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Vzpomínkové akce, 213. výročí bitvy tří císařů, 1. prosince 2018

Muzikál Jesus Christ Supermlád, divadelní soubor Spojené farnosti, 16. prosince 2018
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Vážení spoluobčané, 
vítám Vás v novém roce u prvního čís-

la Tvaroženského zpravodaje.
Připomeňme si ještě nejdůležitější 

události posledních měsíců uplynulého 
roku. 

V listopadu se na Sokolovně uskutečnil 
Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského 
kraje za účasti hejtmana Jihomoravského 
kraje Bohumila Šimka. Tato akce se koná 
každým rokem v  různých okresech kra-
je. Po  sedmi letech pořádal toto setkání 
zasloužilých hasičů opět okres Brno-ven-
kov a  po  dobré zkušenosti z  roku 2011 
byla pro tuto akci znovu vybrána obec 
Tvarožná. 

Na  rekonstrukci bitvy pod Santonem 
k  nám zavítali naši přátelé ze Slovenska 
a  z  Polska. U  bojiště jsme se pak potka-
li s  představiteli Jihomoravského kraje, 
s  francouzským velvyslancem a  dalšími 
významnými hosty. Vzpomínkovým ak-
cím přálo i  počasí. Několik dní před je-
jich konáním mírně přimrzlo a  napadlo 
i  trochu sněhu, takže kulisa byla ideální 
a s úklidem komunikací po „bitvě“ nebyl 
žádný vážný problém. 

Večer 23. prosince jsme se setkali 
na  návsi pod vánočním stromem, aby-
chom si navzájem popřáli radostné a po-
kojné prožití vánočních svátků, zhlédli bet-
lémský příběh, vyslechli si vánoční koledy 
v podání dětí ze základní školy, využili po-
hostinnosti v hasičské zbrojnici a odnesli 
si domů Betlémské světlo od skautů. Chtěl 
bych poděkovat všem, kdo se na této tra-
diční akci každoročně podílejí i těm, kteří 
se zapojili poprvé. Děkuji za Váš čas, úsilí 
a  obětavost, které jste přípravě věnovali. 
Rok od  roku přichází pod vánoční strom 
více lidí a co je asi ještě důležitější, že při-
cházejí rádi, a že se na toto setkání těší.
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A pak už přišly Vánoce a hned po hlav-
ních vánočních svátcích nám v kostele sv. 
Mikuláše přednesl krásné vánoční pásmo 
pěvecký soubor Danielis z Rousínova.

Zatímco vánoční počasí připomínalo 
místy předjarní období, první týden no-
vého roku, kdy píšu tyto řádky, nám přine-
sl sníh. Na „ladovskou zimu“ před třinácti 
lety, o které zpívá Jaromír Nohavica, to ale 
nevypadá. Od té doby sněžívá spíše spo-
radicky a sníh většinou, alespoň v našem 
regionu, vydrží jen pár dní. A  to je pro-
blém, protože na  zimu s  pořádnou sně-
hovou nadílkou už nejsme zvyklí. Neva-
dilo by nám, že padá sníh, kdyby alespoň 
nepadal na  silnici a  neklouzal. Nový rok 
ještě pořádně nezačal, a už aby se člověk 
rozčiloval, že na silnici jsou tři centimetry 
sněhu a sypač nikde.

Nenadávejme na  cestáře. Připadá mi 
to už jako otřelé klišé, když slyším a  čtu, 
jak silničáři opět zaspali, jak je zima zase 
překvapila. Nemám v  úmyslu nikoho 
obhajovat, ale takové jednoduché a  jed-
noznačné soudy nemám rád, protože 
situace většinou tak jednoduchá ani jed-
noznačná nebývá. Samozřejmě, že jízda 
po  neposypané silnici může být nepří-
jemná a někdy i nebezpečná, ale jsou to 
právě silničáři, kteří po takových silnicích 
pravidelně jezdí. Teprve auta jedoucí 
za  nimi jedou po  posypu. Je také velice 

pravděpodobné, že se tyto společnosti, 
stejně jako snad všechny firmy v  posled-
ní době, potýkají s problémem, že nejsou 
lidi. Asi by tuto práci nechtěl dělat každý, 
každý se pro ni ani nehodí a většina si ji 
ani neumí představit. To, že máme řádně 
zaplacené daně nebo koupenou dálniční 
známku, nám ještě nedává právo na jízdu 
po uklizené a ošetřené silnici v kteroukoli 
dobu a  za  jakýchkoli klimatických pod-
mínek. Předně si uvědomme, že my sami 
máme zákonnou povinnost přizpůsobit 
jízdu stavu a  povaze vozovky, vlastnos-
tem vozidla a  svým schopnostem. Bez 
ohledu na to, co právě dělají nebo nedě-
lají silničáři. A  pak přemýšlejme, jestli je 
tak nutné s  autem vůbec vyjíždět, jestli 
nebude rozumnější využít autobus nebo 
jít pěšky.

Milí spoluobčané, ty předchozí řádky 
jsem napsal hlavně proto, abychom se 
nad určité problémy dokázali povznést 
a  dívali se na  ně s  nadhledem. Nevíme, 
co přesně nám ještě nový rok přinese, ale 
bude záležet především na našem posto-
ji, jak se s  těmito situacemi vyrovnáme. 
Jestli tedy pro nás bude rok 2019 úspěšný, 
spokojený a šťastný, bude z velké části zá-
ležet právě na tom, jak budeme věci (i lidi) 
kolem nás vnímat a hodnotit. 

Pokusme se tedy o to, aby byl rok 2019 
dobrým rokem. Moc Vám to přeji.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 1. prosince zaplnily náves i okolí obce stovky uniformovaných vojáků, u příležitosti 

vzpomínkových akcí k 213. výročí bitvy tří císařů. 
•	 12. prosince pořádala Základní škola Vánoční jarmark, návštěvníci si mohli zakoupit 

výrobky dětí ZŠ a skautů.

Aktuality z obce
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•	 16. prosince se v kostele sv. Mikuláše konalo představení divadelního spolku Spoje-
né farnosti s názvem Jesus Christ Supermlád. 

•	 23. prosince jsme se setkali pod vánočním stromem na návsi. Skauti nám rozdávali 
Betlémské světlo, žáci ZŠ zazpívali koledy. Po představení živého betléma jsme se 
mohli občerstvit  v hasičské zbrojnici.

•	 28. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal Vánoční koncert komorního pěveckého 
sboru DANIELIS. 

•	 6. ledna odpoledne jsme si ještě mohli užívat vánoční atmosféru při divadelní po-
hádce Duchové Vánoc, kterou odehrál Divadelní spolek Boleradice na Sokolovně. 
Ve večerních hodinách jsme se pobavili u živého Televarieté s divadelním spolkem 
Amadis.

•	 12. ledna se v obci konala Tříkrálová sbírka.

Pozvánka na plánované akce a události
•	 19. ledna – Hasičský věneček – KD Kosmák – hraje Malá kapela.
•	 26. ledna – Maškarní ples TJ Sokol – KD Kosmák.
•	 9. února –   Obecní ples – KD Kosmák – hraje kapela Kolorez, předtančení, kouzelnic-

ké show.
•	 2. března – Hasičské ostatky – průvod masek, večerní zábava na Sokolovně.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu letošních vzpomínko-
vých akcí k výročí bitvy tří císařů. Za spolupráci děkujeme zejména Markétě Daňkové, 
Antonínu Daňkovi, Janu Urbánkovi, hasičům a  obecním zaměstnancům. Všem obča-
nům děkujeme za pochopení a strpění některých omezení v průběhu celé akce.

Poděkování za dlouholetou práci
Děkujeme  panu MUDr.  Petru Růžičkovi, našemu neú-
navnému pediatrovi, který věnoval nám i našim dětem 
37 let svého života a „prošlo mu rukama“ na 3 000 dětí. 
Těžko se hledají slova díků za pomoc  i za  rady, kterých 
se nám od něj dostalo. Přejeme mu v dalších letech spo-
kojenost a pevné zdraví. 

Rodiče a děti z Tvarožné a zastupitelé obce Tvarožná
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Usnesení č. 3 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 17. prosince 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/3/18 – Program zasedání zastupitelstva obce

  Usnesení č. 2/3/18 – Návrhová komise:  
 Rudolf Kaláb 
 Ing. Tomáš Kousal

  Usnesení č. 3/3/18 – Ověřovatelé zápisu: 
 Jiří Šmerda 
 Bc. Jan Spáčil

  Usnesení č. 4/3/18 – Rozpočet obce na rok 2019 dle přílohy č. 1.  
Zastupitelé byli seznámeni s podrobným položkovým rozpočtem obce na rok 
2019.

  Usnesení č. 5/3/18 – Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020–2022.

  Usnesení č. 6/3/18 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

  Usnesení č. 7/3/18 – Kupní smlouvu o převodu pozemku p. č. 1085 v k. ú. 
Tvarožná dle přílohy č. 4.

  Usnesení č. 8/3/18 – Darovací smlouvu s Junák – český skaut, středisko Pozořice, 
z. s., dle přílohy č. 5.

  Usnesení č. 9/3/18 – Zastupitelstvo obce od 01.01.2019 ruší příspěvek na dítě 
ve výši 2.000 Kč,  poskytovaný po dovršení 1 roku věku dítěte.

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

Informace ZO a OÚ
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 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Odměny neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají i po 01.01.2019 v dosavadní 
výši. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 17. 12. 2018

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:  Jiří Šmerda, v. r.  
     Bc. Jan Spáčil, v. r.

REKLAMA
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
obce Tvarožná 

 
 

č. 1/2018 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 17. 12. 2018 usnesením č.6/3/18 usneslo vydat 
na základě § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 2 a § 17a  zákona č. 185/2001 Sb., § 80 zákona č. 
89/2012 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Tvarožná zavádí touto vyhláškou místní poplatek (dále jen "poplatek"), za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1 (dále jen: "správce poplatku"). 

Článek 2. 
Poplatník 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

                                                 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o místních poplatcích“) 
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.  

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3 

Článek 3. 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci 
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

(2) Poplatník dle článku 2. odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle článku 2. odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-li stavba nebo 
dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na 
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit popisné číslo 
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou 
byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným 
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem. 

(4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu zanikla povinnost v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5 

Článek 4. 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle článku 2. této vyhlášky činí 550,- Kč a je tvořena:       

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok, 

b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Stanovení skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1, která tvoří nedílnou 
součást této vyhlášky. 

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle článku 6. odst. 1 v průběhu 

                                                 
3 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v 
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce.6 

Článek 5. 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 
května příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, je 
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Článek 6. 
Osvobození a úlevy od poplatku 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je: 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(2) Od poplatku se osvobozují 

a) poplatníci, kterým byla úředně přidělena adresa místa trvalého pobytu na ohlašovně 
Obecního úřadu Tvarožná - Tvarožná 40, 664 05 Tvarožná, kteří se v obci prokazatelně 
trvale nezdržují a neprodukují zde žádný komunální odpad,  

b) poplatníci, kteří prokazatelně celoročně pobývají mimo svoje bydliště v obci z pracovních, 
studijních, zdravotních nebo jiných důvodů, a v obci se v daném kalendářním roce 
nezdržují a neprodukují zde žádný komunální odpad,  

c) děti do věku 5 let, 

d) čtvrté a další nezaopatřené dítě v rodině do věku 15 let, 

e) poplatníci z titulu vlastnictví, kteří vlastní na území obce v lokalitě Santon a Vinohrady 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k 
pobytu žádná fyzická osoba, a to z důvodu nedostupnosti nemovitostí pro vozidla firmy 
smluvně oprávněné ke svozu komunálního odpadu v obci, 

f) poplatníci z titulu vlastnictví, kteří vlastní na území obce druhou a další stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.  

(3) Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje: 
a) osobě od 5 do 15 let věku, 
b) osobě nad 70 let věku 

(4) Rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie dle odst. 3 je 1. leden kalendářního roku, 
za který se poplatek platí. 

                                                 
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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Článek 7. 
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8 

Článek 8. 
Odpovědnost za zaplacení poplatku  

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl 
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na 
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník.9 

(2) V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka.10 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.11 

Článek 9. 
Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která 
byla schválená zastupitelstvem obce Tvarožná dne 19.12.2016. 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 

Článek 10. 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2019 z důvodu obecného zájmu. 

 

 

starosta - Ing. Petr Buchta, v.r. 
místostarosta - Pavel Šťastný, v.r. 
 

 

                                                 
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
8 § 11 odst. 3 zákona  o místních poplatcích 
9 § 12 odst. 1 zákona  o místních poplatcích 
10 § 12 odst. 2 zákona  o místních poplatcích 
11 § 12 odst. 3 zákona  o místních poplatcích 
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Příloha č. 1 OZV č. 1/2018 
 

k obecně závazné vyhlášce obce Tvarožná č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Rozúčtování skutečných nákladů obce Tvarožná za předcházející rok za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu: 

Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz komunálního odpadu činily 577.724,- Kč.  

Počet osob s pobytem k 1. 1. 2018 na území obce Tvarožná - 1300.  

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů (dále jen "stavby"), ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - 29. 

 

Výpočet se provede podílem skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a 
počtu osob s pobytem, což je součet počtu obyvatel s pobytem na území obce Tvarožná a počet staveb 
určených k individuální rekreaci, bytů, rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba. 

577.724,- Kč / (1300 obyvatel + 29 staveb) = 434,- Kč 

Skutečné náklady činí 434,- Kč na osobu, z této částky je stanovena sazba poplatku dle článku 4. odst. 
1 písm. b) vyhlášky ve výši 400,- Kč. 

 

 

 

starosta – Ing. Petr Buchta, v.r. 
místostarosta – Pavel Šťastný, v.r. 
 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17.12.2018 

 

Sejmuto:  

 

Zveřejněno D.P.: 17.12.2018  
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Informace z evidence obyvatel za rok 2018
Rok se s rokem sešel, a také tentokrát je zde několik informací z úseku Evidence oby-
vatel z  uplynulého roku. Následující informace se týkají občanů, kteří byli přihlášení 
ve Tvarožné k trvalému pobytu.

•   v roce 2018 se narodilo 12 dětí, z toho 7 děvčat a 5 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.

Eliška Kučerová, Tvarožná 340
Mariana Grolichová, Tvarožná 7
Adéla Trněná, Tvarožná 20
Tadeáš Zehnal, Tvarožná 411
Natálie Hájková, Tvarožná 406
Š. B., Tvarožná

Agáta Kalábková, Tvarožná 93
J. H., Tvarožná
Vanessa Vičarová, Tvarožná 123
Vojtěch Bílek, Tvarožná 32
Marek Londa, Tvarožná 30
Stella Sekaninová, Tvarožná 220

•   v roce 2018 zemřelo 9 našich spoluobčanů:
 Miroslava Kachlířová – 78 let,  
 Tvarožná 297
Jiří Novotný – 76 let, Tvarožná 239
J. M., Tvarožná
Jana Dvořáčková – 65 let, Tvarožná 304

Františka Šírová – 97  let,  Tvarožná 58
Anděla Navrátilová – 93 let, Tvarožná 13
Miroslav Svoboda – 67 let, Tvarožná 150
Hana Urbánková – 66 let, Tvarožná 127
Anna Svobodová – 87 let, Tvarožná 64

K  31. 12. 2018 bylo k  trvalému pobytu přihlášeno 1  309 občanů, z  toho 678 žen 
a  631  mužů. Pro srovnání bylo v  roce 2008 k  trvalému pobytu přihlášeno v  obci 
Tvarožná 1 210 občanů. 

•  k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo celkem 34 občanů 
•  z obce se odhlásilo 26 občanů

Zajímavosti z evidence obyvatel:
•   Nejstarší  občankou v naší  obci  je paní Marie Brzobohatá,  která  letos oslaví  92.  na-

rozeniny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 
95. narozeniny.

•  Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 41 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy 42 let.

•  Nejčastěji používané křestní jméno:
•  u mužů:    Jan  52× 

Jiří  39×
    Pavel   34× 

•  u žen:   Marie   44×
    Jana   35×
    Hana  23×

•  Nejčastějším příjmením v naší obce je:
•  u mužů:    Daněk     25×
    Brzobohatý   12×
    Kříž     10×

•  u žen:   Daňková   30×
     Buchtová   11×
     Ondráčková  10×
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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 agendové-
ho 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 otec (přiděluje se u dětí narozených 
po 31. 12. 2010).

•   Ohlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí ob-
čan 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 vy-
dání 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.

•   Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě tr-
valého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.

•   Ohlášení ukončení trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trva-
lého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky činí 100 Kč.

Jana Pajerová 
referent státní správy a samosprávy

Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako 

asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednic-
tvím 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
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•	 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 stře-
da) 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 listi-
ně 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

Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,

rok 2018 je za námi a stejně jako každý rok v tuto dobu bychom Vás chtěli alespoň 
ve stručnosti seznámit s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří naše obec 
Tvarožná a sousední obec Velatice. 

V roce 2018 jsme zaznamenali 17 sňatků, z toho jich 6 bylo uzavřeno v místním kos-
tele sv. Mikuláše, 2 v obřadní síni obce Tvarožná, 6 obřadů proběhlo na kopci Santon, 
1 sňatek v areálu KD Kosmák a 2 svatební obřady proběhly letos na katastru obce Velatice. 
Jen pro zajímavost, jedna svatba se letos konala na Štědrý den.

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 5, z toho 2 byla ve Tvarožné a 3 v obci 
Velatice. Co se týká narození, tento rok jsme zaznamenali jedno narození ve Velaticích.

Také v roce 2018 jsme vítali naše nové občánky, kterých se narodilo celkem 11, z toho 
bylo 7 děvčat a 4 chlapci. Připomínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době 
narození dítěte trvalý pobyt v obci Tvarožná.

Během roku oslavilo svá životní výročí 59 jubilantů. Na slavnostní setkání na obecní 
úřad jsou zváni jubilanti od 70 let výše vždy po pěti letech. Při věku 90 let a výše pak 
jsou již tito oslavenci zváni každý rok, abychom si mohli společně s nimi připomenout 
jejich vzácná životní jubilea. Kulturní pásmo při těchto akcích zajišťuje spolu s dětmi naší 
základní školy její ředitelka Mgr. Věra Floriánová. 

V druhé polovině roku oslavily 2 manželské páry 50 let společného života.
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 pou-
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ze 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 samospráv-
ných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat 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 naro-
zenému 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 jed-
ná 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 dítě-
ti 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 pro-
blematice naleznete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, v sekci 
Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí). 

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit: 

pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
středa 8.00–12.00

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094, 608 809 757 
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová Ondráčková 
matrikářky
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Zprávy z výborů a komisí
Zpráva o stavu finančních prostředků obce

Rok se s  rokem sešel a  je tu opět čas 
bilancování. Obec zahájila rok 2018 se 
stavem finančních prostředků ve  výši 
14,9  mil.  Kč  (z  toho  8,5  mil.  Kč  na  běž-
ném účtu, 4,4 mil. Kč na  spořicím účtu 
a 2,0 mil. Kč v podílových listech). Jedná 
se o  historicky vůbec nejvyšší počáteční 
stav financí k začátku roku. 

Dle schváleného rozpočtu na  rok 
2018 obec předpokládala příjmy ve  výši 
17,5  mil.  Kč  (z  toho  14,9  mil.  Kč  příjmy 
z daní a 2,6 mil. Kč příjmy ostatní) a výdaje 
ve výši 22,7 mil. Kč (z toho 11,1 mil. Kč vý-
daje běžné a 11,6 mil. Kč výdaje investiční). 
Plánovaný schodek rozpočtu na rok 2018 
byl  tedy 5,2 mil.  Kč.  K  tomu všemu bylo 
nutné počítat ještě s  výdaji na  úhradu 
splátek dříve sjednaných úvěrů v celkové 
výši 1,9 mil. Kč. 

Pokud bychom (z  pohledu investic) 
chtěli rok 2018 nějak pojmenovat, dostal 
by určitě název „rok oprav střech“. Novou 
střechu dostala budova KD Kosmák (ná-
klady činily 530 tis. Kč), budova Mateřské 
školy (za 1,6 mil. Kč) a Základní školy, kde 
byla realizována i nová fasáda (za celkové 
náklady 6 mil. Kč). Nesmíme však zapo-
mínat ani na  další investice: kompostéry 
pro občany (1,1 mil. Kč), instalace nových 
prvků na  dětském hřišti (480 tis.  Kč), po-
řízení nové techniky na  údržbu zeleně 
(420  tis.  Kč), autobusová zastávka u  So-
kolovny – směr Brno (180 tis. Kč), obnova 
Kosmákova kříže (110 tis. Kč), oprava chod-

níku „u Mazlového“ (90 tis. Kč), oprava po-
vrchu uličky u dětského hřiště (80 tis. Kč) 
a řada dalších menších investic.

Daňové příjmy za rok 2018 překročily 
částku 18,1 mil. Kč – což bylo o 3,2 mil. Kč 
více oproti původnímu předpokladu. Da-
řilo se nám i v oblasti získávání darů a do-
tací, kde  jsme obdrželi částku 1,5 mil. Kč. 
Nejvýznamnější byla dotace od  Minister-
stva životního prostředí na  kompostéry 
pro občany ve výši téměř 1 mil. Kč.

Na konci roku 2018 obec disponovala 
finančními prostředky ve výši 12,3 mil. Kč 
(z  toho  5,9  mil.  Kč  na  běžném  účtu, 
4,4 mil. Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč 
v podílových listech).

Pro rok 2019 jsou plánovány investice 
ve výši 8 mil. Kč. Z těch finančně náročněj-
ších stojí za zmínku čištění koryta potoka 
na návsi, vybudování parkoviště před MŠ 
(pro potřeby návštěvníků MŠ, ZŠ, kostela 
a  hřbitova), pořízení nového dopravního 
automobilu pro jednotku sboru dobro-
volných hasičů, oprava chodníků na Nové 
ulici a  řada dalších investic. V  maximální 
možné míře bude obec usilovat o  spolu-
financování z  dotací a  darů. Úplné znění 
schváleného rozpočtu na rok 2019 nalez-
nete rovněž v tomto čísle zpravodaje.

Společně si přejme, ať se obci i v letoš-
ním roce daří alespoň tak dobře, jak v  le-
tech předešlých. 

S  přáním všeho dobrého do  nového 
roku 2019.

Ing. Tomáš Kousal 
předseda finančního výboru
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Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti mladých hasičů

Dovolte mi, abych vás seznámila s čin-
ností mladých hasičů v  uplynulém roce. 
Po zimní přestávce jsme se sešli až na za-
čátku dubna. Bohužel hodně dětí dalo 
přednost jiným aktivitám, a tak byl velký 
problém sestavit alespoň jedno družstvo 
mladších žáků. Starší žáci se scházeli s Pe-
trem Pejřilem i během zimy v tělocvičně. 

Jejich loňským prvním závodem byla ha-
lová  štafeta 2 × 2 × 60 m,  která  se  kona-
la 28. ledna v  Brně. Starší se dále hodně 
věnovali soutěžím jednotlivců. Mladší žáci 
nebyli příliš sehraní, a tak jsme většinu tré-
ninků věnovali právě tomuto problému.

Našimi prvními závody družstev byla 
jarní část okresního kola hry Plamen 

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2019
středa  23. 1. 2019  15.00–17.00 hod.
sobota 2. 2. 2019 9.00–11.00 hod.
středa  13. 2. 2019  15.00–17.00 hod.
sobota 23. 2. 2019 9.00–11.00 hod.
středa  6. 3. 2019  15.00–17.00 hod.
sobota 16. 3. 2019 9.00–11.00 hod.
středa  27. 3. 2019  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 společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

V obci Mokrá-Horákov nabízím od 1. 6. 2019 k výhodnému prodeji 

zavedenou stomatologickou praxi 
v prostorách zdravotního střediska. 

Důvodem je odchod do důchodu. Ordinace je v pronájmu OÚ,  
u budovy se nachází prostorné parkoviště a OÚ nabízí  

i pronájem garsoniery v obytném domě přímo u zdravotního střediska.
Ordinace je standardně vybavena. Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211. 

V případě zájmu ráda poskytnu další informace.

MUDr. Hana Kozlová, hana.kozlova@centrum.cz, 
544 252 292, 724 063 522.

inzERcE
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19. května v Přísnoticích. Podařilo se nám 
sestavit po  jednom družstvu ve  starší 
i  mladší kategorii. Dalším oříškem byl 
nedostatek vedoucích. Děkuji Zbyňku 
Machancovi, který se ochotně postaral 
o mladší a Michalu Pejřilovi, který si vzal 
na starost starší žáky. A také mužům ze zá-
vodního družstva, kteří přijeli do Přísnotic 
fandit, ale nakonec Zbyňkovi a Michalovi 
ochotně s  dětmi pomohli. V  celkovém 
součtu výsledků podzimní a  jarní části 
hry Plamen se mladší žáci umístili na  11. 
a  starší na  4. místě. Připomínám, že pod-
zimní část představuje Závod požárnické 
všestrannosti a na  jaře se soutěží ve zby-
lých disciplínách: požární útok, štafeta 
4×  60 m,  požární  útok  CTIF,  štafeta  dvo-
jic a  štafeta CTIF. Do  Hlubočan o  týden 
později jeli již jen starší žáci. Vybojovali 
14.  místo a  také poměřili své schopnos-
ti v  závodě jednotlivců v  běhu na  60 m 
s překážkami. (Tomáš Tinka 3., Ondřej Mo-
liš 13., Jakub Tinka 16. a Michal Tománek 
20. místo, mezi děvčaty se Aneta Pejřilová 
umístila na 13. místě.)

Stejně jako v minulých letech se starší 
žáci účastnili Českého halového poháru. 
Zahrnuje celkem 4 závody v běhu na 60 m 
s  překážkami. Výsledky z  kol v  Ostravě, 
Jablonci nad Nisou a  Memoriálu Marty 
Habadové v Praze jsou k dispozici na ná-
stěnce v  hasičské zbrojnici. S  mladšími 
žáky jsme se ještě zúčastnili 23. června zá-
vodů v Brně-Slatině. Posledním závodem 
školního roku je tradičně Prázdninový 
pohár okrsku Pozořice konaný v  Sivicích. 
Letos tam mladší žáci získali 3. místo.

Michal Pejřil patří mezi starší a Tomáš 
Tinka ke  středním dorostencům. Oba 
soutěžili v  okresním kole v  Hrušovanech 
26. května. Každý ve své kategorii postou-
pil do krajského kola, kde Michal obsadil 
2. místo a Tomáš 4. místo.

V novém ročníku hry Plamen se sešlo 
ještě méně dětí, než na  jaře. Veškeré své 
síly jsme nasměrovali k brannému závodu, 
který nás čekal tradičně první říjnovou so-
botu v  Hostěnicích. Počasí bylo výborné 
a děti se těšily. Tomáš Tinka se v kategorii 
dorostenců jednotlivců umístil na 3. místě, 
mladší žáci získali krásné 10. místo, starší 
obsadili 8. příčku. V žákovských kategori-
ích se soutěžilo přibližně po 40 hlídkách, 
takže si tato umístění zaslouží pochvalu. 
Závod požárnické všestrannosti je tradič-
ně posledním závodem, který se koná pro 
děti venku. Ale přesto se děti dále schá-
zely. Pod vedením Petra Pejřila dále tré-
novaly a v neděli 18. listopadu brzy ráno 
vyrazily do  Ledče nad Sázavou. Zde se 
konaly halové závody ve štafetě 4× 60 m. 
Brzké vstávání se vyplatilo, odměnou 
bylo 2. místo.

Jakub Tinka není jen dobrým závodní-
kem, ale také výborným malířem. Stejně 
jako v uplynulých letech získal i letos oce-
nění v soutěži Požární ochrana očima dětí. 
V  kategorii ZUŠ 1 získal v  okresním kole 
2. místo a v krajském kole místo 1. 

Po  delší době jsme se rozhodli uspo-
řádat Dětský den. Neměl být určený jen 
pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost. 
Po  mnoha vyjednáváních o  konečné po-
době programu jsme v sobotu 26. května 
odpoledne uspořádali Den s IZS a řemes-
ly. Děti i jejich doprovod si mohly prohléd-
nout hasičskou, policejní a  záchranář-
skou techniku, vyzkoušet svoji zručnost 
a  na  závěr odpoledne shlédnout loutko-
vé divadlo. Mezi návštěvníky byli místní 
i  přespolní a  všichni vypadali spokojeně. 
Nedělní odpoledne 13. října jsme využili 
k  návštěvě vyškovského Dinoparku. Vol-
né vstupenky jsme vyhráli už v roce 2017 
za účast v Projektu 72 hodin. Dětí i jejich 
dospělého doprovodu se sešlo 21 osob 
a všichni jsme si to užili.
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Na  Silvestra odpoledne jsme se se-
šli s dětmi a  jejich rodiči i našimi dalšími 
příznivci. Zhodnotili jsme končící rok, pří-
jemně si popovídali a popřáli si všechno 
dobré do roku 2019.

Na  konci své zprávy chci poděkovat 
všem dětem za  jejich nasazení při tréno-
vání i závodech a přeji jim, aby je případné 
neúspěchy neodradily, ale aby je naopak 
motivovaly k  další práci. Děkuji všem ro-
dičům, kteří nám ochotně propůjčují své 
děti a vypravují je na závody i tréninky. Je-
jich pomoc a podpora je pro nás důležitá. 

Děkuji všem ochotným řidičům, kteří děti 
vozí nejen na závody a všem mužům, kte-
ří ochotně pomáhají při tréninku s vodou. 
Jmenovitě děkuji Michalovi Pejřilovi, který 
se ujal role vedoucího a  pomáhá, kde je 
s  dětmi potřeba. Děkuji Petrovi Pejřilovi, 
se kterým se vždy domluvím na všem, co 
je potřeba pro děti udělat a  na  kterého 
je v  tomto směru vždy spolehnutí. Děku-
ji, že se společně se mnou snažíte předat 
dětem a mládeži lásku k požárnímu spor-
tu i  dobrovolné práci pro spokojenost 
ostatních.

Marie Ryšavá st.

Zpráva o činnosti SDH a JSDH Tvarožná za rok 2018
Dovolte, abych zde opět po  roce 

zhodnotil činnost našeho Sboru dobro-
volných hasičů a naší zásahové jednotky. 
K 1. 1. 2019 má náš sbor 65 členů (36 mužů, 
12 žen, 17 dětí do 18 let) a 2 čestné členy. 
Stále máme široké zastoupení ve vyšších 
orgánech Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska: Jiří Bajer – starosta okrsku Pozo-
řice, náměstek starosty Okresního sdruže-
ní hasičů Brno-venkov pro represi a člen 
krajské odborné rady represe; Zbyněk Ma-
chanec – pokladník okrsku Pozořice, člen 
Výkonného výboru Okresního sdružení 
hasičů Brno-venkov a Odborné rady mlá-
deže okresu Brno-venkov; Ing. Marie Ryša-
vá – jednatelka okrsku Pozořice a členka 
Odborné rady mládeže Brno-venkov; Petr 
Pejřil – náměstek starosty OSH Brno-ven-
kov pro mládež, do  1.  12.  2018 vedoucí 
Krajské odborné rady mládeže JMK, dále 
pak člen Ústřední odborné rady mládeže 
a vedoucí družstva reprezentace doroste-
nek.

A jak tedy rok 2018 probíhal? Dne 6. 1. 
se konala valná hromada hodnotící rok 
2017. 12. ledna následovala výroční valná 
hromada okrsku Pozořice ve  Viničných 

Šumicích pokračující plesem, kterého 
se účastnilo i  několik členů našeho SDH. 
Další víkend – 20. ledna jsme uspořádali 
v KD Kosmák tradiční věneček, tentokrát 
s  Malou kapelou. Na  ples se přišlo poba-
vit 183 platících hostů. Myslím, že se akce 
vydařila. 6. února se konala první členská 
schůze v roce 2018, příprava ostatků a vy-
hodnocení plesu. V  sobotu 17. února se 
konaly ostatky s  průvodem. Vesnicí pro-
šlo 47 masek za  hudebního doprovodu 
Čtyř tet doplněných o chlapce z Lácaran-
ky. Večer na  sále hrála pro 80 platících 
hostů hudba K+R Křenovice. V pátek 23. 2. 
proběhlo zhodnocení ostatků. Na  20. 2. 
připadlo první letošní školení zásahové 
jednotky na  hasičské zbrojnici na  práci 
s  cisternovou automobilovou stříkačkou. 
Další členská schůze se konala 6. břez-
na. V sobotu 10. 3. se pak JSDH podílela 
na kácení lip v ulici Za humny. Následující 
sobotu se členové jednotky účastnili ško-
lení v  Brně-Slatině. Po  teoretické části si 
zkusili práci s  lany a slaňování. Ten samý 
víkend proběhla na  zbrojnici již tradiční 
charita. Během března proběhla inventa-
rizace majetku SDH.
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Na  dubnové členské schůzi jsme za-
čali s  přípravou dubnových akcí a  také 
květnového dětského dne. V sobotu 14. 4. 
nám firma Novotný přistavila kontejne-
ry na  železný šrot. Sesbírali jsme celkem 
8  340 kg železa. Na  víkend 20.–22. 4. od-
jela naše delegace do  polského Międzyr-
zecze na družební návštěvu. Naši přátelé 
opět přichystali pěkný program zakon-
čený návštěvou hasičského muzea. Další 
víkend patřil již tradičně zájezdu, který 
nás zavedl tentokrát na  Vysočinu. Podí-
vali jsme se do pekla Čertovina, obhlédli 
skanzen Veselý kopec, Zelenou Horu, kte-
rá je zapsaná mezi památkami UNESCO, 
a také se prošli ke Třem studním. Neděle 
patřila muzeu autíček v  Přísece a  výlet 
jsme zakončili v  Třebíči. Posledního dub-
na jsme, tak jako každý rok, pálili za hasič-
skou zbrojnicí čarodějnice. Po výletovém 
dubnu přichází velmi hektický měsíc kvě-
ten. Na členské schůzi 2. května jsme vše 
podrobně probrali, domluvili a  doladili. 
Následující den večer je v kostele slouže-
na mše za  hasiče u  příležitosti svátku sv. 
Floriana – poprvé ve všední den. 13. květ-
na proběhlo v  Sivicích I. kolo Sportovní 
soutěže požárních družstev. Naše účast 
je samozřejmá a  Michal Kousal obohatil 
všechny přihlížející akrobatickou vložkou 
při proskočení oknem. 19. května odjíždě-
jí žáci na okresní kolo hry Plamen do Přís-
notic. A  další víkend to začíná – v  pátek 
25. 5. projížděla obcí historická jízda Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska u pří-
ležitosti 100 let vzniku Československé 
republiky. Pro účastníky jsme nachystali 
občerstvení. Přijelo asi 7  historických vo-
zidel. Do  pamětní knihy obce a  kroniky 
mladých hasičů jsme dostali příležitostné 
razítko k této jízdě. V sobotu jsme pořáda-
li Dětský den s IZS a řemesly. Přijeli hasiči 
ze Šlapanic a  Bedřichovic, Policie ČR, Zá-
chranná služba JMK. Všichni dětem uka-

zovali svou techniku a vybavení. Dále pak 
své umění předvedla hrnčířka a drátařka. 
To všechno si děti samozřejmě mohly 
vyzkoušet samy. Dále pak otloukaly píš-
ťalky a absolvovaly různé hry a disciplíny 
po návsi, které zajistili naši členové. Když 
bylo her, zkoušení a  prohlížení dost, při-
šly na  řadu ukázky zásahu hasičů, čehož 
se ujali šlapaničtí i naši hasiči. Svoji práci 
předvedl také kynolog Policie ČR se svý-
mi psy. Úplně nakonec zahráli členové 
souboru Dřeváček dětem loutkové diva-
dlo. Ten samý den si ještě naši dorostenci 
odběhali své okresní kolo v Hrušovanech. 
Příští neděli 3. 6. proběhl již 26. ročník 
soutěže O  putovní pohár zastupitelstva 
obce Tvarožná. Opět se soutěžilo ve třech 
kategoriích: muži, ženy a cisternová auto-
mobilová stříkačka (CAS).

Členská  schůze  5.  června  zhodnotila 
událostmi nabitý květen. V krajském kole 
17. 6. vybojovali dorostenci Michal Pejřil 
2. místo a Tomáš Tinka 4. místo ve svých 
kategoriích. Další víkend (23.–24. 6.) osla-
vovali naši sousedé z  Velatic 110. výročí 
založení SDH. My jsme je podpořili účastí, 
jak na slavnostní schůzi v sobotu, tak v ne-
děli při ukázkách. Po červencové členské 
schůzi následovaly dva měsíce relativní-
ho klidu. Další členská schůze se konala 
14. srpna – blížil se 8. ročník soutěže O po-
hár starosty SDH v požárním útoku. Sou-
těže se účastnilo 25 družstev mužů a žen. 
4. září jsme se opět sešli na hasičce na člen-
ské schůzi. Hodnotili jsme prázdninové 
měsíce. V neděli 9. 9. jsme pomáhali obci 
při zajištění vzpomínkové akce k  uctě-
ní památky závodníka Bedřicha Soffera. 
2. října proběhla opět členská schůze. Ná-
sledující sobotu jeli mladí hasiči na Závod 
požárnické všestrannosti do  Hostěnic. 
Za  týden, v  sobotu 13. 10., jsme vyrazili 
s  dětmi do  Dinoparku ve  Vyškově, aby-
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chom si vybrali cenu z loňské soutěže Pro-
jekt 72 hodin.

V říjnu se dožil úctyhodných 90 let náš 
bratr Oldřich Švehla. Při příležitosti těchto 
krásných narozenin byl oceněn Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a  Slezska me-
dailí Za mimořádné zásluhy. Toto ocenění 
mu předali zástupci sboru. Zároveň brat-
ru Švehlovi poblahopřáli a  předali dárek 
od  sboru. O  víkendu 3.–4. listopadu jeli 
naši mladí závodníci na  memoriál Marty 
Habadové do Prahy. 10. 11. pomáhali naši 
členové zajistit krajské setkání zaslouži-
lých hasičů, které se konalo na Sokolovně. 
Vše jsme zvládli bez chyby. V neděli 18. 11. 
jeli mladí hasiči na halové štafety do Led-
če nad Sázavou. Poslední den v  měsíci 
listopadu jsme se v  Sivicích zúčastnili 
slavnostní schůze ke 115. výročí založení 
SDH. Hned druhý den připadl na  vzpo-
mínkové akce bitvy tří císařů. Již v pátek 
přijeli naši kamarádi z Polska a Slovenska. 
Ubytovali se na  Rohlence. Na  zbrojnici 
po  celý víkend fungoval výčep a  v  sobo-
tu také udírna. Zásahová jednotka zajis-
tila společně s kolegy z Mokré asistenční 
službu. Ve  stejný den obdržel náš sbor 
stuhu k  praporu od  KSH ČMS při příleži-
tosti 100.  výročí vzniku Československa. 
Osobně ji převzala tříčlenná delegace 
našeho sboru v Brně-Holáskách. V sobotu 
8. prosince se družstvo mužů zúčastnilo 
memoriálu Mirka Mazla v Sivicích. 23. pro-
since jsme již tradičně pomohli obci zajis-
tit technickou část zpívání pod vánočním 
stromem a někteří členové aktivně zahráli 

v živém betlému. Poslední den roku jsme 
se sešli s dětmi na zbrojnici a rozloučili se 
se starým rokem.

Během roku jezdilo družstvo mužů 
na  soutěže Velké ceny OSH Vyškov 
a na pohárové soutěže v okolí. Namátkou: 
2× do Šaratic, dále to byly Hostěrádky-Re-
šov, Radslavice, Mokrá, Kučerov, Tučapy, 
Hodějice, Habrovany, Moutnice, Hluboča-
ny a  samozřejmě domácí soutěž. Výsled-
kově jsme se pohybovali v průměru.

Další součástí našeho SDH je zásahová 
jednotka, kterou ze zákona zřizuje obec. 
Všichni členové jednotky jsou zároveň 
členy SDH. V  roce 2018 bylo vyhlášeno 
11 poplachů, z toho 8 požárů, 1× technic-
ká pomoc a dva plané poplachy. Jednotka 
třikrát nevyjela z  důvodu absence řidiče. 
30. listopadu absolvoval velitel jednotky 
povinný kurz V8. Během roku to nejsou 
jen výjezdy, ale musí se udržovat technika 
a  výzbroj a  také pomáhat obci (asistenč-
ní služba, kácení stromů atd.). Do výcviku 
patří školení i soutěže.

V roce 2018 podala obec žádost o do-
taci na pořízení nového dopravního auto-
mobilu. Dotace byla Ministerstvem vnitra 
schválena a  v  průběhu roku 2019 je plá-
nováno pořízení nového vozidla.

Závěrem mi dovolte poděkovat vede-
ní obce za  velikou podporu činnosti jak 
zásahové jednotky, tak samotného SDH. 
Členům sboru děkuji za práci, kterou od-
vádějí ve svém volném čase.

Petr Pejřil
starosta SDH Tvarožná

Blahopřání
V lednu letošního roku oslavil sedmdesátiny dlouholetý předseda TJ Sokol Tvarožná 

Jan Urbánek. Svůj volný čas má od dětství spojený s tělovýchovou ve Tvarožné. Nejprve 
jako aktivní hráč a cvičenec, později trenér, cvičitel a zejména organizátor a předseda 
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Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji jmé-

nem žáků i zaměstnanců tvaroženské ško-
ly šťastný a úspěšný nový rok 2019. Děkuji 
za podporu naší školy a těším se na další 
aktivní spolupráci. 

Vánoční jarmark dětských výrobků 
ve  školním dvoře zahájil tradiční předvá-
noční dění v  naší škole. Děkuji skautům 
i panu Kocourkovi za pomoc při přípravě 
této akce, kterou navštěvuje stále více ro-
dičů a přátel školy. Dále se nám v prosinci 
podařilo projít si  vánoční Brno, poslech-
nout si vánoční koncert v kostele v Pozo-
řicích, připravit si veselou vánoční besíd-
ku s nadílkou dárků, zazpívat koledy pod 
vánočním stromem a zhlédnout pohádku 

„Vánoční koleda“, kterou si pro nás i  rodi-
če přichystali žáci dramatického krouž-
ku pod vedením paní učitelky Markéty 
Dragounové. Toto zajímavě zpracované 
představení mělo velký úspěch. Potlesk 
odměnil naše herce i  hlavního zvukaře 
a  osvětlovače pana Davida Dragouna. 
Netradičně jsme letos zařadili i  sportov-
ní den zorganizovaný skupinou cvičitelů 
z New Park GYM, při kterém si žáci ověřili 
svoje pohybové schopnosti a  dovednos-
ti. I před Vánocemi za námi přijela rodilá 

mluvčí paní Luiza a  procvičovala s  žáky 
konverzaci v angličtině.

Na  zimní měsíce plánujeme: 9., 17. 
a  23.  1. bruslení na  ledové ploše za  Lu-
žánkami, v  termínu 4.–6. února lyžařský 
výcvik na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí 
a  další zimní radovánky, které nám snad 
počasí dopřeje.

V  lednu žáky kromě sportovních akti-
vit čeká také hodnocení jejich vědomostí 
a dovedností. 16. ledna se s rodiči uvidíme 
na třídních schůzkách a ve středu 31. led-
na předáme žákům výpis vysvědčení 
za první pololetí školního roku. Na středu 
16. ledna také plánujeme Den otevřených 
dveří, na  který všechny zájemce srdečně 
zveme. Školu lze navštívit od 8 do 16 ho-
din. 

Pololetní prázdniny připadají na pátek 
1. února a jarní prázdniny na 11.–15. února. 
Do školy přijdou žáci v pondělí 18. února.

Ve  sběru starého papíru budeme 
pokračovat i  v  letošním roce. Termín při-
stavení kontejneru bude vždy oznámen 
na nástěnce v průchodu a vyhlášen míst-
ním rozhlasem. Nejbližší termín je pláno-
ván na  21. ledna 2019. Děkujeme, že sbí-
ráte s námi!

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná. V čele této organizace stojí od roku 1979, a tak 
k osobnímu kulatému výročí přidá letos ještě jedno. 

Za  dlouholetou cvičitelskou a  organizační práci vykonávanou s  nadšením pro 
dobrou věc děkujeme a přejeme i nadále sportovního ducha, hodně zdraví, štěstí a ro-
dinné pohody!

Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku přeji vám, čtenářům zpravodaje, abyste do nového roku 

vstoupili s nadějí a očekáváním toho, co vám přinese. Pevně doufám, že nový rok 2019 
bude pro všechny úspěšný. My všichni se ohlížíme za rokem minulým a zároveň bilan-
cujeme. Ve svém příspěvku krátce zavzpomínám na vystoupení dětí na náměstí Svobo-
dy, jež se uskutečnilo v předvánočním čase. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří 
nás přišli podpořit. Naše děti si zaslouží velkou pochvalu za to, že dokáží tak dokonale 
a  profesionálně reprezentovat Mateřskou školu Tvarožná. I  v  letošním roce nás čeká 
mnoho zajímavých aktivit. 

Na počátku ledna přijel do mateřské školy kouzelník s živými zvířátky. Pro děti to 
byl jistě neopakova-
telný zážitek, který si 
v sobě hodně dlouho 
uchovají.

21. ledna jedeme 
do  Brna na  výukový 
program pod ná-
zvem „Jak se peče 
chleba“, kde si zahra-
jeme na  pekaře a  bu-
deme péct opravdo-
vý chléb. Jedná se 
o  další pokračování 
našeho pečení, kdy 
jsme pekli vánočky 
a jidáše.

Od  28. ledna za-
čínají Edukativně sti-
mulační skupiny pro 
předškoláky a  jejich 
rodiče. V  deseti lek-
cích si děti vyzkouší 
tzv. „školu nanečisto“. 

20. února pojedou 
starší děti na celoden-
ní výlet do  Vida cent-
ra v Brně na program 

„Putování s velrybou“.
Další akcí je 

plavecký výcvik 
ve  Vyškově, který za-
číná 21. února a bude 
probíhat v  deseti lek-
cích. 
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Samozřejmě ne-
smím opomenout 
tradiční maškarní bál, 
proto můžete již dnes 
dětem připravit něja-
ký zajímavý kostým. 
O  termínu vás bude-
me včas informovat. 

Letos, stejně jako 
v  minulých letech, 
bude na  počátku 
každého měsíce při-
staven u  mateřské 
školy pod kaštany 
kontejner na  starý 
papír, z jehož výtěžku 
hradíme kulturní akce 
pro děti z naší mateřské školy. Již dopředu 
všem aktivním sběratelům děkuji. Nejen 
papír, ale recyklujeme i hliník a víčka z PET 
lahví. Budeme rádi, když se s námi zapo-
jíte do  třídění odpadu i  v  tomto směru. 

V hale mateřské školy jsou vám plně k dis-
pozici nádoby na výše zmíněný odpad. 

Další informace o  aktivitách vám po-
skytnu v příštím čísle zpravodaje. Více se 
dozvíte na  webových stránkách naší ma-
teřské školy www.mstvarozna.cz.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Krátce z činnosti Zájmového sdružení

Zájmové sdružení právnických osob 
Slavkovské bojiště – Austerlitz, ve kterém 
obec zastupuji, mělo ve druhém pololetí 
uplynulého roku, i při malém počtu členů, 
důležité aktivity.

Podpořili jsme 200. výročí postavení 
památníku v  Denisových sadech (dříve 
Františkov), který byl prvním mírovým 
pomníkem v  Evropě a  při-
pomíná ukončení napoleon-
ských válek. Jeho odhalení 
bylo před dvě stě lety velkou 
událostí a  dokazuje nám 
to obraz Františka Richtera, 
uložený v  brněnské Morav-
ské galerii. Velkou událostí to 
bylo i 6. října 2018 a svoji pří-
tomností ji potvrdila účast 
významných hostů z  České 
republiky i ze zahraničí.

Podpořili jsme a  někteří 
jsme se i  aktivně zúčastnili 
natočení videodokumentu 
RNDr.  Alois Klevety o  úloze 
císařské  silnice  v  roce  1805  a  nejenom 
v  tomto roce. Videodokument byl sou-
částí přednášky, která se konala v pondělí 
26. listopadu v  knihovně Karla Dvořáčka 
ve Vyškově.

Už tradiční předávání ocenění oso-
bám, dlouhodobě propagujícím Slav-
kovské bojiště, se díky vstřícnosti vedení 
města Slavkov i  zámku uskutečnilo při 
213. výročí bitvy u Slavkova v Historickém 
sále slavkovského zámku.

Uvedu jména 15 oceněných: Bohuslav 
Adámek st. z Holubic, Bohuslav Fadrhonc 
z Brna, Božej Urbanský z Dražovic, Dušan 

Zmoray z Brna, Petr Žampach z Křenovic, 
Marek Fiala z  Ostravy, Ivan Uher z  Ostra-
vy, Mgr.  Jana Kolčařová z  Vyškova, Ladi-
slav Benda z  Chlumce, Jaromír Kohlíček 
z  Teplic, František Sklenář a  Josef Hynek 
z  Bystřice pod Hostýnem, Zdeněk Rich-
ter z Brna, RNDr. Alois Kleveta z Vyškova 
a prof. Dušan Uhlíř z Brna.

Slavnostní prostředí slavkovského 
zámku, bubeníci v  historických francouz-
ských uniformách, plný sál příbuzných 
a známých i vystoupení mužského pěvec-
kého sboru z chorvatského Pagu podtrhly 
význam a důstojný průběh této akce.

Jihomoravský kraj v závěru roku vyho-
věl naší žádosti o  dotaci na  podporu při 
oceňování zasloužilých písmáků, kroni-
kářů a  literátů, podporujících povědomí 
o  Slavkovském bojišti a  Moravě vůbec. 
První oceňování předpokládáme už v  le-
tošním roce.

František Kopecký,  
předseda Zájmového sdružení

Zleva: Michael Richter, Ing. Jiří Podolský,  
starosta Slavkova u Brna Michal Boudný, režisér Josef Abrhám.
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Ochotnické divadlo ve Tvarožné
Historie ochotnického divadla 

ve  Tvarožné má dlouhou historii. V  krát-
kém zamyšlení ji před léty popsal bývalý 
kronikář Ing. František Gale.

V knize 700 let Tvarožné u Brna najde-
me malé zmínky o tom, jak se ve Tvarožné 
hrálo divadlo pod patronací Sokola, Orla 
i místního odboru Jednoty moravské pro 
jihozápadní Moravu. A  třeba v  těžkých 
letech 1942–1943 bylo pod hlavičkou 
Spolkového domu Kosmák, v  době ně-
mecké okupace a  útlumu spolkového ži-
vota, sehráno 11 divadelních představení. 
Ve Tvarožné se chodilo na operety „Na tý 
louce zelený“, „Podskalák“ a další hry.

V průběhu desetiletí se hrávalo v hos-
tinci „U Šírů“(zde je zmiňováno jméno ak-
tivního režiséra Jana Műllera), ve „Spolku“ 
a  v  Gaslu v  zahradě u  Daňků, která byla 
jako stvořená pro hry ze selského prostře-
dí „Jan Cimbura“ a  „Psohlavci“. Hrálo se 
i  na  Kopečku, na  Sokolovně a  ve  Spolko-
vém domě Kosmák.

Po  II. světové válce přišla krátká éra 
činoher a operet „To byl český muzikant“, 
„Maryša“  a  dalších.  Rokem  1958  začala 
doba činoher pod režijním vedením Aloi-
se Dostála a  Jindřicha Galleho mladšího. 
Tehdy se hrála veselohra „Úsměvy a kordy“ 
a v roce 1959 i „Třetí zvonění“ od Václava 
Štecha. To režíroval Alois Dostál.

Samostatnou kapitolou jsou školní di-
vadelní představení pod vedením učitelů 
Jana Krejčího a  Bohuslava Dostála. Tam 
jsme mnozí účinkovali. Já třeba v malé roli 
mouřenína v pohádce „Cínový vojáček“.

V  roce 1961 uspořádala místní Osvě-
tová beseda sjezd rodáků. K  tomuto se-
tkání byla nacvičena estráda, kterou pak 
viděli i diváci v Sivicích, Blažovicích a v Po-
zořicích. Nádhernou inscenací pohádky  

„Ra dúz a  Mahulena“ na  čas skončily diva-
delní aktivity ve Tvarožné.

Začala doba divadel malých forem 
a  Laterny magiky. Skončila jedna gene-
race herců a začala generace mladší. Jak 
už to v  životě chodí. První představení 

„Magica revue, aneb na  lodi kolem svě-
ta“, mělo úspěch. Tvaroženský soubor 

„Magica revue“ s  ní v  letech 1962–1964 
hostoval ve 22 obcích v Čechách, na Mo-
ravě i  na  Slovensku. Hráli v  ní Tamburáši, 
autoři scének si vzali „mustr“ u Voskovce 
a Wericha a dalších autorů. Druhým před-
stavením byl „Potlach poplach“ z  roku 
1965. I s ním naši ochotníci potěšili diváky 
v řadě okolních obcí.

Dostal se mě do rukou koncept psaný 
někým z  místní organizace Českosloven-
ského svazu mládeže ve  Tvarožné. Ape-
luje na  obnovení ochotnického divadla 
ve Tvarožné a zmiňuje stejnou snahu čle-

Z historie obce
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nů Klubu důchodců v této kulturní oblasti. 
Autor připomíná potřebu divadelních ku-
lis, které podle něj byly před dvanácti lety 
zapůjčeny do  Viničných Šumic a  na  tam-
ním Místním národním výboru stále jsou. 
Víme-li že organizace ČSM skončila v roce 
1968 tak koncept musel být napsán před 
tímto rokem.

Psal se rok 1972. Přišla éra společného 
vystupování tvaroženských a pozořických 
ochotníků pod názvem „Experiment  72“. 
Pětačtyřicetiletou historii „Experimen-
tu 72“ ostatně krátce zmiňuje i nová kniha 
o Pozořicích.

A  nyní se vrátím do  současnos-
ti. Při opravě střechy kulturního domu 
na  podzim 2018 byly nalezeny zaprá-

šené sešity s  texty divadelních her, kte-
ré se ve  Tvarožné dříve hrály. Netvrdím, 
že všechny. Některé ale máme doložené.

Historie ochotnického divadla ve  Tva-
rožné není, pokud vím, nijak zpracována. 
Uvádím tedy jako malý příspěvek alespoň 

názvy dochovaných her, jména autorů 
a tam, kde je to čitelně obyčejnou tužkou 
připsané, i  jména tehdejších herců v  po-
době, v jaké jsou napsány.

A  které hry se na  půdě kulturního 
domu našly?

Obraz z  českého života o  třech oddě-
leních „Josef Kajetán Tyl“ od F. F. Šamber-
ka (tisk z roku 1946) a hra Josefa Kajetána 
Tyla o  pěti jednáních „Kutnohorští havíři 
aneb krvavý soud“ (1947). V  ní hráli: nej-
vyššího mincmistra Beneše z  Weitmühle 
Alois Mazel, jeho syna Hynka J. Blahák, 
královského hejtmana Oněka Kamenic-
kého K. Jílek, krajského hejtmana Jaro-
še z  Poděhus J. Kaláb, urburního písaře 
Rekordata O. Švehla, obecního staršího 

Prokopa Kroupu J. Hubáček (Pluháček?), 
Opata J. Urbánek, Víta Al. Blahák, Šimona 
Benda, Holého Fr. Šír, Prušu Daněk, Kuže-
la ???, Černého J. Poláček, Havla Fr. Daněk, 
Lanu Odehnal, vrátného Kostku Sl. Müller, 
Šimonovu matku Dorotu K. Jílková, hutní-
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kovu ženu Boženu Jedličková a  mincmis-
trova sluhu Bohuše St. Dostál.

Další hry: „Můj syn“ o sedmi obrazech 
od Gergely Sándora (1950), historická hra 
Aloise Jiráska o  třech dějstvívh „Skalá-
ci“  (1950),  veselohra  Georgie  Mdivaniho 
o  třech dějstvích s  názvem „Kdo je vi-
nen?“  (1951),  veselohra Georga Bernarda 
Shawa o jednom dějství „Léčení hudbou“ 
(1951),  drama  Jiřího  Mahena  „Jánošík“ 
(1952) a  veselohra Alexandra Kornejčuka 
o čtyřech dějstvích  „Kalinový háj“  (1952). 
U ní jsou napsáni účinkující. Ovšem málo 
čitelně. Nezdá se ale, že by šlo o  jména 
z Tvarožné (snad jsem dobře rozluštil – Ba-
liš, Jandlová, Majkenová, Crha, Zelinková, 
Drdla, Svoboda).

Pokračuji ve  výčtu nalezených textů. 
Veselohra o  třech dějstvích „Noc na Karl-
štejně“  (1953)  od  Jaroslava  Vrchlického. 
U jmen postav jsou uvedeni účinkující. Cí-
sař Karel IV. – Alois Blahák, jeho manželka 
Alžběta – Hela Omastová, Štěpán vévo-
da bavorský – Benda, Petr král cyperský 
a  jeruzalémský – Jílek, arcibiskup Arnošt 
z  Pardubic – Urbánek, purkrabí Ješek 
z Vartemberka – Daněk, jeho neteř Alena 

– Jedličková, císařův číšník Pešek Hlavně – 
Jiří Blahák.

Opereta o třech dějstvích „Perly panny 
Serafinky“ (1954) byla sehrána v roce 1955. 
Jeviště tvořila výpravná scéna, většinou 
místní byli herci i  muzikanti, Představení 
mělo 14 repríz. Proto uvedu, dle Ing. Gale-
ho, hlavní osoby tohoto představení. Reži-
sérem byl tiskárenský sazeč Jindřich Galle 
starší, za  dirigentským pultem stál pošt-
mistr a  varhaník Václav Komárek, masky 
vytvořil Jiří Knos ze Šlapanic. Do role Sera-
finky byla obsazena tvaroženská rodačka 
Věra Knosová ze Šlapanic, poštmistra hrál 
technický úředník ZKL Jan Urbánek, Je-
níčka technik Jindřich Galle mladší a Žida 
Kokelese technik Jan Blahák.

Následuje národní báchorka J. K. Tyla 
„Jiříkovo  vidění“  (1954),  opereta  o  třech 
dějstvích  „Vinobraní“  (1955)  od  Oskara 
Nedbala, slovenská pohádka o  čtyřech 
dějstvích  „Radúz  a  Mahulena“  (1958, 
1959) od Juliuse Zeyera a Josefa Suka, ko-
medie o dvou dílech „Sto dukátů za  Jua-
na“ (1958) s písničkami od Vladimíra Dvo-
řáka a  Zdeňka Petra, hudební veselohra 
o dvou odděleních „Manželství s Allanem“ 
(1958)  od  Jiřího  Hrbase,  Zbyška  Olšov-
ského, Jaroslava Maliny a  Zdeňka Borov-
ce, komedie Michala Baluckiho o  třech 
dějstvích  „Pan  radní  si  neví  rady“  (1959), 
kterou přeložil a upravil Jan Havlásek. Po-
stavu radního Divišovského hrál A. Mazel, 
jeho ženu Evu K. Jílková a A. Tupá, jejich 
dceru Helenku hrály Omastová a Krčková, 
její vychovatelku Eufrozínu Hlavatá, Zdi-
slava J. Kaláb a Ant. Jašek, Karla Lenskiho 
Fr. Galle a sluhu Müller.

Našla  se  i  „Mordová  rokle“  (1959) 
o pěti dějstvích od Miloslava Stehlíka.

Ochotnické divadlo bylo státem pod-
porováno.  Například  v  roce  1959  byla 
ochotnická divadla vyzvána okresním po-
radním sborem divadelním, aby se v rám-
ci měsíce přátelství ze SSSR a  při příleži-
tosti 42. výročí VŘSR zúčastnily divadelní 
soutěže s  novou hrou nebo i  s  takovou, 
která už byla souborem dříve sehrána. 
Zda se tvaroženští přihlásili nevíme.

Tento článek nemá být přehledem his-
torie tvaroženského ochotnického diva-
dla. Má být spíše výzvou pro pamětníky, 
aby sepsali svoje vzpomínky a  vyhledali 
staré fotografie. Může být i  výzvou pro 
studenty. Jejich brněnští učitelé jim pro 
ročníkové práce vytrvale zadávají téma 
bitva u  Slavkova a  Václav Kosmák. Nic 
proti tomu. Ale téma ochotnické diva-
dlo ve  Tvarožné je určitě dobrým tipem. 
Možná i  proto, že z  něho vyšla sólistka 
brněnské Reduty Věra Gallová-Knosová, 
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divadelní, televizní a  filmový herec Vác-
lav Alois Liškutín a  jistě i  z  toho důvodu, 
že  o  pravidelné divadelní víkendy je 
v obci velký zájem.

Fotografie k  článku jsou z  archívu 
Ing. Jiřího Havla.

František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Zima ve Tvarožné

Zima nebý-
vala bez sněhu, 
jak ji většinou 
známe v  po-
sledních letech. 
Naši předkové 
s  ní mívali sta-
rosti. To nám 
dokazují tři při-
pojené nedato-
vané fotografie, 
které jsem do-
stal. U  fotogra-
fií byl lísteček 
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Z obecní kroniky  
– roky 1924 a 1944

Lípy u  hřbitova a  okrajové lípy u  po-
mníku Václava Kosmáka byly zasázeny 
18. dubna 1924. Byly koupeny v komárov-
ské školce – 10 Kč za kus. (Kronika str. 123)

Tvaroženský strážník František Blahák 
zemřel 29. ledna 1944. Bydlel v domě č. 72. 
Sloužil obci od  roku 1924. Lidé ho měli 
rádi. Za války mnohým pomohl, i když se 
tím sám vydával do  velkého nebezpečí. 
Jeho nástupcem se stal Augustin Kuklínek 
z č. 246. (Kronika str. 279).

Zbývá dodat, že František Blahák se 
narodil 13. září 1898 ve Tvarožné.

Za  připojenou fotografii děkuji 
Mgr. Luďku Blahákovi z Jiříkovic.

František Kopecký,  
kronikář ve TvarožnéStrážník František Blahák s dcerou Zdeňkou.

s otázkou, zda se jedná o zimu v roce 1939 
nebo 1942. Vím, je to už skutečně dávno. 
Přesto. Upřesní někdo z  pamětníků rok, 
ve kterém napadlo tolik sněhu?

František Kopecký,  
kronikář ve Tvarožné
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Ze života obce obrazem (rok 2018)
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Informace z regionu
Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje

V  sobotu 10. listopadu 2018 přivíta-
la obec Tvarožná v  okrese Brno-venkov 
každoroční aktiv Zasloužilých hasičů Ji-
homoravského kraje. Setkání organizoval 
výkonný výbor OSH Brno-venkov ve spo-
lupráci s KSH Jihomoravského kraje, obcí 
Tvarožná a  Krajským úřadem Jihomo-
ravského kraje. Asi devadesátka zaslou-
žilých hasičů byla přivítána ve  slavnost-
ně vyzdobeném sále kulturního domu. 
Všechny přítomné hasiče a hosty přivítal 
starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula. 
Zprávu o  činnosti přednesl vedoucí akti-
vu Zasloužilých hasičů Jihomoravského 
kraje Rudolf Souček. Hostem zasedání byl 
hejtman Jihomoravského kraje JUDr.  Bo-
humil Šimek, který ve  svém vystoupení 

zdůraznil podporu složek integrované-
ho záchranného systému ze strany kra-
je, kdy na  činnost dobrovolných hasičů 
Jihomoravský kraj přispívá každoroční-
mi částkami v  objemu desítek milionů 
korun. Přítomným hejtman poděkoval 
nejen za zásahy v  terénu, ale také za po-
díl na  organizaci společenského života 
a  akcí ve  městech a  obcích, ve  kterých 
působí. S projevy vystoupili i další vážení 
hosté – starostka KSH Jihomoravského 
kraje Bc. Zdeňka Jandová, vedoucí aktivu 
zasloužilých hasičů SH ČMS Josef Netík, 
starosta obce Tvarožná Ing.  Petr Buchta. 
Setkání pozdravili také starostové OSH 
Jihomoravského kraje. Pro účastníky byla 
připravena malá výstava historické i  sou-
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 4. března 2019. 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.

Tvá ruka zrána tolik studí, není s tebou žádný žert.
Ze slov, co mají příchuť rtuti, mne doslova bere čert.

Tvé ruce zrána tolik studí, tvá slova hořká jsou.
Snad je to sen, tělo se zrána vzbudí, nebo mne rovnou vezme čert.

V tvých rukou tolik chladu, já jsem v tvém životě na závadu.
Chybí mi dokonalost, nebo dnešní dravost? 
City jsou směšné, obleky fešné.
V nich skrývá se i faleš, zvykla sis na lež?

Tak žiji v prázdnu, ve světě bláznů.
Kde tvá je horkost, ta krásná volnost.
Pročpak jsi takto zkameněla? 
V páru se ale takhle žít nedá.  

Vzpomínka na dotyk tvých horkých dlaní.
Už nenutí mne k vzpomínání.

autor: Jaroslav Daněk

Zpravodajův básnický koutek

časné hasičské techniky a  zásahových 
vozidel. Přímo v sále nainstalovali členové 
Odborné rady hasičské historie – klubu 
historické hasičské techniky OSH Brno-

-venkov výstavu uniforem, medailí, přileb 
a  dalších hasičských sběratelských před-

mětů. Po  obědě následovalo posezení 
s volnou zábavou. K příjemné náladě při-
spělo moravské víno a cimbálová muzika 
Donava z Těšan. Zasloužilí hasiči se rozjíž-
děli domů  veselí a spokojení.

Text: Zdenek Moural, David Dvořáček 
Foto: Jiří Svoboda
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Koupím byt  ideálně 2+1 nebo 3+1  
ve Tvarožné a v okolí.

Tel.: 739 912 867
• • •

Hledám dům s dobrou dostupností do Brna.  
Děkuji za nabídky.
Tel.: 703 668 397

realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.

inzERcE

leden–únor 2019
95 let Pěgřímek Josef, Tvarožná 31

90 let  Ondráčková Marie, Tvarožná 55 
  Pokorná Jarmila, Tvarožná 205

80 let Ryšavá Růžena, Tvarožná 289

70 let Urbánek Jan, Tvarožná 43 
 Posádka Miroslav, Tvarožná 108

65 let Filipová Blanka, Tvarožná 226 
 Mašek František, Tvarožná 83

60 let Daňková Jarmila, Tvarožná 47

50 let Galleová Jana, Tvarožná 339

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován 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.

Naši jubilanti

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 17. 1. 2019.



Živý betlém, 23. prosince 2018

Vánoční koncert, komorní pěvecký sbor DANIELIS, 28. prosince 2018




