila armáNěkteré ruské pluky obklopené a ničené da, která před kampaní r. 1805 razila větu:
u Sokolnic, chovaly se statečně do posled- Zabrosajem Bonaparta šapkami (volně pření chvíle. Byly to hlavně pluky oněch dvou loženo: Budeme bít Bonaparta čepicemi).
potrestaných generálů. U permského pluku
Napoleon dal v Paříži nazvati nový most
vojáci, když viděli, že pluk bude úplně zničen, na oslavu svého vítězství mostem Slavkovstrhli dva prapory se žerdi a skryli je u sebe. ským. Když po pádu Napoleonově ruská
U azovského pluku raněný poddůstojník Sta- vojska vtrhla do Paříže, navrhovali Rusové
ričkov strhl prapor se žerdi a skryl jej na své caru Alexandrovi, aby tento most, hlásajítěle pod uniformu, aby jej nedostali do rukou cí ruskou porážku dal strhnouti. Car však
Francouzi. Když pak umíral v Brně v lazaretě, odvětil: „Nechte jej stát. Nám postačí, když
dal jej tajně svému druhu, aby jej po vojně v historii bude psáno, že ruská vojska prošla
dopravil do vlasti, což se mu podařilo. Gra- po Slavkovském mostě.“ Když pak navštívil
nátník Něstěrov od narvského pluku strhl v Tulleriích sál, v němž byly podobizny Naporovněž prapor se žerdi a ukryl u sebe. Poda- leonových maršálů a nádherný obraz bitvy
řilo se mu ze zajetí prchnout a přinést jej zpět u Slavkova, dojat pronesl: „Zde se člověku
svému pluku (podle Michajlovského).
může připomínat Slavkov“.
Když po bitvě u Slavkova Napoleon jel
František Kopecký,
nocovat na Pozořickou Poštu, potkal skupinu
kronikář obce Tvarožná
ruských zajatců. Mezi nimi byli důstojníci ruské gardy vyznamenavší se slavným útokem
na Staré Vinohrady u Blažovic. Dal se se zajatci do hovoru. Nápadným mu byl mladičký
raněný důstojník, téměř ještě dítě.
„Kdo je ten mladý člověk vedle vás?“, tázal
se zajatého knížete Rěpnina. Rěpnin odvětil, že je to Suchtelen. „Dal se s námi do boje
velice mlád“, pronesl Napoleon. „Mladost nepřekáží člověku být chrabrým“, odsekl Suchtelen. „Dobře jste odpověděl, mladý muži“,
pochválil ho velký vůdce, „vás čeká kariera
(vous ferez votre carriére)“ (podle zápisků
Rěpninových). Tento Suchtelen byl pozdější
známý generál Suchtelen.
Ruská armáda byla do bitvy u Slavkova
pokládána za velice zdatnou, ba za lepší
armády francouzské. Proto Vídeňáci nevěřili Francouzům, že se u Slavkova zmocnili
všech těch ruských děl, které po bitvě vystavili ve Vídni obyvatelstvu na podívanou. Říkali,
že jsou to děla vytažená z vídeňského arsenálu a pro oklamání lidí natřena na zeleno.

REKLAMA
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Zpravodajův básnický koutek
Neplakej, neplakej,
vždyť křídla labutí
jezero slzavé k přistání
přinutí.

Neplakej, neplakej,
já nejsem advokát.
Mohu ti nabídnout
své dlaně akorát.

Labutě bělostné vedou tě
ke smutku.
Netrap duši svou,
netrap ji v zármutku.

Nabídnout dlaně smím,
srdce je z kamene.
Kéž by jak tvoje,
hořelo plamenem.

Neplakej, neplakej,
tvé srdce horoucí
uhasí slzičky,
z pod víček kanoucí.

Nabídnu rámě své,
slzy jak v polštáři.
Proč jen city mám,
zamčené v žaláři.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. července 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.
25

Ročník 45 • Číslo 3 • květen–červen 2017

Naši jubilanti
květen–červen 2017
97 let

Galová Zdeňka, Tvarožná 276

90 let

Chaloupka Josef, Tvarožná 325

85 let

Blaháková Anežka, Tvarožná 226

80 let

Fišerová Libuše, Tvarožná 170
Dostalová Jarmila, Tvarožná 311

70 let

Sukeník Milan, Tvarožná 107
Kalábová Zdeňka, Tvarožná 50

65 let

Pospíšil Pavel, Tvarožná 152

60 let

Neužilová Marie, Tvarožná 213
Plevová Vlasta, Tvarožná 337
Švec Jiří, Tvarožná 98
Daněk Josef, Tvarožná 47

50 let

Laníčková Renata, Tvarožná 183
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

Hledám ke koupi RD s dobrou
dojezdností do Brna.
Tel.: 721 387 897
•••
Hledám byt, stačí udržovaný stav.
Tel.: 728 901 841
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 19. 5. 2017.
Tvaroženský zpravodaj
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Čarodějnický rej na Kosmáku, 30. dubna 2017

Tým ZŠ Tvarožná – McDonald´s Cup, Modřice, 3. května 2017

Hody, rok 2007

