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28. listopadu 2020 – 
215. výročí bitvy tří 
císařů

Mikuláš  
v mateřské škole,  
7. prosince 2020
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Vážení spoluobčané, 
vítám Vás u  prvního čísla letošního 

zpravodaje. Nový rok začínáme se stej-
nými  omezeními, s  nimiž jsme loňský rok 
končili. Neměli bychom však proto k němu 
přistupovat jako k  roku, který asi nebude 
za moc stát, který bychom chtěli mít co nej-
rychleji za sebou a těšit se už rovnou na ten 
další, kdy už nás prý koronavirus trápit ne-
bude. I ten letošní rok bude (snad) částí na-
šeho života a jistě částí velmi důležitou.

Tradiční vzpomínkové akce na  bitvu 
u  Slavkova se na  přelomu listopadu a  pro-
since uskutečnily ve  velmi omezeném roz-
sahu, bez účasti veřejnosti a pouze formou 
pietního aktu.

V  ulici Vinohrady probíhá stavba vodo-
vodu a kanalizace, která byla zahájena v po-
lovině listopadu. Týden před Vánocemi byla 
stavební činnost přerušena a  po  Novém 
roce opět pokračuje. Doufejme, že i v letoš-
ním roce umožní příznivé počasí její průběh 
podle nastaveného časového harmonogra-
mu. 

V polovině prosince jsme podali žádost 
o  dotaci z  ministerstva pro místní rozvoj 
na  instalaci herních prvků pro děti v  ulici 
Hlinky. Do  konce měsíce dubna bychom 
měli znát výsledek naší žádosti, a pokud s ní 
uspějeme, přistoupíme k  realizaci tohoto 
záměru.

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová 
odpadová legislativa. Byl zrušen dosavadní 
zákon o  odpadech a  došlo k  přijetí dlou-
ho „slibovaného“ nového zákona a dalších 
souvisejících zákonů i  k  novelizaci zákona 
o místních poplatcích. Jelikož byl zákon vy-
dán teprve v prosinci, obsahuje přechodná 
ustanovení, díky kterým je ještě v roce 2021 
možné postupovat dle dosavadních obec-
ně závazných vyhlášek a  vybírat poplatky 

Obsah Slovo starosty

Autorka fotografie na titulní straně: Monika Daňková.



Tvaroženský zpravodaj  4

podle dnes již zrušené právní úpravy. Přejít 
na  nový systém tak bude zapotřebí v  prů-
běhu roku 2021 tak, aby nové poplatkové 
vyhlášky vydané obcemi nabyly účinnosti 
nejpozději 1. ledna 2022. Výrazně se zvyšu-
je poplatek za ukládání odpadů na skládku 
(z  dosavadních 500 na  800 Kč za  tunu od-
padu), který musí majitelé skládek odvádět 
do Státního fondu životního prostředí. Ten-
to poplatek se bude každoročně zvyšovat 
až do roku 2029, kdy dosáhne 1.850 Kč. Pro 
nás je výhodné, že stávající svozová firma 
SUEZ má smluvně zajištěn odběr komu-
nálního odpadu (popelnice od  občanů) 
s  brněnskou spalovnou. Ta sice také zdra-
žuje, nicméně ne tak rapidně. Na  skládku 
se tedy vozí jen směsný komunální odpad 
ze sběrného dvora, kterého ale také není 
málo. S  novým zákonem vznikají obcím 
i  další povinnosti, např. zajištění vytřídění 
významného podílu recyklovatelné složky 
komunálního odpadu. Všechny tyto sku-
tečnosti jsou důvodem pro změnu systému 
sběru odpadů včetně jejich evidence, který 
připravujeme v letošním roce. O tom jsem 
se ostatně zmiňoval už v  předchozích čís-
lech zpravodaje.

Na začátku nového roku odchází z naší 
farnosti pan farář P.  David Ambrož, který 
zde působil dva a půl roku. Společně s paní 
starostkou obce Mokrá-Horákov Barborou 
Švehlovou a s novým panem starostou Ve-
latic Tomášem Šenkyříkem jsme se za obča-
ny obcí farnosti rozloučili s panem farářem 
při novoročním setkání na  faře. I  když, jak 
řekl Tomáš Šenkyřík, loučíme se se zemře-
lými a s těmi, které už zřejmě v životě nepo-
tkáme, a proto jsme se nepřišli rozloučit, ale 
poděkovat.

Rok 2020 je za  námi. Kdybychom jej 
chtěli hodnotit, asi dojdeme k  závěru, 
že se dost lišil od představ, které jsme měli 
na jeho začátku. Podstatné však není to, co 
a  jak si člověk představoval a plánoval, ale 
to jak dokázal na vzniklou situaci reagovat 
a jak se zachoval. Do nového roku vám přeji 
naději, protože život bez naděje je bezna-
dějný, plný strachu a smutku. Ať je rok 2021 
pro nás pro všechny rokem naděje. Nikoliv 
ale naděje, že se splní všechno, po čem tou-
žíme, ale že ve všem, co nám přinese, doká-
žeme obstát.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
Možná bychom tu měli vytvořit novou podkapitolu – Informace o nekonaných akcích 
a událostech. Zdá se, že by byla obsáhlejší. Ale věřme, že je to jen přechodné období. 
Přes nucený úbytek plánovaných akcí se nám podařilo některé zrealizovat aspoň zčásti. 
•	 28. listopadu jsme si připomenuli 215. výročí bitvy tří císařů. Oproti plánům se vzpo-

mínkové akce konaly pouze formou pietního aktu. V minimálním počtu osob jsme 
uctili památku obětí bitvy.

•	 23. prosince nám skauti rozdávali Betlémské světlo, tradiční setkání občanů pod 
vánočním stromem se nekonalo. Starosta obce a děti ze základní školy pozdravili 
své spoluobčany a blízké prostřednictvím obecního rozhlasu. Takto jsme si mohli 
společně zazpívat koledy – každý u svého domova. 

Aktuality z obce
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•	 Od 6. ledna probíhá v naší obci Tříkrálová sbírka, tentokrát na dálku, bez koledníků. 
Více informací, jak finančně pomoci lidem v nouzi, najdete na jiném místě zpravo-
daje.

Pozvánka na plánované akce a události
•	 Bohužel se nyní v této kapitole neobjeví termíny ani pozvánky na každoročně oče-

kávané akce – hasičský věneček, sokolský dětský maškarní ples, obecní ples a hasič-
ské ostatky. Prostor na náhradní termíny tu není, budeme muset zřejmě vše odložit 
na příští rok. Věříme, že organizátory a spolky tato nepříznivá situace neodradí, bu-
dou pokračovat s optimismem ve své činnosti a my se budeme těšit na setkání příště. 

Poděkování
Děkujeme všem občanům za  trpělivost v  nelehké době pandemie, za  odpovědnost, 
péči o své zdraví a dodržování nařízení, i když mnohým způsobuje řada různých ome-
zení velké potíže.

Vybraná výročí v roce 2021
1861 –  postavena nová škola na místě nynější budovy Obecního úřadu
1881 –  vybudován nový kostel sv. Mikuláše
1911 –  postavená nová škola na pozemku u kostela
1921 –  zřízena četnická stanice (v domě č. 24, tehdejší správní budově panského dvora) 
1921 –  instalováno nové osvětlení v obci
1981 – vybudován vodojem nad školou 

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2021
sobota 16. 1. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 20. 1. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 30. 1. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 3. 2. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 13. 2. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 17. 2. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 27. 2. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 3. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 13. 3. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 17. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 27. 3. 2021 9.00–11.00 hod.
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Svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.
Částka poplatku – 550 Kč/občan/rok
•	slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do r. 2006) – 450 Kč
•	slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od r. 1950) – 450 Kč
•	osvobozeny jsou děti do 5 let věku (do r. 2016)

Poplatek za psa činí 150 Kč/pes/rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2021 a to v hotovosti na pokladně OÚ Tvarožná 

nebo bankovním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilní symbol je číslo po-
pisné domu.

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.

Cyklostezky míří do další etapy
V  září byla ukončena stavba I. etapy 

cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje 
4 úseky: Brno-Slatina–Šlapanice, Ponětovi-
ce–Kobylnice, Kobylnice–Sokolnice a  So-
kolnice–Telnice. Proběhla také závěrečná 
kontrolní prohlídka a  v  současné době 
pracujeme na vyúčtování dotace. Ve spo-
lupráci s  obcemi připravujeme výkup 
pozemků a děláme další kroky, potřebné 
k  úplnému ukončení akce i  po  adminis-
trativní stránce. Nové úseky cyklostezek 
hojně využívají cyklisté, chodci, běžci, 
maminky s  kočárky i  sportovci na  koleč-
kových bruslích. Stavba trvala 14 měsíců 
včetně zimní přestávky.

Proběhlo také výběrové řízení na stav-
bu další etapy, do které patří úseky Jiříko-
vice–Blažovice a Kobylnice–Prace. Stavba 
byla vysoutěžena za  18,9 mil., dotace je 
schválena ve výši 90 % z uznatelných ná-
kladů. V  současné době se ještě dokon-
čuje výběrové řízení na banku, která dílo 
předfinancuje, protože dotace se proplácí 
až zpětně.

Zároveň s tím probíhaly přípravné prá-
ce na  třetí etapě cyklostezek, kterou plá-
nujeme na  Pozořicku. Podali jsme před-
běžnou žádost o dotaci v rámci Brněnské 
metropolitní oblasti, která nám byla v říj-
nu schválena, a  také jsme podali žádost 
o vydání územního rozhodnutí. Pro první 
část třetí etapy cyklostezek, která by měla 
spojit Brno-Líšeň, Podolí, Velatice a  Tva-
rožnou již bylo vydáno. Následně byla po-
dána žádost o stavební povolení a žádost 
o poskytnutí dotace z  dotačního progra-
mu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. 
Pokud bude dotace schválena, budeme 
příští rok připravovat realizaci této akce.

Na  druhé části třetí etapy nastaly 
v rámci územního řízení komplikace, kte-
ré znemožnily jeho pokračování a  bude-
me dál pracovat na tom, aby se i tato část 
podařila. Zde je třeba dořešit vlastnické 
vztahy a získat všechny potřebné doklady 
k  vydání územního rozhodnutí. K  někte-
rým z nich byly vzneseny námitky a podá-
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Zpráva o stavu finančních prostředků obce
Máme za sebou náročný „COVID“ rok 

2020. Pojďme se krátce ohlédnout, jak se 
působení tohoto viru projevilo v  oblasti 
obecních financí.

Obec zahájila rok 2020 se stavem fi-
nančních prostředků ve  výši 15,8 mil. Kč 
(z toho 6,8 mil. Kč na běžném účtu, 7,0 mil. 
Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílo-
vých listech). 

Dle schváleného rozpočtu na  rok 
2020 obec předpokládala příjmy ve  výši 
21,8 mil. Kč (z toho 19 mil. Kč příjmy z daní, 
2,8 mil. Kč příjmy ostatní) a výdaje ve výši 
22,6 mil. Kč (z toho 13,6 mil. Kč výdaje běž-
né, 9 mil. Kč výdaje investiční). Plánovaný 
schodek rozpočtu byl tedy 0,8 mil. Kč. 
K tomu bylo nutné počítat s dalšími výdaji 
na úhradu splátek dříve sjednaných úvěrů 
ve výši 2,6 mil. Kč. 

Zastavení ekonomiky vlivem COVID 
v  březnu 2020 se velmi rychle projevilo 
na daňových příjmech obce. Od dubna se 
skutečné daňové příjmy začaly pravidel-
ně pohybovat pod úrovní plánovaných 
příjmů. V červenci na daňových příjmech 
byla již celková ztráta od  začátku roku 
ve  výši 0,7 mil. Kč. Vládou schválená jed-
norázová podpora obcím (pro Tvarožnou 
ve výši 1,6 mil. Kč) společně s otevřením 

ekonomiky během prázdnin, nás znovu 
dostala „do černých čísel“. Daňové příjmy 
za  rok 2020 díky tomu nakonec skončily 
na  úrovni 20,5 mil. Kč (o  1,5 mil. Kč více 
než bylo plánováno). 

Život se zastavil nejen v  domácnos-
tech a firmách, ale i v oblasti investic. Z vý-
znamnějších akcí roku 2020 bych zmínil 
nový obecní rozhlas (1,6 mil. Kč), poříze-
ní traktoru Kubota s  čelním nakladačem 
a vlečkou (0,4 mil. Kč) a kompletní obno-
va kotelny v KD Kosmák (0,6 mil. Kč). Obec 
rovněž investovala do  pořízení dvou po-
zemků určených územním plánem k  vy-
budování silniční infrastruktury, potřebné 
pro budoucí rozvoj obec.

Oblast získávání darů a dotací byla CO-
VIDem rovněž významně poznamenána. 
Jedinou dotačně podpořenou investiční 
akcí v  roce 2020 byl již zmiňovaný obec-
ní rozhlas, dotace od  MŽP činila 1,1 mil. 
Kč. Dále jsme obdrželi dotaci 1,3 mil. Kč 
od JMK na pořádání vzpomínkových akcí 
Bitvy tří císařů. Akce se nakonec neusku-
tečnila, dotace nám však byla ponechána 
pro pořádání v roce 2021.

Paradoxně tak díky COVID omezením 
a s nimi souvisejícím přibržděním investic 
naplánovaných na  rok 2020, disponuje-

Zprávy z výborů a komisí

na odvolání. Věříme, že v  dalším kole se 
tyto sporné záležitosti podaří dořešit.

Děkujeme za  spolupráci společnosti 
SWIETELSKY stavební s.r.o., která odvedla 
na první etapě dobrou práci i přes to, že ji 
zdržely některé okolnosti, které nemohl 
ani náš svazek, ani zhotovitel ovlivnit.

Věříme, že si na  nové úseky cykloste-
zek najdou cestu ti, kdo tam chtějí spor-
tovat anebo se rekreovat a  doufáme, 
že  i  druhá etapa proběhne hladce bez 
větších komplikací.

Rudolf Staněk,  
manažer Dobrovolného  
svazku obcí Šlapanicko
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me na  konci roku 2020 historicky nej-
větším zůstatkem financí v  celkové výši 
19,9 mil. Kč. 

I  proto máme v  roce 2021 ambici 
investovat až 16 mil. Kč. Připravujeme 
kompletní obnovu veřejného osvětlení, 
investice do třídění a svozu odpadů, reali-
zaci první etapy úprav návsi, prodloužení 
inženýrských sítí a komunikace v ulici Ve-
latická, výstavbu inženýrských sítí v  ulici 
Vinohrady, vybudování nové odpočinko-
vé zóny v Hlinkách a desítky dalších men-

ších investic. Rozpočet obce na rok 2021 
je možno zhlédnout na str. 20–21. Nutno 
dodat, že realizace řady plánovaných in-
vestic je závislá na získání dotace. 

Věřím, že budeme úspěšní v  získání 
důležitých dotací, situace kolem COVID se 
co nejdříve zklidní a umožní nám většinu 
z plánovaných investic realizovat. 

Do  roku 2021 přeji hodně zdraví 
a energie. Oboje budeme určitě ve velké 
míře potřebovat. 

Ing. Tomáš Kousal 
předseda finančního výboru

Usnesení č. 13 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 16. listopadu 2020 v 18.00 hod. v sále Sokolovny ve Tvarožné

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/13/20 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 2/13/20 – Návrhovou komisi:  
 Lenka Dumpíková, DiS. 
 Milan Filipec 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 3/13/20 – Ověřovatele zápisu: 
 Rudolf Kaláb 
 Bc. Jan Spáčil 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 4/13/20 – Zadat vypracování územní studie  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

Informace ZO a OÚ



9 Ročník 49  •  Číslo 1  •  leden–únor 2021

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 
Přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2021. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 16. 11. 2020

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Rudolf Kaláb, v. r. 

Bc. Jan Spáčil, v. r.

Usnesení č. 14 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. prosince 2020 v 18.00 hod. v sále KD Kosmák ve Tvarožné

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/14/20 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 2/14/20 – Návrhovou komisi:  
 Mgr. Věra Floriánová 
 Ing. Vilém Šimek 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 3/14/20 – Ověřovatele zápisu: 
 Ing. Jiří Brzobohatý 
 Jaromír Kocourek 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 4/14/20 – Povodňový plán obce Tvarožná. 
Příloha č. 1 – odkaz na digitální povodňový plán 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 5/14/20 – Souhlasné prohlášení a Darovací smlouvu o převodu 
vlastnického práva k nemovité věci, pozemek parc. č. 526/10 v k. ú. Tvarožná 
o výměře 19 m2, kdy obdarovaná je obec Tvarožná. 
Příloha č. 2 – Souhlasné prohlášení a Darovací smlouva 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 6/14/20 – Rozpočet obce Tvarožná na rok 2021 se změnami oproti 
příloze č. 3 – Návrh rozpočtu. Zastupitelé byli seznámeni s podrobným položko-
vým rozpočtem obce na rok 2021. 
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2021 
Příloha č. 3a - Podrobný položkový rozpočet obce na rok 2021 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
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  Usnesení č. 7/14/20 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Tvarožná na roky 2022– 
2024.  
Příloha č. 4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvarožná 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 14. 12. 2020

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Ing. Jiří Brzobohatý, v. r. 

Jaromír Kocourek, v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – odkaz na digitální povodňový plán
Příloha č. 2 – Souhlasné prohlášení a Darovací smlouva
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2021
Příloha č. 3a – Podrobný položkový rozpočet obce na rok 2021
Příloha č. 4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvarožná

Informace z evidence obyvatel za rok 2020
Rok 2020 asi nepatří mezi ty, na které by se rádo vzpomínalo, ale i přes komplikace 
spojené s virovou epidemií, život plynul jako každý rok. 
Jak tedy vypadal rok 2020 na úseku Evidence obyvatel? Následující informace se týkají 
pouze občanů, kteří byli přihlášení ve Tvarožné k trvalému pobytu.

•   v roce 2020 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.
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Jakub Zeman, Tvarožná 278
Edita Kučerová, Tvarožná 340
Lukáš Kousal, Tvarožná 9
Vojtěch Loprais, Tvarožná 434
Marta Štěpková, Tvarožná 242
V. F., Tvarožná

Amálie Gregorová, Tvarožná 19
Amálie Čampulová, Tvarožná 422
Karolína Trněná, Tvarožná 20
Tobiáš Londa, Tvarožná 30
Nelly Chlubnová, Tvarožná 432
Jakub Tihelka, Tvarožná 190

•   v roce 2020 zemřelo 14 našich spoluobčanů:
Václav Hrad – 73 let, Tvarožná 173
Josef Kotlán – 73 let, Tvarožná 130
Josef Jahoda – 70 let, Tvarožná 243
František Katrnoška – 71 let, Tvarožná 333
Marie Brzobohatá – 92 let, Tvarožná 264
Jan Peloschek – 91 let, Tvarožná 99
Petra Běhalová – 42 let, Tvarožná 195

Václav Šemora – 91 let, Tvarožná 291
Libuše Křížová – 89 let, Tvarožná 191
Jan Urbánek – 74 let, Tvarožná 127
A. F., Tvarožná
Jan Divácký – 81 let, Tvarožná 230
Václav Kolář – 78 let, Tvarožná 270
Olga Látalová – 85 let, Tvarožná 138

K 31. 12. 2020 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 315 občanů. Pro srovnání bylo v roce 
2010 k trvalému pobytu přihlášeno v obci Tvarožná 1 217 občanů.

•  k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo celkem 18 občanů 
•  z obce se odhlásilo 10 občanů

Zajímavosti z evidence obyvatel:
•   Nejstarší občankou v naší obci je paní Květoslava Prochová, která letos oslaví 93. na-

rozeniny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 97. 
narozeniny.

•  Nejčastěji používané křestní jméno:
•  u mužů:    Jan  50× 

Jiří  41×
    Pavel   32× 

•  u žen:   Marie   43×
    Jana   37×
    Hana  22×

•  Nejčastějším příjmením v naší obce je:
•  u mužů:    Daněk     26×
    Brzobohatý   12×
    Kříž     10×

•  u žen:   Daňková   28×
     Ondráčková   10×
    Brzobohatá   8×

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).
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•   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
•	 Výpis z rejstříků trestů právnických osob
•	 Výpis z bodového hodnocení řidiče
•	 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
•	 Autorizované konverze dokumentů
•	 Veřejná identifikace

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-
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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,

máme za  sebou další rok, tentokrát určitě hodně „netradiční“ rok plný nejistoty, 
zákazů, příkazů, opatření a neustálých změn. Tyto události ovlivnily samozřejmě také 
činnost naší matriky, do jejíž působnosti patří kromě naší obce Tvarožná také sousední 
obec Velatice. 

V roce 2020 jsme zaznamenali 11 sňatků, z toho 3 byly uzavřeny v místním kostele 
sv. Mikuláše, 2 v obřadní síni obce Tvarožná, 5 obřadů proběhlo na kopci Santon, 1 ob-
řad se uskutečnil na přání snoubenců v příjemném přírodním zákoutí za obcí Velatice. 

Zde se tedy nabízí připomenout, že pro svůj svatební obřad si mohou snoubenci 
vybrat nejenom místo určené úřadem pro konání slavnostních obřadů, ale také jakéko-
liv jiné vhodné místo (pro náš matriční úřad samozřejmě místo nacházející se v katastru 
obcí Tvarožná a Velatice).

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 6, a to pouze ve Tvarožné. Co se týká 
narození, tento rok jsme nezaznamenali v katastru Tvarožné a Velatic žádné narození.

Bohužel v roce 2020 z důvodu protiepidemických opatření neproběhlo přivítání no-
vých občánků, věříme, že v příštím roce budeme mít možnost toto napravit a setkáme 
se na našem obecním úřadě, děti už nám možná kulturní program „zařídí“ samy, ale 
o to to bude veselejší, jen pro informaci narodilo se 12 dětí, z toho 7 děvčat a 5 chlapců.

Během roku oslavilo svá životní výročí 51 jubilantů. Většina z nich se velice těšila 
na setkání se svými vrstevníky nebo kamarády při slavnostním obřadu v naší obřadní 
místnosti, z pochopitelných důvodů toto nebylo možné, za obecní úřad byl tedy pře-
dán alespoň malý dárek a blahopřání.

V letošním roce oslavily 3 manželské páry 60 let společného života, 1 pár 50 let spo-
lečného života, také těmto byl předán dar a blahopřání.

Věříme, že v  příštím roce se postupně situace zlepší a  nám již nebude nic bránit 
v tom, abychom se setkávali, a to nejenom při akcích v naší obřadní síni. 

Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto 
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu 
došlo k  narození, úmrtí nebo k  uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat 
pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, 
že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních 
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samosprávných 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 na-
rozenému či ještě nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná již o nic výjimeč-
ného, ba naopak, mnoho párů této možnosti využívá. Samozřejmě ve většině případů 
se jedná o určení rodičovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je za-
potřebí předložit potřebné doklady, tzn. občanské průkazy, rodné listy obou rodičů 
a těhotenský průkaz. V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnu-
tí o rozvodu manželství“ s vyznačeným nabytím právní moci. Rodiče na matrice zvolí 
pro své dítě buď pouze příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení 
i jména, která dítěti vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše 
zvolené příjmení (příp. také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví 
dítěti rodný list, který si poté rodiče osobně vyzvednou.

Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné 
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno 
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích, 
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této 
problematice naleznete na  www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, 
v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).

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 hod.
Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094  

nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Šťastný nový rok 2021 plný pohody, objetí a přátelských setkání přejí

Michaela Pejřilová a Jana Štouračová
matrikářky

Z činnosti spolků a sdružení
Činnost SDH a zásahové jednotky SDH Tvarožná za rok 2020

Vážení spoluobčané, dovolte mi v pár 
řádcích zhodnotit rok 2020. Rok to byl 
úplně jiný. Z  tradičních akcí, se díky pro-
tipandemických nařízení vlády, povedla 
uspořádat jen část začátkem roku a v létě.

4. ledna probíhá výroční valná hroma-
da. Protože je ve sdružení rok volební, tak 
i my si volíme nové vedení sboru. Po pře-
čtení zpráv hodnotících předchozí obdo-
bí tato volba probíhá. Nový výbor tvoří 

sedm členů: starosta sboru – Petr Pejřil, 
náměstek starosty – Ing.  Marie Ryšavá, 
jednatel – Michal Kousal, pokladník – Jan 
Daněk, členové výboru – Miroslav Severa, 
Vlastimil Doležal a Jiří Šmerda.

Dále pak byla Ing.  Marie Ryšavá zvo-
lena na schůzi okrsku Pozořice do funkce 
starostky okrsku a Zbyněk Machanec po-
kladníkem okrsku.
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18. ledna pořádáme hasičský věneček. 
Celý večer nám hraje Malá kapela z Tišno-
va. Bavit se přišlo 148 spoluobčanů.

22. února se v 11.30 h. u zbrojnice schá-
zí masky a kapela Čtyři tety k tradičnímu 
ostatkovému průvodu. Na  cestu plnou 
nástrah se vydává asi 40 členů a  přízniv-
ců v  maskách. Večer přichází na  zábavu 
72 platících, hraje kapela K+R Křenovice.

6. března se pro masky pořádá po-
ostatkové hodnocení průvodu a  zábavy 
na zbrojnici.

Pak už nám začíná období karantén. 
Ač tomu tak je, sbíráme v půlce dubna že-
lezný šrot. Děkujeme všem za  tuto for-
mu podpory.

7. června nám pan farář David Amb-
rož žehná náš nový dopravní automobil 
FORD Transit, který nám Obec Tvarožná 
za  přispění dotací z  JMK pořídila v  roce 
2019.

8. srpna se ve  Zbýšově u  Brna koná 
okresní shromáždění hasičů okresu Brno-

-venkov a protože je rok volební, tak je to 
i  s  volbami. Zastoupení našeho sboru je 
již tradičně silné. Ing. Marie Ryšavá a Zby-
něk Machanec se stali součástí okresní 
rady mládeže, Jiří Bajer členem rady re-
prese. Dále pak Jiří Bajer a  Zbyněk Ma-
chanec členy výkonného výboru okresní 
sdružení a Petr Pejřil náměstkem starosty 
okresního sdružení hasičů Brno-venkov.

V  ten stejný víkend pomáháme obci 
při pořádání pouťových akcí.

15. srpna se na  fotbalovém hřišti pod 
kopečkem opět sjíždí soutěžní týmy, které 
se zúčastňují hasičské ligy okresu Vyškov. 
Pořádáme už 11. ročník soutěže O pohár 
starosty SDH Tvarožná v požárním útoku. 
Závodí tu 21 týmů.

8. září se jedeme podívat na slavnostní 
otevření zrekonstruované hasičské zbroj-
nice v  Brně-Slatině. Druhý den žehnají 

nový zásahový automobil ve  Velaticích. 
I zde máme své zástupce.

Počátkem října se opět zpřísňují pra-
vidla a  činnost nejen našeho spolku se 
v podstatě vypíná. 

Soutěžní družstvo mužů pravidelně 
nastupuje do  soutěží Velké ceny okresu 
Vyškov a  některých pohárových soutěží 
v okolí. I tyto byly letos poznamenány CO-
VIDOděním. Začátek sezóny byl ve  zna-
mení změn závodních pozic a  zapraco-
vávání nového „závoďáka“ Tomáše Tinky 
na  postu proudaře. Jinak složení týmu 
je v  podstatě totožné s  roky předchozí-
mi: stroj – Petr Pejřil, nalívání – Jan Krček, 
koš – Michal Kousal, béčka – Antonín 
Ryšavý, rozdělovač – Jan Daněk, proud – 
Michal Pejřil. Druhý proud jsme půjčovali 
od jiných týmů a svou premiéru si odbyl 
i Tomáš Tinka. A  jak jsme závodili? Topo-
lany – pokus neplatný, Kučerov – 6. místo, 
domácí Tvarožná – 11. místo, Ivanovice 
na  Hané – 12. místo, Tučapy – 15. místo, 
Hodějice – 21. místo, Mokrá – 10. místo 
a Radslavice – 7. místo. Snad bude násle-
dující sezóna lepší nejen výsledkově.

Rok 2020 byl u  zásahové jednotky, 
díky bezpečnostním opatřením k  zabrá-
nění šíření nemoci Covid, ztížen a jednot-
ka se značnou část roku nemohla scházet 
k pravidelnému výcviku a školení. 

Během roku 2020 došlo u  zásahové 
jednotky ke změnám. Velitelem se stal Pa-
vel Severa, příslušník HZS JmK.

Další členové jsou Jiří Šmerda, Roman 
Jahoda, Vlastimil Doležal, Petr Pejřil, Jan 
Daněk, Zbyněk Kadlec, Michal Kousal, Jan 
Krček, Petr Ondráček, Zbyněk Machanec, 
Antonín Ryšavý a řady zásahové jednotky 
obohatili noví členové – Marek Andrysík, 
Jan Doležal a Michal Pejřil. 

Zásahová jednotka SDH Tvarožná má 
tedy nyní 15 členů.
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Disponuje technikou: 
–  CAS16/2000/0-M1R – Renault Midliner 

S180 40ACE6
– DA - L1Z – Ford Transit

Zásahová jednotka v  roce 2020 spo-
lupracovala s vedením obce a podílela se 
na  prořezávkách lesních porostů na  úze-
mí obce, provedla skácení nebezpečného 
stromu v  zatáčce u  kovárny a  poskytla 
pomoc občanům obce ať už vlastními si-
lami, či technickými prostředky při různé 
pomoci. 

Za  rok 2020 byla jednotka SDH 
Tvarožná vyslána ke  třem událostem, 
z toho jednou nevyjela.

Dne 10. 4. jednotka vyjela na  požár 
skládky biologického odpadu za státní sil-
nicí, směr na Blažovice. Na místě též zasa-
hovala JHS Pozořice. Pomocí 1 C proudu 
jednotka hasila požár a poté jednoduchý-
mi prostředky rozhrabávala a  prolívala 
požářiště vodou.

12. 8. jednotka pomáhala likvidovat 
požár strniště na poli u Masarykovy aleje. 

Jednotka pomocí vysokotlaké proudnice 
prováděla hasební práce a  tak zabráni-
la dalšímu rychlému šíření požáru. Poté 
jsme prolívali požářiště vodou. 

6. 10. ve 13.50 h. propukl požár rodin-
ného domu v  místní části obce Krhon – 
jednotka nevyjela.

Takto vypadala činnost v  roce 2020. 
Do  roku 2021 vstupujeme s  omezeními 
tak jak jsou nastavena vládním PSEM. Již 
dnes víme, že hasičský věneček 23. ledna 
nebude. 12. února by měl být ostatkový 
průvod a  zábava. O  konání či nekonání 
Vás budeme informovat.

Závěrem nám dovolte poděkovat čle-
nům SDH a  zásahové jednotky za  práci, 
kterou odvádí, dále obci Tvarožná v čele 
s ing. Petrem Buchtou za podporu a spo-
lupráci. V neposlední řadě i všem přízniv-
cům a podporovatelům.

Do roku 2021 Vám všem přejeme hod-
ně štěstí, pohody a hlavně zdraví.

Petr Pejřil a Pavel Severa

Přání TJ Sokol Tvarožná
Milí spoluobčané,
jménem Tělovýchovné jednoty Sokol 
Tvarožná Vám touto cestou přejeme hod-
ně zdraví a  štěstí v  roce 2021. Nový rok 
si bohužel do  svého začátku nese břímě 
roku předcházejícího, a  tak mnozí hledí 
do budoucnosti s obavou. V prvních měsí-
cích se pravděpodobně nesetkáme v pro-
storách opravené tělocvičny na Kosmáku 
ani ke sportování, ani při tradičních spole-
čenských akcích. Věříme však, že se bude 
situace zlepšovat, povolené počty osob 
pobývajících v jednom prostoru zvyšovat, 

a že se tak postupně vrátíme k běžnému 
režimu, kdy sportování, kolektivní hry 
a  společenské akce jsou samozřejmostí. 
Dětský maškarní ples je sice tradičně zim-
ní akcí, ale nic nám nebrání tomu zpest-
řit si takto jiný měsíc, až to bude možné. 
Pravděpodobně většina z  vás, pro které 
se stal sport součástí denního režimu, cítí 
nedostatek pohybu na svém těle. Věřme, 
že se sejdeme při společném sportování 
brzy a do té doby posilujme to, co máme 
společné: naději a sportovního ducha.

Výbor TJ Sokol Tvarožná
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Skautská adventní okénka a Betlémské světlo
V  průběhu adventu, při podvečerních 
procházkách tvaroženskými ulicemi, jste 
si mohli povšimnout, že v  oknech někte-
rých domů se postupně rozsvěcejí čísla. 
Byla to čísla jednotlivých adventních dní 
a okénka domů našich dětí ze skautu. Vy 
jste si tak, s jejich pomocí, mohli letos ne-
tradičně odpočítávat dny, které zbývali 
do Vánoc. Věříme, že jsme Vám touto akti-
vitou alespoň trošku rozsvítili letošní, po-
někud pošmourný, předvánoční čas. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří se na  této akci podíleli, ať už těm, 
kteří nám okénka rozsvěcovali, tak těm, 
kteří nás inspirovali (podobnou aktivitu 
připravovali letos i  v  sousedních obcích). 
Děkuji také Michalovi Sekaninovi, který 
nám většinu z okének vyfotil a my si tak 
můžeme čísla prohlédnout pěkně pohro-
madě, prostřednictvím fotokoláže. 
Tuto netradiční akci doplnila letos 23. pro-
since akce, která je v naší obci již více než 

tradiční a  tou je rozdávání Betlémského 
světla. I  když jistá netradičnost, se díky 
koronavirovým opatřením, nevyhnula ani 
této naší činnosti. Každoročně se tvaro-
ženští skauti věnují Betlémskému světlu 
po  několik dní. Nejprve v  brněnské bet-
lémské tramvaji, poté při mši svaté v kos-
tele, na  vánočním setkání na  návsi a  na-
konec na  Štědrý den, kdy jej zájemcům 
donášíme až domů. Letos jsme museli vše 
zvládnout jinak. V  Brně světlo rozdávaly 
skautky a světlušky opět v historické tram-
vaji a  přivezli ho již 19. 12. do  Tvarožné. 
Po  několik dní jsme plamínek uchová-
vali, abychom Vám jej mohli pár hodin 
před Štědrým dnem rozdávat na několika 
místech naší obce. Vy jste si jej tak moh-
li v  lucerničkách donést až k  Vám domů, 
rozsvítit adventní věnečky, svícny či krby, 
svátečně se naladit a  užívat klidu, tepla 
a rodinné pohody. 
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Do  nového roku přejeme všem přede-
vším pevné zdraví a možnost prožívat vět-
šinu dní v  roce normálněji, než dny roku 
minulého.

Za tvaroženské skauty 
Martina Šmerdová  

vedoucí světlušek 
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Paragraf Položka Název příjmové položky Příjem (v Kč)

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 4 600 000

0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 60 000

0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 430 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 700 000

0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 177 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 100 000

0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 10 000

0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 620 000

0000 1341 Poplatek ze psů 25 000

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000

0000 1381 Daň z hazardních her 100 000

0000 1382 Odvod z loterií 10 000

0000 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000

0000 1361 Správní poplatky 40 000

0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000

0000 4112 NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 460 700

0000 1356 Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 5 000

2122 x Sběr a zpracování druhotných surovin 17 000

2321 x Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 529 200

2411 x Záležitosti pošt 240 000

3111 x Předškolní zařízení 53 000

3117 x První stupeň základních škol 20 000

3319 x Ostatní záležitosti kultury 152 000

3341 x Rozhlas a televize 12 000

3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 140 000

3612 x Nebytové hospodářství 234 000

3613 x Nebytové hospodářství 168 600

3632 x Pohřebnictví 30 000

3639 x Komunální služby a územní rozvoj j. n. 120 700

3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 40 000

3725 x Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 140 000

6171 x Činnost místní správy 18 600

6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5 000

6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 85 000

PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 22 087 800
Schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2020

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2021 - PŘÍJMY

Stránka 1
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Paragraf Položka Název výdajové položky Výdaj (v Kč)

1014 x Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 5 000
2212 x Silnice 3 990 000
2219 x Ost. záležitosti pozemních komunikací 2 838 000
2292 x Dopravní obslužnost zajišťovaná veřejnými službami 72 000
2310 x Pitná voda 10 000
2321 x Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly 2 764 800
2411 x Záležitosti pošty 488 800
3111 x Předškolní zařízení 837 600
3117 x První stupeň základních škol 811 000
3231 x Základní umělecké školy 30 000
3314 x Činnosti knihovnické 41 600
3319 x Ost. záležitosti kultury 1 126 200
3326 x Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 20 000
3341 x Rozhlas a televize 22 800
3399 x Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 15 000
3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 200 000
3419 x Ost. tělovýchovná činnost 235 000
3421 x Využítí volného času dětí a mládeže 342 000
3612 x Bytové hospodářství 71 000
3613 x Nebytové hospodářství 35 000
3631 x Veřejné osvětlení 4 044 400
3632 x Pohřebnictví 60 000
3635 x Územní plánování 250 000
3636 x Územní rozvoj 126 000
3639 x Komunální služby a územní rozvoj 1 060 000
3721 x Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 22 000
3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 2 051 000
3723 x Sběr a odvoz ostatních odpadů 157 500
3745 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 953 400
4319 x Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 20 000
5213 x Krizová opatření 10 000
5512 x Požární ochrana - dobr. část 151 000
6112 x Zatupitelstva obcí 1 709 000
6171 x Činnost místní správy 2 344 200
6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 20 100
6320 x Pojištění funkčně nespecifikované 42 400
6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 85 000
6399 x Ost. finanční operace 177 000
6402 x Finanční vypořádání minulých let 8 100
6409 x Ostatní činnost j.n. 300 000

VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 28 546 900
x 8124 Splátky úvěrů obce 904 100
x 8115 Financování - schodek rozpočtu -7 363 200

Schváleno zastupitelstvem obce dne 14.12.2020

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2021 - VÝDAJE

Stránka 1
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Základní škola Tvarožná
Začíná nový rok 2021, bohužel opět 

v  nejvyšším stupni protiepidemického 
systému ČR zvaného PES. V našich 
životech tedy opět zůstávají různá 
omezení, izolace a  přísná hygienic-
ká opatření. Konec minulého roku 
byl již těmito zákazy poznamenán. 
Všechny tradiční akce školy i všech 
ostatních organizací byly zrušeny, 
vánoční prázdniny ve  škole začaly 
o dva dny dřív a rozloučení na konci 
roku bylo v rouškách bez zpěvu ko-
led a bez společné vánoční besídky. 
Atmosféru Vánoc, nadílku pod stro-
mečkem i vystoupení spolužáků si 
užily jednotlivé třídy izolovaně.

Všechny sportovní akce plá-
nované na  prosinec a  leden jsme 
museli zrušit. Ohrožen je i  lyžařský 
výcvik na  Fajtově kopci, bruslení 
Za Lužánkami, sportovní den ve Fit 
centru a  program EVVO na  Lipce. 
Od  4.  ledna do  školy mohou při-

jít jen žáci 1. a  2. ročníku a  ostatní žáci 
jsou doma na distanční výuce. Vzhledem 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Vánoční tvoření 17. prosince 2020

Vánoční tvoření 17. 12. 2020
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k  tomu, že se 
blíží pololetí 
a  s  ním i  čas 
hodnocení vě-
domostí a  do-
vedností žáků, 
je to velmi slo-
žitá a  nestan-
dardní situace.

Také po-
loletní třídní 
schůzky pláno-
vané na středu 
13. ledna pro-
běhnou v netradičním režimu – písemně 
přes Edookit nebo konzultace přes zoom 
s třídní učitelkou. Veškerá osobní komuni-
kace je v současnosti narušena, můžeme 
si jen dopisovat. Většina žáků teď tráví 
více času doma u  počítačů nebo note-
booků. Udělali obrovský pokrok v ovládá-
ní výpočetní techniky a  různých aplikací 
a  výukových programů, chybí jim však 
sportovní vyžití, pohyb bez roušek, kolek-
tiv kamarádů a zpívání písniček… 

Pololetní prázd niny proběhnou 
po předání výpisu vy svěd čení za 1. polo-

letí v pátek 29. ledna a jarní prázdniny by 
si měly děti užít od 22. do 26. února 2021.

Stabilní zatím zůstává sběr starého 
papíru. Kontejner je přistaven před školu 
od  5. ledna 2020. Děkujeme, že sbíráte 
s námi!

Věřím, že nový rok přinese změny 
v  dosavadním způsobu života a  brzy se 
vše aspoň trochu přiblíží té normalitě, 
na  kterou jsme zvyklí. Moc nám všem 
přeji pevné zdraví, veselou mysl, štěstí 
a vítězství nad kovidem.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Výuka – žáci 4. ročníku

Mateřská škola Tvarožná
Rok se s rokem sešel a máme tu nový 

rok 2021. Pevně doufám, že bude o hod-
ně lepší než ten minulý. Snad vyřešíme 
současnou epidemiologickou situaci tím, 
že se necháme očkovat a nebudeme mu-
set řešit různé karantény, jež nás zastihly 
v podzimních měsících.

Od  11. ledna začínají Edukativně sti-
mulační skupiny pro předškoláky, tento-
krát bez rodičů, které povede paní učitel-
ka Žaneta. V deseti lekcích si děti vyzkouší 
tzv. „školu nanečisto“. Pokud budeme mít 

štěstí, a  budou moci rodiče do  mateřské 
školy vstoupit, tak bychom byli rádi, aby 
se spolu s  dětmi zúčastnili alespoň po-
sledních lekcí. Uvidíme, jak se situace 
bude nadále vyvíjet. 

Co s sebou na skupinky: pouzdro, troj-
hrannou tužku, trojhranné pastelky, slož-
ku. Další informace, týkající se skupinek, 
budou zveřejněny na  webových strán-
kách mateřské školy. V  měsíci únoru při-
pravujeme pro děti karneval, termín včas 
upřesníme.
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Na  další měsíce máme naplánováno 
mnoho aktivit, včetně plavání. Zatím je 
to pouze plán, ale myslíme, že se všech-
no zrealizuje a děti budou spokojené jako 
v minulých letech.

Na  závěr svého příspěvku přeji všem 
čtenářům zpravodaje hodně štěstí a zdra-
ví v novém roce a mnoho osobních i pra-
covních úspěchů.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Dva ocenění tvaroženští občané

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
schválilo na  svém zasedání 17. září 2020 
výsledky 6. ročníku ankety Osobnost ne-
státních neziskových organizací Jihomo-
ravského kraje 2020. Pořádá ji Asociace 

nestátních neziskových organizací Jiho-
moravského kraje z. s. pod záštitou brněn-
ské primátorky.

Mezi čtrnácti osobnostmi Jihomorav-
ského kraje byl oceněn i  kronikář obce 

Posezení u vánočního stromku v MŠ dne 17. prosince 2020

Pejskové na školní zahradě 18. prosince 2020
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František Kopecký, kterého navrhl Brněn-
ský městský střelecký sbor. 

Ocenění bylo uděleno v  kategorii 
„za dílo, činnost nebo oblast jednání, které 
výrazným způsobem reprezentuje Jiho-
moravský kraj a  přispívá k  jeho věhlasu 
a dobrému jménu“. 

V listopadu obdržel majitel firmy TOP 
ENERGA, s.r.o. elektrikář Martin Kubica 
ocenění „Kozlova pečeť poctivosti“. Anke-
tu vyhlašující nejlepší řemeslníky pořádá 
Velkopopovický pivovar. Podporuje tím 
úctu k  řemeslu a  respekt k  tradici pro ty, 
kteří do své práce dávají víc než ostatní.

V době, kdy je mezi firmami velká kon-
kurence a  zároveň dobrých řemeslníků 
ubývá je to určitě významný úspěch. 

Martin Kubica si ve  Tvarožné opravil 
dům po rodičích.

Požádal jsem ho o pár informací. Jeho 
firma má okolo desítky zaměstnanců 
a plní zakázky v oboru silnoproud, slabo-
proud a  veřejné osvětlení, instaluje také 
hromosvody a kamerové systémy.

Ve  Tvarožné se mu líbí venkovský 
duch a skvělí sousedé, Práce ho baví a je 
rád za kladnou odezvu lidí, kteří dovedou 
ocenit dobrou práci.

Svoje znalosti a  schopnosti uplatňuje 
i  na  elektroinstalačních zakázkách pro 
obec a základní školu. Naplňuje ho pocit, 
že je na  něj a  jeho spolupracovníky spo-
lehnutí.

Martin Kubica zastává názor, že ho ně-
kdo těžko přesvědčí že něco nejde. 

František Kopecký,  
kronikář ve Tvarožné

Betlém
Loňský rok byl pro celý svět velmi těž-

ký. Odevšad na  nás útočil virus. Byla vy-
dávána různá omezení, proto jsme se, tak 
jako každý rok, nemohli sejít o vánočních 
svátcích a  zazpívat 
si koledy pod roz-
svíceným vánočním 
stromem a  ani dob-
rovolníci z  naší obce 
nemohli sehrát před-
stavení o  narození 
Ježíška.

Většinu loňského 
roku jsem ze zdra-
votních důvodů byla 
doma, a  to člověka 
pak napadají různé 
myšlenky. Když už 
bylo jasné, že  živý 
betlém nebude, roz-
hodla jsem se vytvo-

řit menší, skromnější betlém, jen pro svoji 
rodinu.

Vyřezávala jsem, malovala jsem, 
a když byl betlém hotov a sestaven, řekla 
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jsem si, proč ho neu-
kázat veřejnosti. Kdo 
bude chtít, ten se 
přijde třeba podívat 
a  proto jsem požáda-
la na  obecním úřadě 
o krátké vyhlášení. 

Za  5 dní, co byl 
betlém vystaven, se 
do  návštěvní knihy 
zapsalo na  125 ná-
vštěvníků. 

Proč tohle vše 
vlastně píšu. Každý 
večer když jsem šla 
pozhasínat světla 
a  zavřít vrata, vždy 
jsem našla v  betlé-
mě položené nějaké 
drobné. 

Chtěla bych Vám 
všem moc poděkovat, 
ale tyto peníze si ne-
chat nemohu. Co dělám, dělám s  rados-
tí, s potěšením a vždy od srdce a z  lásky 
k rodině a ostatním. Tahle práce mě baví 
a nacházím v ní vnitřní klid. Velké díky je 
pro mě to, že jste se přišli podívat, líbil se 
Vám můj výtvor, a  tím jste moji amatér-
skou práci ocenili.

Peníze tedy budou zaslány na  charita-
tivní účet Diakonie Broumov, pro kterou 
zde každoročně pořádáme sbírku oblečení. 

 
Vám všem, kdo jste se přišli podívat, 

velice děkuji a v novém roce přeji hodně 
zdraví, štěstí, lásky a optimizmu.

Vaše spoluobčanka  
Žofie Ondráčková

Informace z regionu
Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod Ponětovice

Čerpací stanice odpadních vod v  Po-
nětovicích je největší čerpací stanice, 
kterou Vodárenská akciová společnost, 
divize Brno-venkov, provozuje. Obslouží 
35  000 ekvivalentních obyvatel a  téměř 
dvojnásobně převyšuje kapacitu čerpací 

stanice v  Ivančicích. Výtlačné potrubí 2× 
DN 300 o délce 1,1 km s převýšením 28 m 
ústí do kanalizační sítě města Brna a naté-
ká do čistírny odpadních vod v Modřicích.

Čerpací stanice v  Ponětovicích byla 
vybudována v  roce 1996, aby odváděla 
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odpadní vody ze Šlapanic, Bedřichovic, 
Podolí a Líšně. V té době sloužila zhruba 
17  000 obyvatelům. Odpadní vody přité-
kaly převážně z  jednotné kanalizace, ka-
pacita čerpací stanice byla 210 l/s.

Po  vybudování oddílné splaškové ka-
nalizace na Šlapanicku a Pozořicku přiby-
ly splaškové vody od  dalších cca 13  000 
obyvatel. Kapacita čerpací stanice však 
zůstala nezměněna, vybavení bylo zasta-
ralé, energeticky náročné, s  velkým rizi-
kem poruch. 

Svazek Šlapanicko společně s  provo-
zovatelem – Vodárenskou akciovou spo-
lečností hledali řešení této situace řadu 
let.

Impulzem pro zahájení rekonstrukce 
byl příslib dotace z  Ministerstva průmy-
slu a obchodu. Žádost o  dotaci byla po-
dána ve spolupráci se Svazem vodovodů 
a  kanalizací měst a  obcí. Projektu byla 
z  programu „Podnikání a  inovace pro 

konkurenceschop -
nost“ přidělena do-
tace na  technologic-
kou část. Bylo však 
potřeba provést re-
konstrukci celkovou. 
Financování nedoto-
vané stavební části 
zajistil Svazek Šlapa-
nicko. 

Po rekonstrukci má čerpací stanice od-
padních vod kapacitu 270 l/s. Tu zajišťuje 
sestava dvou čerpadel, jedné „mokré“ re-
zervy a havarijního čerpadla. Všechna čer-
padla jsou vybavena frekvenčními měniči. 
Kvůli spolehlivosti dodávky elektrické 
energie byla vybudována nová trafosta-
nice a  instalován dieselový záložní zdroj 
pro případ výpadku energie. Celá čerpací 
stanice má nový řídící systém s přenosem 
dat na centrální dispečink. 

Kromě úspory nákladů na  elektric-
kou energii je přínosem šetrnější přístup 
k  životnímu prostředí, a  to díky snížení 
četnosti přepadů z  odlehčovací komory 
a větší spolehlivosti zařízení.

Stavba byla zahájena v  květnu 2019 
a  ukončena v  listopadu 2020. Vyžádala 
si celkové náklady 39 mil. Kč, část byla 
uhrazena z dotace Ministerstva průmyslu 
a obchodu.

Marie Kousalová,  
svazek Šlapanicko
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Tvaroženské domy (6)
Nejstarším známým majitelem domu 

č. 11 je Hans Čísl, který je tam zapsán 
v roce 1662. O několik let později, od roku 
1673, vlastnil dům a  pozemky Adam Čísl. 
Za tří roky, od roku 1676, už tam byl Jiřík 
Jastřebský. Majitelé se často střídali. Ná-

sledovali Bartoň Čáp (1684), Bedřich Šlof 
(1703), Jan Šlof (1713), Matěj Maděránek 
(1717) a v roce 1719 Andreas Kaláb.

Pak přišli na  více než sto roků Jaho-
dové. První byl v roce 1727 Pavel Jahoda, 
následoval Šebestián Jahoda (1775), Jan 

Z obecní kroniky – rok 1931
Kulatá výročí tvaroženských spolků…
Výroční oslavy místních korporací

V roce 1931 oslavily některé místní spolky výročí několikaletého svého trvání. So-
kol vzpomněl 20ti letého svého výročí několika podniky. Veřejnou cvičební hodinou 
žactva 8. března, veřejným cvičením 31. května, vzpomínkovou schůzí 12. září a závody 
jednoty dne 11. října.

Orel oslavil 20ti leté své trvání jízdou králů dne 14. června. 
Sbor dobrovolných hasičů vzpomněl 40. výročí svého trvání okrskovým veřejným 

cvičením 21. června. 
Potravní spolek „Blahobyt“ oslavil rovněž 40. výročí svého založení dne 5. července 

slavnostní valnou hromadou a koncertem na návsi. 
(Kronika str. 188–189)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce

Dům č. 11 Prababička Marie Kalábová



29 Ročník 49  •  Číslo 1  •  leden–únor 2021

Jahoda (1800), František Jahoda (1828), 
František a Tekla Jahodová rozená Drápa-
lová (1831), František Jahoda (1838) a  ješ-
tě ve  stejném roce František a  Františka 
Jahodovi. Od  roku 1864 už tam byli Jan 
a Františka Kalábovi, 

Dalším majitelem byl třičtvrtěláník 
František Kaláb. První manželka, třiadva-
cetiletá Klára rozená Poláčková, mu náhle 
zemřela v září roku 1878. 18. února násle-
dujícího roku se pětadvacetiletý rolník 
oženil v  Líšni (kostel ve  Slatině postavili 
až v  roce 1947) s  devatenáctiletou Marií 
Rudoleckou ze Slatiny, která pocházela 
z velmi početné rodiny.

František a  Marie Kalábovi vlastnili 
dům od roku 1879 do roku 1909, kdy jej 
převzal nejstarší ze tří synů Rudolf s man-
želkou Boženou. Nevím, proč měli od roku 
1912 dům v krátkém vlastnictví (po sňatku 
v červenci 1912) a současně i dům č. 8 moji 
prarodiče, nejmladší syn Jan s manželkou 

Filomenou. V roce 1914 ho opět převzali 
Rudolf a Božena Kalábovi.

Jejich jediná dcera Marie se provdala 
za Jana Chlupa z Kobylnic. Rodiče jim pře-
dali hospodářství v roce 1933. 

Připojuji fotografii domu a  fotografii 
mé prababičky Marie Kalábové (rozené 
Rudolecké) (*22. 1. 1860 †17. 8. 1940) z tři-
cátých let minulého století v  typickém 
svátečním oděvu starších žen. 

Dům č. 12 (podle starého číslová-
ní) patřil vrchnosti V  roce 1760 už ho 
měl Martin Kadlec, který ho koupil ho 
od  vrchnosti za  150 zlatých. V  roce 1775 
ho zdědil Tomáš Kuklínek, jehož manžel-
ka byla rozená Kadlecová. Za tři roky tam 
byl poslední toho jména, Vavřinec Kuklí-
nek. V  roce 1791 dům krátce měl Martin 
Matýsek, ale už v tom roce je tam zapsán 
Jakub Eliáš. Majitelé se i zde rychle střída-
li. Za  dva roky (1793) tam byl Josef Vičar, 
za  rok (1794) Lorenc Kupčík, za  další rok 

Dům č. 12 v zimě Ludvík a Klára Chaloupkovi
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(1795) Georg Bárta a  za  dva roky (1797) 
Václav Vokal. Ten tam bydlel do roku 1820, 
kdy dům získal Matiáš Honeš. Následova-
li Šimon a Apolonie Špidlovi. V roce 1859 
zde bydleli Tomáš a Markéta Chaloupkovi 
a  od  roku 1882 Antonín a  Eleonora Cha-
loupkovi. Po pěti letech (1887) získala dům 
Františka Šírová. 
Přešlo pětadvacet 
roků (1912) změni-
li se vlastníci. Dům 
získali Rudolf 
a  Františka Mülle-
rovi. Po  dvaadva-
ceti letech (1934) 
dům vlastnil 
František Müller 
a  od  roku 1954 
Místní národní vý-
bor ve  Tvarožné. 
Připojuji zimní 
fotografii domu 
v  proluce mezi 
domy č.  11 a  13, 

jednu fotografii sou-
časného stavu a  foto-
grafii Ludvíka (*1871) 
a  Kláry (*1873) Cha-
loupkových.

První známý vlast-
ník domu č.  13 je 
v  roce 1659 Krištof 
Heidler. Od roku 1673 
zde byl Pavel Hanoš, 
od  roku 1691 Matěj 
Macháček. Potom 
dům vlastnili tři Viča-
rové. Matouš (1718), 
František (1775) 
a  od  roku 1784 Josef. 
Po osmi letech (1792) 
získal dům František 
Nesrsta, o  tři roky 
později Josef Galle 

a od roku 1833 měli dům František a Fran-
tiška Gallovi. Po  čtyřech letech (1837) 
vlastnil dům František Veselý a  od  roku 
1844 Anton Veselý. Pak se rychle vystřídali 
tři majitelé. Od roku 1846 Josef a Alžběta 
Macíčkovi, 1847 František a  Terezie Čer-
ných a od roku 1851 Terezie Černá. 

Dům č. 13 před zbořením v r. 1938

Dům č. 12 současný stav
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Dům přešel 
do  vlastnictví rodiny 
Müllerovy. Od  roku 
1879 jej měl Ignác 
Müller, potom (1887) 
Marie Müllerová, Ru-
dolf a Františka Mülle-
rovi (1902), František 
Müller (1934), od roku 
1954 Čsl. stát a  pak 
Bořivoj a  Anděla 
Müllerovi. Přidávám 
fotografii původního 
domu a  fotografie ze 
dvora usedlosti s  ko-
čárem a  s  povozem 
taženým kravami.

Mezi domy č. 13 
a č. 14 stojí dům č. 83. 
Tam žila rodina Ja-
hodova. Z  poloviny 
20.  století vím jenom 
o  úředníkovi a  rolní-
kovi Josefu Jahodo-
vi (*1907) který byl 
v  září 1949 zařazen, 
spolu s dalšími, do se-
znamu třídních ne-
přátel. Důvodem bylo, 
že vlastnil několik 
hektarů polí a nesym-
patizoval s  poúnoro-
vým režimem. Další 
informace o  předchá-
zejících majitelích ne-
mám. Třeba se je ještě 
časem dozvím. 

(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Dům č. 13, dvůr, kočár

Dům č. 13, dvůr , kravský potah
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Tříkrálová sbírka 2021
Letošní Tíkrálová sbírka se v naší obci kvůli protiepidemickým opatřením koná na dálku.

Kdo by chtěl přispět a pomoci lidem v nouzi, má možnost několika způsoby:
•	 do kasičky na Obecním úřadě, od středy 6. ledna do středy 20. ledna, vždy v úřed-

ních hodinách, tj. pondělí 8–12 hodin, středa 13–17 hodin,
•	 do kasičky na poště v provozních hodinách, od středy 6. ledna do pátku 22. ledna 

(budova Obecního úřadu),
•	 do kasičky v kostele sv. Mikuláše, v neděli 10. ledna,17. ledna a 24. ledna, v době 

od 7.30 do 8.30 hodin,
•	 dárcovskou DMS zprávou, na  účet sbírky, nebo lze virtuálně „vhodit“ konkrétní 

částku do online kasičky www.trikralovasbirka.cz, na této adrese najdete i další 
informace.
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Ze života obce obrazem
Stavba vodovodu a kanalizace v ulici Vinohrady
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Příspěvek z Pozořic
Ohlédnutí za prvním čtvrtletím školního roku 2020/2021

Výuka v prvním čtvrtletí školního roku 
2020/2021 byla opět výrazně ovlivněna 
aktuální epidemiologickou situací v  ČR. 
Na základě nařízení vlády byla od středy 
12. 10. zakázána osobní přítomnost žáků 
ve škole. Na tuto eventualitu jsme se s pe-
dagogy i  žáky předběžně připravovali, 
proto jsme hladce přešli na distanční výu-
ku. V ní jsme využili naše zkušenosti z jara 
a její systém obohatili o nové nástroje tak, 
aby byl jasný a přehledný pro všechny zú-
častněné.

Již zažité komunikační prostředky Edo-
okit a Google meet jsme doplnili zejména 
u starších žáků službami Google classroom. 
S tímto systémem se žáci učili pracovat bě-
hem září v  hodinách informatiky, což jim 
poději umožnilo snadnější orientaci ve stu-
dijních materiálech a zadávaných úkolech. 
V prostředí Google meet nabízeli vyučující 
žákům a  rodičům konzultace a  na  konci 
listopadu zde proběhly i netradiční on-line 
hovorové hodiny. 

Často diskutovaným tématem se 
po  jarním uzavření škol stala otázka vý-
uky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřeba-
mi. Těm jsme nabízeli 
možnost individuálních 
konzultací s asistenty pe-
dagoga a pomoc během 
on-line hodin. Pro žáky, 
kteří nemají k  dispozici 
dostatečné technické 
vybavení, se nám poda-
řilo zajistit 36 notebooků 
k  zapůjčení, popř. inter-
net na 3 měsíce zdarma.

V  době distanční vý-
uky jsme dětem nabí-
zeli možnost stravování 

za dotovanou cenu. Obědy si žáci odnáše-
li domů v jídlonosičích nebo je konzumo-
vali přímo v jídelně. I nadále lze objedná-
vat obědy pro cizí strávníky. Jejich cena je 
71 Kč, za dovoz až domů si zájemci připlatí 
14 Kč a za jednorázový obal 9 Kč.

Od  poloviny listopadu docházelo 
k  postupnému návratu dětí do  školy. 
Ve  středu 18. 11. se dveře tříd a  družin 
otevřely žákům 1. a 2. ročníku, v pondělí 
30.  11. k  nim přibyli žáci 3. až 5. ročníku, 
9. ročníku a  rotačně žáci zbývajících roč-
níků II.  stupně. Výuka hudební výchovy 
a  tělesné výchovy byla v  souladu s  naří-
zením vlády omezena, hodiny byly nahra-
zeny jinými naukovými předměty nebo 
procházkami do okolí školy. Pobyt venku 
jsme během vyučování využívali i v jiných 
předmětech, aby měli žáci možnost nadý-
chat se čerstvého vzduchu a  na  chvíli si 
odpočinout od povinných roušek. Věříme, 
že i v  těchto ztížených podmínkách mají 
žáci radost z návratu do školy a setkání se 
svými spolužáky a vyučujícími.
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Na  podzim se měly konat oslavy 
60.  výročí otevření budovy základní ško-
ly. Z  plánovaných akcí proběhly pouze 
Retrohrátky v  MŠ, ostatní jsme museli 
bohužel odložit. Připravili jsme pro Vás 
ale almanach, který si můžete zakoupit 
v kanceláři školy. Na 85 stranách nalezne-
te více než 300 fotografií, řadu zajímavých 
informací z historie i současnosti naší ško-

ly, vzpomínky učitelů i  absolventů nebo 
práce našich žáků. Budeme rádi, když se 
Vám bude líbit a třeba Vás v myšlenkách 
vrátí zpět do doby, kdy jste sami ZŠ Pozo-
řice navštěvovali.

Na  závěr bych chtěl poděkovat rodi-
čům za  pomoc v  době distanční výuky 
a popřát Vám všem mnoho zdraví do dal-
ších dní.

PhDr. Jan Dudek

Školní soutěže a olympiády
Na  podzim se konají školní kola růz-

ných předmětových soutěží a  olympiád. 
Některé z nich se nám podařilo zorganizo-
vat i v netradiční distanční podobě a jsme 
moc rádi, že byly provázeny hojnou účastí 
žáků. O jaké soutěže šlo a jak si v nich naši 
žáci vedli?

Nejprve proběhla Logická olympiá-
da, jedinečná soutěž pořádaná Mensou 
ČR, která není založena na  naučených 
znalostech, ale na  logickém uvažování 
a  kreativním přístupu. Účastníky mohou 
být žáci všech věkových kategorií, počí-
naje dětmi MŠ a  konče studenty střed-
ních škol. Letošními vítězi školního kola 
se ve  3 kategoriích mezi mladšími žáky 
stali Nataniel Muselík (MŠ – modří), Cyril 
Petr (2. B) a Antonio Krček (5. B). Katego-
rie B pro 6.–9. třídu se zúčastnilo celkem 
72  žáků. Mezi nimi zabodoval Kryštof 
Drápal (9. C), následovaný Martinem 
Bartákem (7. A) na druhém místě a Vero-
nikou Filipovou (9. A) na místě třetím. 

Další soutěží byl Mladý chemik (Hle-
dáme nejlepšího mladého chemika ČR). 
V této soutěži, ukazující chemii jako vědu 
hravou a  zábavnou, se nejlépe dařilo Ji-
římu Sukovatému (9. B), Lilianě Zádra-
pové (9. C) a  Gabriele Dostálové (9. A). 

Všichni tři postupují do  okresního kola 
na SPŠ chemickou Brno.

V  listopadu se konalo také odložené 
březnové kolo Matematického klokana. 
Letošní, velmi specifický ročník, již zná své 
vítěze. V  kategorii Cvrček si nejlépe ved-
li Mariana Šantavá (2. B), Nikol Jílková 
(2. B) a Matěj Pícha (2. A), v kategorii Ben-
jamín Jiří Hájek (6. C), František Tomanec 
(6. B) a Martin Barták (7. A), v kategorii Ka-
det Liliana Krčková (8. C), Vojtěch Svači-
na (9. C) a Liliana Zádrapová (9. C). 

Své vědomosti a  široký rozhled pro-
kázali žáci také v  oblasti humanitních 
věd. 21 zájemců z 8. a 9. ročníku se zapo-
jilo do  školního kola Dějepisné olympi-
ády, která byla letos tematicky zaměřena 
na  období baroka. Se ziskem 54 bodů 
z 60 zvítězila Liliana Krčková (8. C), která 
postupuje do okresního kola. Na druhém 
místě skončil Jiří Sukovatý (9. B) a  třetí 
příčka patřila Adéle Jonášové (9. C). O je-
jich postupu do  dalšího kola rozhodnou 
bodové zisky žáků z ostatních škol.

Všem účastníkům děkujeme za zájem 
a  doufáme, že se při soutěžích pobavili 
a rozšířili svoje obzory.

Vítězům gratulujeme a  přejeme mno-
ho úspěchů v dalších kolech. 

Mgr. Hana Šebelová  
a Mgr. Anna Mlejnková
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Zvyšování bezpečnosti v okolí základní školy
Kdo se někdy ocitl mezi půl osmou 

a  osmou ráno v  okolí základní školy, ví, 
že je to docela rušné místo. Abychom mi-
nimalizovali riziko jakékoliv nehody, snaží-
me se před budovou školy zajistit bezpeč-
né přecházení vozovky pro všechny žáky. 
Každé ráno zde stojí pedagogický pra-
covník v reflexní vestě, který dětem s pře-
cházením silnice pomáhá. Chtěli bychom 
Vás tímto také poprosit o  omezení jízdy 
autem až ke škole. K vystupování lze bez 
obav využít okolní ulice (např. Malé Lip-
ky), neboť děti odtud s  možností převo-
du ke škole bezpečně dojdou. Děkujeme.

Veřejným prostorem v  okolí školy se 
zabývali také naši druhostupňoví žáci 
v  hodinách výtvarné výchovy. V  posled-
ním týdnu před uzavřením školy se jim 
podařilo z  vyřazeného nábytku vytvo-
řit sérii malovaných židliček, které bu-
dou k  dispozici pro kohokoliv, kdo touží 
na chvilku posedět v okolí školy a autobu-

sové zastávky. Zároveň žáci vytvořili i pa-
náčka Bohouška, který má zamezit vjezdu 
aut až ke vchodu do školy, a podpořit tak 
bezpečí našich malých školáčků. Vznikl 
i obrovský transparent, který v okolí školy 
upozorňuje řidiče na  to, že se v blízkosti 
pohybují naše děti, a vyzývá k opatrnosti. 

Mgr. Markéta Ondrušková

Doma i v práci stále v pohodě II
Pátým rokem je na  naší škole reali-

zován projekt Ministerstva práce a  so-
ciálních věcí zaměřený na  podporu za-
městnanosti rodičů žáků prvního stupně. 
Z  operačního programu Zaměstnanost 
nám bylo schváleno téměř 3,5 mil. korun 
na jeho další pokračování.

Hlavním cílem projektu je zajistit ro-
dičům vyšší stabilitu na  trhu práce a  po-
moci skloubit pracovní a  rodinný život 
prostřednictvím péče o  jejich děti. Děti 
mohou využívat provoz zařízení péče 
o dítě (ZPD) ráno již od šesti hodin a v od-
poledních hodinách díky prodloužené 
provozní době až do  19 hodin. Druhou 
podpořenou aktivitou je doprovod dětí 
na  kroužky. V  době jarních a  letních 

prázdnin také nabízíme dětem celkem 
5 turnusů tematicky zaměřených příměst-
ských táborů. 

Mezi rodiči jsme zaznamenali pozitiv-
ní ohlasy na nabízené služby. Mezi příno-
sy nejčastěji zmiňují, že nemusí spěchat 
z práce kvůli zavírací době zařízení, nebojí 
se práci změnit a přejít např. na delší úva-
zek nebo směnný provoz. Díky příměst-
ským táborům, kde děti aktivně tráví svůj 
čas mezi vrstevníky, nemusí rodiče čerpat 
dovolenou střídavě, ale mohou ji využít 
na společně strávený čas s celou rodinou. 
Věříme, že tento projekt pomáhá zapoje-
ným osobám ve zlepšování jejich pracov-
ního i rodinného života. 

Mgr. Ivana Tesařová
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 4. března 2021. 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.

Zpravodajův básnický koutek
Život je krásný jak labutí píseň,
jak nářek ohňů, v němž je i tíseň.

Život je dítě co věčně si hraje, 
něco v něm končí, něco zas zraje.

Život je stařec co moudro poví,
i v žáru stoupneš na kámen ledový.

autor: Jaroslav Daněk

REKLAMA
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leden–únor 2021
92 let Marie Ondráčková, Tvarožná 55 
 Jarmila Pokorná, Tvarožná 205

91 let Anežka Staňková, Tvarožná 162

85 let Tomáš Buchta, Tvarožná 180

70 let Jiřina Procházková, Tvarožná 123

65 let Jana Kuklínková, Tvarožná 273 
 Milada Krčková, Tvarožná 331

60 let Vilém Šimek, Tvarožná 308

50 let Renata Filipcová, Tvarožná 336

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.

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 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  
Datum vydání 13. 1. 2021

Naši jubilanti

Smuteční oznámení

8.	prosince	2020	zemřel	Vlastimil	Schil-
dberger	(*29.	4.	1962),	restaurátor,	autor	
publikací	 z  oboru	 historie	 střeleckých	
spolků	a vojenské	historie,	odborný	pra-
covník	 historického	 oddělení	 Morav-
ského	zemského	muzea,	zakladatel	a	ve-
litel	Brněnského	městského	střeleckého	
sboru.	Byl	 synem	významné	osobnosti	
v  oboru	 vojenské	 historie	 Vlastimila	
Schildbergera	 staršího.	 Obec	 Tvarožnou	 pravidelně	 navštěvoval	 a  spolupracoval	
při	vzpomínkových	akcích	výročí	bitvy	tří	císařů,	výročí	světových	válek	a dalších	
významných	událostech.

Čest	jeho	památce.



Vánoční dílničky v základní škole, 
17. prosince 2020

Betlémské světlo, 23. prosince 2020



Jindřich Galle
*17. 9. 1884 †21. 4. 1971

Starosta obce Tvarožná v letech 1927 až 1938, zanechal po sobě řadu významných dokumentů 
a vzpomínek na veřejný život ve Tvarožné po roce 1918.


