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Vážení spoluobčané, 
za  několik týdnů skončí tento rok 

a  před několika týdny skončilo minulé 
volební období. Vždy v  těchto chvílích, 
na  hranicích času, je příležitost k  reka-
pitulaci a  bilancování. Více než jindy se 
zabýváme myšlenkami, co se nám po-
dařilo, jak jsme byli úspěšní, čeho jsme 
dosáhli, a také tím, co se nezdařilo a proč 
se nenaplnily naše touhy a  přání. Vlastní 
hodnocení se odehrává spíš podvědomě. 
Přikládáme různým situacím určitou váhu, 
ale okolí je vnímá jinak. Najít soulad mezi 
vlastním myšlením a  tím, jak nás vnímají 
ostatní, je obtížné. Pokud se nám podaří 
dosáhnout vzájemné harmonie, bývá to 
naopak velmi příjemné.

Sotva jsme se vzpamatovali z celosvě-
tové epidemie, začal se letošní rok vyvíjet 
velmi tragicky. Většina dnešní generace 
nezažila válku v takové blízkosti a necítila 
se nikdy tak ohrožena. A  to jsme zdale-
ka netušili, a stále netušíme, co nás čeká. 
V tom je asi hlavní problém. Nejistota spo-
lu s negativními zprávami v nás probouzí 
obavy. Ve  spěchu pak vkládáme důvěru 
do  jednoduchých řešení a  nepodlože-
ných sdělení. Na počátku jsme projevovali 
velkou míru solidarity. Pořádaly se finanč-
ní a  materiální sbírky, dobrovolníci nabí-
zeli pomoc válečným uprchlíkům. Nyní 
již tato emoční aktivita opadla a sami se 
cítíme ohroženi. Dokonce jsme schopni 
uvěřit, že nebezpečí přichází od těch, kte-
rým jsme zprvu pomáhali. Je to zvláštní 
přelití postojů a  jakási druhá fáze emocí 
způsobená tou stejnou příčinou. Skoro 
se na ni už zapomíná. Je to stále ta stejná 
válka, pokračující agrese. Jsme ovlivňová-
ni vlastními špatnými pocity i negativním 
okolím. Tohle však není harmonie. Je po-
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chopitelné, že máme obavy. Životní pod-
mínky se mohou pro velkou část obyvatel 
značně zhoršit. Řešení, pomoc a  útěchu 
ale hledejme u osob, kterým opravdu vě-
říme. 

Chtěl bych Vám poděkovat za  účast 
ve volbách a za projevenou důvěru. V  le-
tošním roce kandidovalo 45 našich spolu-
občanů. Ti všichni projevili zájem o  dění 
v  obci a  její rozvoj. Obec má nové radní 
i  nové zastupitele. Díky příkladné prá-
ci předchozího starosty Petra Buchty je 
na  co navázat. Přijímám svou novou roli 
se vší vážností a  respektem. Jsem si vě-

dom opory v  nových členech rady obce, 
v  nových zastupitelích a  zaměstnancích 
obce, vím že mohu stavět na  dobrých 
základech. Těším se na naše vzájemná se-
tkání, na výměnu názorů, na Vaše dobré 
rady, myšlenky a podněty, ale také na kri-
tiku. 

Blíží se období adventu a  Vánoc. Dal-
ší zpravodaj vyjde až v příštím roce. Přeji 
Vám tedy už nyní příjemné prožití vánoč-
ního času v důvěrném kruhu rodiny a přá-
tel a ať Vám tento vztah a harmonie vydrží 
i po celý příští rok.

Pavel Šťastný 
starosta 

Vážení spoluobčané, 
tímto příspěvkem bych chtěl uzavřít 

svoje účinkování ve  vedení obce. Bylo 
mi velkou ctí být dvanáct roků starostou 
Tvarožné. Chci vám poděkovat za vaši dů-
věru, které jsem si vždy velmi vážil. Děkuji 
i  za  přátelské vztahy, užitečné diskuze, 
povzbudivé maily a  vstřícné telefoná-
ty, ale i za oprávněnou kritiku a  rozdílné 
názory. Děkuji také ostatním zastupite-
lům za spolupráci a všem zaměstnancům 
obce a obecního úřadu za prima kolektiv. 

Čas od  času se mě někdo zeptal, jest-
li mě to starostování baví. Vždycky mě 
napadlo, že je to úplně špatně položená 
otázka. Kdyby měl člověk v  životě dělat 
jen to, co jej bude bavit, asi by nedokon-
čil ani základní školu. Ale to neznamená, 
že jsem tu práci nedělal rád. Někdo tomu 
říká služba, ale já bych to nerozlišoval, 
protože každá služba je také prací. Byly 
samozřejmě chvíle, a  nebylo jich málo, 
kdy jsem měl radost, že se určité věci po-

dařilo dotáhnout do konce, nebo když při-
pravované akce proběhly ke spokojenosti 
všech zúčastněných. Byly však i okamžiky, 
kdy se něco nepovedlo. Nejvíc smutno mi 
bylo, když příčinou toho nezdaru nebyl 
úřední šiml ani přebujelá byrokracie, ale 
obyčejné lidské sobectví, neochota a  ne-
zájem. 

Novému starostovi, Pavlu Šťastnému, 
i  celému vedení obce přeji mnoho síly 
a  dostatek energie a  pracovního elánu, 
protože se domnívám, že nadcházející 
období nebude snadné a  nejbližší bu-
doucnost asi nikterak růžová. Ale život jde 
dál a nemůžeme se k němu točit zády. 

Neloučím se s  vámi, protože dál zů-
stávám členem zastupitelstva, občanem 
Tvarožné a  vaším sousedem. Přeji vám 
klidné dny, mírnou zimu, a i když rok 2022 
za  sebou brzy zavře dveře, zůstávejme 
k sobě stále otevření.

Ing. Petr Buchta

Slovo odcházejícího starosty
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 17. září pořádali skauti Šprýmiádu (26. ročník).

•	 23. až 24. září se konaly volby do zastupitelstva obce Tvarožná.

•	 6. až 9. října se konal Divadelní víkend na Sokolovně, představení odehrály divadelní 
spolky z Blažovic, Slavkova, Sivic, Brna a Boleradic. Na akci finančně přispěl Jihomo-
ravský kraj.

•	 5. listopadu pořádala obec Tvarožná ve spolupráci s občanským sdružením Větvení, 
v lokalitě u kříže za Masarykovou alejí, výsadbu 32 stromů.

•	 Ve dnech 4. a 5. listopadu prováděla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
rozsáhlou výsadbu stromů u silnice od Rohlenky po Holubice a u Mokré-Horákova. 
Bylo vysázeno celkem 300 stromů.

Pozvánka na plánované akce v r. 2022
3. 12. 2022 – Vzpomínkové akce – 217. výročí bitvy tří císařů.

17. 12. 2022 – Adventní koncert – Musica Animae.

23. 12. 2022 – Betlémské světlo, setkání občanů na návsi u vánočního stromu.

Pozvánka na plánované akce v r. 2023
13.–14. 1. 2023 – Volba prezidenta České republiky (I. kolo).

21. 1. 2023 – Hasičský věneček – hraje kapela Dolce Vita.

27.–28.1.2023 – Volba prezidenta České republiky (případné II. kolo).

4. 2. 2023 – Obecní ples – hraje kapela Kolorez.

18. 2. 2023 – Hasičské ostatky. 

Poděkování
Děkujeme tvaroženským hasičům a občanům za účast při výsadbě stromů organizo-
vané obcí Tvarožnou a Jihomoravským krajem v našem okolí ve dnech 4. a 5. listopadu.

Aktuality z obce
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Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad 2022–leden 2023
středa 23. 11. 2022  15.00–17.00 hod.
středa 30. 11. 2022 15.00-17.00 hod. 
středa  7. 12. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 17. 12. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 21. 12. 2022 15.00–17.00 hod.
středa  4. 1. 2023 15.00–17.00 hod.
sobota 14. 1. 2023 9.00–11.00 hod.
středa 18. 1. 2023 15.00–17.00 hod.
sobota 28. 1. 2023 9.00–17.00 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.
Od letošního roku funguje v obci nový systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých 
a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby jsou vyváženy 
dle stanoveného harmonogramu. K  odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně 
zaplněné nádoby. 

Putování za tvaroženskými betlémy
Milí Tvarožňáci, 
každý máte doma určitě nějaký zajímavý, ať už dřevěný, papírový, perníkový, keramický, 
skleněný, slámový, či jiný betlém.
Byli byste ochotni se o jeho krá-
su podělit?
Rád bych zavedl tradici vysta-
vování betlémů v našich domo-
vech (za  okny, před domem…), 
aby si je každý při procházce 
po Tvarožné mohl prohlédnout.
Pojďme betlémy ukázat malým 
i velkým každoročně v době prv-
ního víkendu po svátku Tří králů, 
letos tedy ve dnech 7.–8. 1. 2023 
mezi 10–18 hodinou.
Děkuji a těším se.

Jiří Daněk
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Usnesení č. 24 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 12. září 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/24/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 2

  Usnesení č. 2/24/22 – Návrhovou komisi:  
 Jaromír Kocourek 
 MUDr. Rudolf Lichka 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 2

  Usnesení č. 3/24/22 – Ověřovatele zápisu: 
 Lenka Dumpíková, DiS. 
 Milan Filipec 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 2

V průběhu zprávy starosty v 18.15 hodin se dostavil zastupitel Jiří Brzobohatý.

  Usnesení č. 4/24/22 – Smlouvu o spolupráci s obecně prospěšnou společností 
Tradice Slovácka za účelem společného nákupu energií pro rok 2023. 
Příloha č. 3 – Memorandum o partnerství a spolupráci 
Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci 
Příloha č. 5 – Seznam zájemců 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 5/24/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení užitkového 
elektrovozidla kategorie N1 v celkové částce do 1 mil. Kč bez DPH a pověřuje radu 
obce dalšími kroky v této věci včetně provedení rozpočtového opatření. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 6/24/22 – Rozpočtové opatření č. 13 z 12.09.2022. 
Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. 13 
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: 

  –––

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 

Informace ZO a OÚ
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Usnesení č. 1 z veřejného ustavujícího zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 18. října 2022 v 18.30 hodin na Obecním úřadě ve Tvarožné

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/1/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 2/1/22 – Návrhovou komisi:  
  1. člen: Mgr. Věra Floriánová 

2. člen: Bc. Hana Nečasová 
3. člen: MUDr. Rudolf Lichka

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 3/1/22 – Ověřovatele zápisu: 
 1. člen: Mgr. Pavel Daněk 
 2. člen: Jiří Šmerda 
 3. člen: Jiří Staněk 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 4/1/22 – Způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady 
obce, předsedy finančního a kontrolního výboru a předsedů komisí – veřejné 
hlasování. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 5/1/22 – Uvolněnou funkci starosty obce. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 6/1/22 – Starostu obce Pavla Šťastného. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 7/1/22 – Místostarostu obce Bc. Jana Spáčila. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 8/1/22 – Člena rady obce Ing. Tomáše Kousala. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

Požadavky finančních prostředků z rozpočtu obce Tvarožná na rok 2023 pro ZŠ 
ve výši 1.370.000 Kč dle přílohy č. 1 a pro MŠ ve výši 1.382.969 Kč dle přílohy č. 2. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 12. 9. 2022

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Lenka Dumpíková, DiS., v. r. 

Milan Filipec, v. r.
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  Usnesení č. 9/1/22 – Člena rady obce Mgr. Věru Floriánovou. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 10/1/22 – Člena rady obce Ing. Zbyňka Brtníka. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 11/1/22 – Předsedu finančního výboru Ing. Tomáše Kousala. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 12/1/22 – Předsedu kontrolního výboru Františka Kopeckého. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 13/1/22 – Předsedu komise stavební a dopravní Ing. Zbyňka Brtníka. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 14/1/22 – Předsedu komise pro kulturu a sport Mgr. Věru Floriánovou.
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 15/1/22 – Předsedu komise zemědělské a životního prostředí 
Bc. Jana Spáčila. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 16/1/22 – Obec Tvarožná dle bodu 8.3 Stanov Svazku obcí 
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko deleguje starostu a jako náhradníka 
místostarostu do orgánů Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 17/1/22 – Zástupce obce pro obecně prospěšnou společnost Mohyla 
míru – Austerlitz, o.p.s. Františka Kopeckého. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 18/1/22 – Zástupce obce pro zájmové sdružení právnických osob 
Slavkovské bojiště Austerlitz Františka Kopeckého. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 19/1/22 – Místa konání svatebních obřadů – obřadní síň obecního 
úřadu Tvarožná, Tvarožná 40. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 20/1/22 – Oddávající – starosta, místostarosta, náhradníci oddávající: 
František Kopecký, Mgr. Věra Floriánová. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 0

  Usnesení č. 21/1/22 – Zvolení paní Jany Pajerové, DiS. do funkce přísedící pro 
Okresní soud Brno-venkov na volební období 2022–2026. 
Příloha č. 3 – Návrh na zvolení přísedící k Okresnímu soudu Brno-venkov 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 0

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  –––
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Zprávy z výborů a komisí
Výsadba stromů 2022

V  sobotu 5. listopadu se ve  Tvarožné 
opět sázelo. A  tentokrát už potřetí. Le-

tos jsme vysadili 23 nových stromů, a  to 
třešní odrůdy Van, Granát a  Rivan. Dále 

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  (1)  Předsedům výborů a komisí do 30.10.2022 sdělit členy jednotlivých výborů 
a komisí a předložit radě obce jmenné seznamy. 

  (2)  Předsedům jednotlivých výborů a komisí, předložit návrhy do rozpočtu pro 
rok 2023 s termínem do 11.11.2022. 

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Složení slibu všech přítomných zastupitelů a stvrzení svým podpisem. 
Návrh usnesení – za návrhovou komisi přednesla Mgr. Věra Floriánová.

Ve Tvarožné dne 18. 10. 2022

starosta obce:   Pavel Šťastný, v. r. 
místostarosta obce: Bc. Jan Spáčil, v. r.
ověřovatelé:   Mgr. Pavel Daněk, v. r. 

Jiří Šmerda, v. r. 
Jiří Staněk, v. r.
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bylo nahrazeno devět uhynulých stromů 
z předchozích výsadeb. 

Přípravné práce probíhají vždy již před 
samotnou výsadbou. Díky přátelům ze 
sdružení Větvení bývá vypracován plán 
výsadby, který zveřejňujeme na obecních 
stránkách v kapitole Zeleň. Týden před sa-
motnou výsadbou se stanoviště pro nové 
stromy pečlivě zaměřují, aby vzrostlé stro-
mořadí dobře zapadlo do krajiny. Potom 
přichází na řadu kopání, v našem případě 
vrtání děr pro nové stromy. 

V  den výsadby se scházíme se čle-
ny Větvení již ráno, abychom připravili 
vše potřebné pro samotnou výsadbu. 
S  pomocí našich obecních zaměstnanců 
a obecní techniky rozvážíme zeminu. Při-
pravujeme kůly, pletivo a  provádíme po-
slední zaměření. 

A konečně je zde odpoledne a začíná-
te přicházet vy, kteří máte zájem a  chuť 
vysadit si svůj strom. Nejdříve si ukážeme, 
jak se takový stromek sází, aby se mu dob-

ře rostlo. Potom následuje samotná vý-
sadba. Ti rychlejší se v letošním roce ještě 
pustili i  do  odstranění starších uschlých 
stromů a do jejich náhrady za nové. V oka-
mžiku, kdy už je většina z nás u občerstve-
ní, projíždějí ještě naši dobrovolní hasiči 
všechny stromy a pečlivě je zalévají. Úpl-
ně na závěr se všechny vysazené stromky 
zkontrolují a  pečlivě zastřihnou. Tuto od-
bornou činnost rádi přenecháme odbor-
níkům z Větvení. 

Letošní akcí se udělala pomyslná tečka 
za předešlými výsadbami, kdy se podařilo 
vysadit téměř sedmdesát stromů a  stro-
mořadím propojit původní Masarykovu 
alej až s Černým křížem u Velatic. 

Děkuji všem, kdo stromy sázíte, kdo se 
o ně následně staráte. Děkuji všem, komu 
záleží na  krajině, ve  které žijeme. A  také 
děkuji Tomu, kdo nám zařídil dobré poča-
sí a příjemné sobotní odpoledne prožité 
v sousedském kruhu. Ať nám stromy pěk-
ně rostou. .

Jan Spáčil 
Komise zemědělská a životního prostředí

Šprymiáda
V  sobotu 17. září se konal již 26. roč-

ník tvaroženské Šprymiády. Děti mohly 
mít pár hodin strávených venku na vese-
lém závodě se spoustu zajímavých a  zá-
bavných úkolů. Začátek byl v  8:00 mší 
na  Santonu a  v  9:00 mohly děti vyrazit 
na  trasu, jako každý rok. Kolem Santonu, 
přes Velatice a  zpátky. Ty menší šly jen 
kolem Santonu. Dětí se letos dohromady 
ve všech kategoriích zúčastnilo okolo 80. 
Letošní téma byly básničky a říkanky. Děti 
si tak například mohly vyzkoušet ochut-
návání jídla, když se červík Pepík dostával 
do jablíčka a ochutnával šťávičku, dále pak 
házení jablek do  košíku, jako babka ane-

Z činnosti spolků a sdružení
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bo si zopakovaly, co 
si mají nosit do školy, 
když běhaly a nosily 
předměty. V  cíli si 
pak mohly děti vy-
zkoušet stanoviště 
start a cíl, opéct špe-
káčky a  odpoledne 
pak proběhlo vyhlá-
šení vítězů a  každý 
si mohl odnést něja-
kou drobnou odmě-
nu. A ti nejlepší pak 
i  nějaké ceny. Poča-
sí letos bylo hezké. 
Děkujeme všem, kteří nám při přípravě 
i na samotné Šprymiádě pomohli, bez vás 

by se tato akce nekonala, také děkujeme 
všem našim věrným sponzorům.

Včelka (Verča Staňková)

Skautská oddílová podzimní výprava 
Ve dnech 7.–9. 10. jsme vyrazili na vý-

pravu do  Lelekovic. Bylo nás tam zhru-
ba 40 – celý náš oddíl, až na Benjamínky. 
V  pátek odpoledne jsme odjeli vlakem 
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z  Blažovic, přestoupili jsme v  Židenicích 
a v České vystoupili, odtud jsme šli asi ki-
lometr na  skautskou základnu brněnské 
třináctky. V sobotu jsme šli na celodenní 
výlet na  rozhlednu Babí lom. Ve  volném 

čase jsme hráli spoustu her. V neděli jsme 
se sbalili, uklidili a po obědě odjeli domů. 
Počasí by mohlo být lepší – byla mlha, ale 
nepršelo. Myslím, že jsme si všichni tuhle 
výpravu užili.

Veo (Verča odstrčilová)

Základní škola Tvarožná
Letošní příjemné podzimní teploty 

a  sluníčko zatím příliš nesignalizují pří-
chod zimy, naopak dopřávají dostatek 
času i prostoru pro pobyt venku. Jen ter-
mín blížících se hovorových hodin a s tím 
spojené hodnocení žáků připomíná, 
že 1. čtvrtletí školního roku je za námi. 

Tradičně i letos výuku doplňujeme ak-
tivitami hodícími se k rozšíření vědomostí 
a  dovedností dětí. Letošní celoroční pro-
jekt je zaměřený na výchovu podporující 
kariérové vzdělávání žáků a  nese název 
Rodiče se představují dětem. V  rámci to-
hoto projektu nám rodiče žáků zajíma-
vým způsobem přibližují své povolání 
nebo také své zájmy a  záliby. Všem od-
vážlivcům moc děkuji za prima spolupráci.

Od  října se také rozjely mimoškolní 
aktivity. Jedná se o zájmové kroužky (vý-

tvarný, taneční, pěvecký, dramatický, cizí 
jazyky – AJ, NJ, deskové hry, bojovky), 
doučování žáků, Věda nás baví, ZUŠ a HŠ 
pana Meluzína.

V úterý 15. listopadu dokončíme letoš-
ní plavání ve  Vyškově, kterého se účast-
ní žáci 2.–5. ročníku. Všichni dostanou 
diplom s  uvedením uplavaných metrů. 
V rámci tělesné výchovy se žáci 3. ročníku 
účastní testování ČŠI v  tělesné zdatnosti. 
Výsledky testování budou známé koncem 
listopadu. Na konci září se nám podařilo 
zorganizovat atletický čtyřboj družstev. 
Přijeli i žáci ze školy ve Viničných Šumicích, 
Podolí a Blažovicích. I při této konkurenci 
jsme získali jeden ze čtyř putovních pohá-
rů. Sportovcem s nejvyšším počtem dosa-

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Bramborování Podzimní tvoření
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žených bodů byl Vincent Baránek z  naší 
školy.

Během prvních měsíců ve škole si žáci 
zopakovali učivo předchozího ročníku, 
navázali na  něj a  pokračují dál ve  vzdě-
lávání. Do vyučování jsme zařadili i před-
nášku k ochraně životního prostředí, také 
poznávání výroby skleněných šperků, 
práci s  programovatelným legem nazva-
nou Vesmírný modul. V  době přerušení 
dodávky elektrické energie jsme vyjeli 
do  kina na  český animovaný film Myši 
patří do  nebe, který získal několik me-
zinárodních ocenění a  také Českého lva 
za nejlepší animaci. Za  týden na  to jsme 
si pro žáky připravili celodenní projekt 
Bramborování, na  kterém se o  brambo-
rách nejen mluvilo, četlo, zpívalo, básnilo, 
počítalo, ale také se z nich výtvarně tvoři-
lo, a  především připravovalo velmi chut-

né jídlo – bramborák, který nám venku 
na ohni usmažil pan Dragoun, za což mu 
moc děkujeme.

Do konce prosince nás ještě čeká vyjet 
do Soběšic na Jezírko za přírodovědnými 
programy pro děti, Hudební pohádka 
v podání Musica Animae, Mikulášský den 
spojený s  klavírním koncertem, Tradiční 
vánoční Jarmark, vánoční besídka s nadíl-
kou a zpěv koled pod vánočním stromem 
na  návsi. Pak už si budou děti užívat vá-
noční svátky a příchod nového roku spo-
lečně se svými rodinami během vánoč-
ních prázdnin. Do školy se všichni vrátíme 
až 3. ledna 2023.

Děkuji rodičům i  dalším příznivcům 
naší školy za celoroční spolupráci a přeji 
nám všem klidný předvánoční čas, pěkné 
Vánoce a  šťastný vstup do  nového roku 
2023. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ tvarožná

Atletická olympiáda Galerie  Skleněnka

Mateřská škola Tvarožná
Listopad nám říká, že máme školní rok 

v plném proudu. Jen co jsme si zase všich-
ni zvykli na  režim školky, vyrazili jsme 
na výlet. Ten první nás zavedl do kravína, 
kde jsme se dozvěděli vše o  kravičkách. 
Jak se dojí, kde vlastně bydlí, co jí. Nejvíce 

se nám líbila telátka, stejně zvědavá a roz-
verná jako samy děti. 

Možná málokdo z vás ví, že 20. říjen je 
Dnem kuchařů. Proto jsme se rozhodli vy-
hlásit soutěž o nejlepší tvaroženskou dob-
rotu. Do soutěže se zapojili všichni, kteří 
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rádi pečou a  pečení je baví. Doma spo-
lečně připravili jejich oblíbenou rodinnou 
pochoutku a pak ji přinesli do školky. Se-
šla se jich spousta. Byly tam bábovky, řezy, 
muffiny, perníčky či slaný závin. Na závěr 
přísná porota, jež byla složená z paní ku-
chařek a dětí, rozhodla o vítězi. Odměnu 
si odnesli nejen ti nejlepší, ale všichni za-
pojení kuchaři. Děkujeme touto cestou 
i kuchařům „dospělákům“, že se tak v hoj-
ném počtu soutěže zúčastnili.

Konec října nám dal jasně najevo, 
že teplým slunečným dnům už odzvonilo, 
ale my jsme se ještě naposledy rozloučili 
s  létem malou zahradní slavností, kterou 
jsme nazvali SKŘÍTKOVÁNÍ. Bylo to dopo-
ledne plné aktivit a soutěží. Vyráběli jsme 
skřítky z  polínek a  listí, vydováděli jsme 
se a  rovněž jsme opékali špekáčky. Poča-
sí nám přálo, a proto na závěr nechyběla 
pořádná diskotéka.

Je tu listopad a  než se nadějeme, bu-
dou tady Vánoce. Na ty, jak víme, se těší 
nejvíce děti. V  tomto duchu budou pro-
bíhat i  naše aktivity ve  školce. Ještě než 
se setkáme s rodiči a dětmi 29. 11. na vá-
nočních dílnách, přijdou za  námi dudáci, 
a vezmou nás na cestu kolem světa. 5. 12. 
k nám dopoledne zavítá Mikuláš a možná 
s sebou vezme i nějakého anděla či čerta. 

13. 11. jedeme do  Divadla Bolka Polívky 
na  představení Mrazík a  odpoledne se 
pak společně s  rodiči, babičkami a  dě-
dečky sejdeme na naší zahradě, kde pro-
běhne vánoční koledování. Zahájíme tím 
i tradiční vánoční jarmark. Srdečně všech-
ny zveme na  tuto zajímavou a  vánočně 
naladěnou akci.

Den kuchařů 20. 10. 2022

Výlet do kravína 4. 10. 2022
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Vánoce by měly být svátky klidu 
a míru a  tak vám všem přeji, abyste si je, 
v této neklidné době, užili v kruhu svých 

blízkých a do nového roku 2023 vykročili 
tou správnou nohou.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Skřítkování na školní zahradě 3. 11. 2022

Ze života obce
217. výročí bitvy tří císařů

V  letošním roce se 
po  dvou letech nucené 
přestávky, způsobené 
vleklou a  rozsáhlou epi-
demií Covid-19, konají 
opět vzpomínkové akce 
k  výročí bitvy tří císařů. 
V  obci Tvarožná pořá-
dáme hlavní program 
ve  spolupráci se společ-
ností AusterlitzPro s.r.o. 
Na akci i v letošním roce 
finančně přispěl Jiho-
moravský kraj. 

Vzpomínkové akce 
k  217. výročí bitvy 
u  Slavkova (2. prosince 
1805), bitvy tří císařů – 
Austerlitz 2022, proběh-
nou ve  dnech 30. listo-
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padu–4. prosince. Předpokládáme účast 
přibližně 1000 účastníků z 15 zemí světa, 
60 koní, 15 děl, a  úplný program zahrnu-
jící vzpomínkovou akci v Kučerově (30. lis-
topadu), ohně na  Žuráni (2. prosince), re-
konstrukci bitvy u Slavkova na bojišti pod 
Santonem u Tvarožné (3. prosince) a piet-
ní akt na Mohyle míru u Prace (4. prosince).

Akci připravují v  rámci  Projektu Aus-
terlitz  Středoevropská napoleonská spo-
lečnost, obce  Kučerov,  Tvarožná  a  Pra-
ce  a  Austerlitz z.s. Akci finančně 
dlouhodobě podporuje  Jihomoravský 
kraj. Partnerem akce je agentura  Czech-
Tourism a Ministerstvo pro místní rozvoj.

U Slavkova císař Francouzů Napoleon I. 
během několika hodin rozhodl tažení roku 
1805, válku třetí protifrancouzské koalice. 
Poražený car Alexandr I. se svou armádou 
opustil střední Evropu; válka mezi Francií 
a  Ruskem pokračovala až do  roku 1807 

bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského 
míru. Rakouský císař František I. přistou-
pil na  podmínky příměří podepsaného 
6. prosince na zámku ve Slavkově a poslé-
ze i na podmínky tvrdého bratislavského 
míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmí-
nek a Napoleonův rostoucí vliv v Němec-
ku vedly po třech letech k eskalaci napětí 
mezi Rakouskem a  Francií, válce roku 
1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, 
u  Znojma. Napoleonská epopej pokračo-
vala tažením do  Ruska, válkou 6. koalice 
v  letech 1813–1814, a  vyvrcholila bitvou 
u  Waterloo. Každoročně se na  přelomu 
listopadu a  prosince  u  příležitosti výro-
čí bitvy u Slavkova sjíždí na  jižní Moravu 
tisícovka „napoleonských vojáků“ z  celé 
Evropy, aby během zimního víkendu při-
pomněli střetnutí ve  světě proslulé pod 
německým názvem města – Austerlitz – 
a také jako bitva tří císařů, francouzského 
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císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského císaře Alexandra. Bitva, jejíž 
průběh přirovnává z francouzské strany profesor Tulard spíše než k partii šachu k partii 
pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována 
za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Jde o největší pravidelně pořáda-
nou napoleonskou vzpomínkovou akci na světě.

Hlavními body programu vzpomínkových akcí jsou sobotní rekonstrukce bitvy, kte-
rá probíhá u obce Tvarožná, pod kopcem Santonem, na severním okraji historického 
bojiště. V neděli v poledne pak na Prackém kopci, místě nejtvrdších bojů bitvy, před 
památníkem Mohyla míru věnovaném obětem válek, probíhá pietní akt, při němž jsou 
vzpomenuty nejen vojenské, ale i  civilní oběti bitvy u  Slavkova. Vzpomínkové akce 
nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. 
Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem 
ovlivnily, a  i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání 
a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a pod-
pora poznávání společné evropské historie.

Protože jsme v loňském a předloňském roce nemohli akci realizovat v plném rozsa-
hu, přebíráme záměr let 2020 a 2021: tématem letošní rekonstrukce u příležitosti 217. 
výročí bitvy tří císařů bude Napoleonův „Lví skok“ a rozhodující boj na Prackých výši-
nách s důrazem na okamžiky, které barvitě ve svých pamětech popsal francouzský bri-
gádní generál Thiébault, a následný ústup rusko-rakouských sil. Uvidíte dle dobových 
zásad manévrující a bojující pěchotu, jezdectvo i dělostřelectvo. Jednotky Napoleono-
vy „Grande Armée“ se utkají o „Pracké výšiny“ se středem koaliční armády.

Francouzská sestava v roli divize generála Saint-Hilaira 4. armádního sboru maršála 
Soulta přichází od Ponětovic kolem Prace na Pracký kopec, jehož vrcholek obsazuje 
10. lehký pluk. Ten se zde zanedlouho musí bránit protiútoku pěchoty ruské brigády ge-
nerála Kamenského od 2. kolony generála Langerona, která již směřovala do údolí proti 
Sokolnicím, ale byla po překvapivém zjevení se Francouzů v koaličním týlu urychleně 
odvelena zpět. Do boje se postupně zapojily další francouzské jednotky, které v Praci 
z nemalými ztrátami odrazily předvoj koaliční 4. kolony. Mezitím přicházejí ze severu 
koaliční posily v  podobě rakouské brigády generála Jirčíka. Boj šesti tisíc Francouzů 
proti šesti tisícům Rusů a přibližně pěti tisícům Rakušanů na vrcholku Prackého kopce 
potrvá asi od půl desáté do půl jedné. Koaliční síly budou postupně odraženy směrem 
na Zbýšov a Hostěrádky.

Rozhodli jsme se své bitevní pole pod Santonem otočit o 180° a dát tak rekonstrukci 
bitvy trochu jiný výraz, než v tomto prostoru mívá (ale není to poprvé) – Francouzi tak 
nastoupí nikoli ze severozápadu, ale z jihovýchodu. Zasvěcený komentář dvojice Leo-
nid Křížek a Jiří Kučera přispěje k vaší orientaci. Císaře Napoleona ztvární Mark Schnei-
der z Virginie, který v této roli vystupuje pravidelně od roku 2005.

PROgRAM
Středa, 30. listopadu 2022
•	 17:00 – 18:00 Kučerov – setkání s napoleonskými vojáky, bitva na návsi a přehlídka
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Čtvrtek, 1. prosince 2022
•	 18:00–20:00  Brno a bitva u Slavkova 2022 (Tyršův sad, pochod městem, v 19 hodin 

shromáždění v Denisových sadech), pořádá Společnost 1645
Pátek, 2. prosince 2022
•	 17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

Sobota, 3. prosince 2022
•	 07:30 Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
•	 09:00 Tvarožná, nástup koaliční armády
•	 10:30–12:00 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
•	 12:00  Pietní akt u pomníku obětem bitvy před budovou Obecního úřadu 

ve Tvarožné
•	 14:00–15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

Vstupné na akci je ZDARMA, s výjimkou míst na tribuně. Celodenní program ve Tvarožné, 
tábor na návsi, historický jarmark.
Neděle, 4. prosince 2022
•	 12:00 Pietní akt na Mohyle míru

Zdroj: www.austerlitz.org (upraveno)

Upozornění
V souvislosti s konáním vzpomínkových akcí k 217. výročí bitvy tří císařů bude v so-

botu 3. prosince od 10 do 17 hodin uzavřena obec pro veškerou dopravu. Budou do-
časně přemístěny autobusové zastávky linky č. 702, objízdná trasa povede kolem kos-
tela a kulturního domu. Z důvodu ochrany přírody bude ve vyhrazenou dobu zakázán 
vstup na kopec Santon. Věnujte prosím pozornost informacím a pokynům pořadatelů 
a Policie ČR. V případě zájmu můžete získat další informace na internetových stránkách 
obce (www. tvarozna.cz) nebo na Obecním úřadě (tel. 544 226 101). Děkujeme za po-
chopení a věříme, že i díky vám budeme moci zaznamenat důstojný a bezproblémový 
průběh letošních vzpomínkových akcí.

Pochod slavkovským bojištěm
Skupina historického šermu Buhurt, 

napoleonská sekce, vás opět srdečně zve 
na  pochod slavkovským bojištěm po  ze-
lené turistické značce vedoucí přes Kře-
novice. Zájemci o tento již tradiční výšlap 
po  stopách všech zúčastněných armád 
slavkovské bitvy mohou přijít v  sobotu 
26. listopadu 2022 na  horní nádraží 

v Křenovicích, odkud odjedeme vlakem 
v 7.54 do Újezdu u Brna. Pěšky se potom 
od  nádraží vydáme ke  kapličce sv. Anto-
nína Paduánského, dále na  Mohylu míru, 
kde se můžeme občerstvit v místní kavár-
ně, či navštívit expozici v muzeu. Pokračo-
vat budeme k Pomníku tří císařů nad Zbý-
šovem a  přes hromadné hroby nad naší 
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Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt a obec Křenovice

si vás dovoluje pozvat při příležitosti

217. výročí Bitvy tří císařů 
do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé 

šarvátce vojenských jednotek na konci ulice Havlíčkové,  na pochod k hromad-
ným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu 

u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.

V pátek 2. prosince 2022 od 10–12 hodin bude improvizované vojenské ležení 
přístupné pro děti ze školky a žáky ze školy, kde jim bude podán odborný a poutavý 
výklad.

V  16.00 se ležení otevře pro veřejnost. Jako již tradičně zde uvidíte vojáky  
a  markytánky ve  francouzských, rakouských a  ruských uniformách kolem tábo-
rových ohňů. Ve  dvoře s  dobovými rekvizitami, povozy a  kanóny pak spatříte ci-
vilisty v  historických kostýmech, kováře a  vojenského kuchaře při opékání selete. 
V  provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky  
a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spoje-
neckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně 
vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťo-
valy. Letos posílí naše řady jednotka z Francie a Rumunska. 

Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína a párků v rohlíku.
V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šar-

vátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád bitvy tří císařů, Francou-
zi proti Rakušanům a Rusům. Ukázka bude s mluveným doprovodem.

V 19.00 vyjdou jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lam-
pióny a ostatními směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské 
bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 217 let odpočívají. Při tomto pietním aktu 
budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných 
hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako kaž-

obcí zpět do  Křenovic. Celá trasa měří 
necelých 13 km a  pro více zdatné může 
cesta pokračovat až do  Slavkova, odkud 
se mohou dopravit zpět opět vlakem, 
a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17 
směr Brno. I  přes nepřízeň počasí si tak 
týden před samotnými vzpomínkovými 
akcemi společně projdeme část bojiště. 

Všichni účastníci a  uniformovaní kolego-
vé, na které čeká v průběhu pochodu his-
torický kvíz s  odměnami, jsou v  hojném 
počtu vítaní. U  jednotlivých zastavení 
bude k  uctění památky padlých vystře-
lena čestná salva. Pochod pak zakončíme 
v  Křenovicích u  sochy M. Kutuzova asi 
ve 12.00 hodin.
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doročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krát-
kém reprodukovaném projevu bude za  doprovodu hudby odpálen slavnostní ohňo-
stroj.

V  sobotu 3. prosince dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých 
a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11.00. Poté se jed-
notky přemístí na bitevní pole do Tvarožné pod Santonem k dobovému střetnutí.

V neděli 4. prosince proběhne v Křenovicích v 9.00 slavnostní nástup vojenských 
jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva s krátkým 
proslovem, a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu, 
který se uskuteční ve 12 hod.

Za skupinu Buhurt oldřich Bartošek

Tříkrálová sbírka 2023
Stejně jako každý rok se i  letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční Tří-

královou sbírku.
„Velice si vážíme Vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále odborně 

i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným lidem, osobám se zdravotním a men-
tálním postižením, v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim 
příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se posunuli kupředu. 
Chtěli bychom Vás poprosit o podporu i v letošním ročníku tříkrálové sbírky, který se usku-
teční od 1. do 15. ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat o potřebné, a naplňovat tak 
charitní poslání,“ říká Zdeněk Strašák, ředitel Oblastní charity Rajhrad. 

Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad využít na:
•	 pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
•	 výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
•	 vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
•	 otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
•	 pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
•	 vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
•	 podporu mobility v  terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchran-

nou síť,
•	 zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde 
najdou aktuální informace. Zasláním finanční částky na sbírkový účet či prostřednictvím 
QR kódu nás můžete podpořit již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledování Tříkrálové-
ho koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin na ČT1. Srdečně děkujeme,“ dodává 
Zdeněk Strašák.

Ve Tvarožné se bude Tříkrálová sbírka konat v sobotu 7. ledna 2023 v dopo-
ledních hodinách. 
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REKLAMA
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Lampionový průvod ve Tvarožné
V  neděli 30. 10. 2022 se uskutečnil 

ve  Tvarožné Lampionový průvod. Všem 
mockrát děkujeme za účast. Opět se prů-
vodu zúčastnilo zhruba 80 dětí a jejich ro-
diče. Vzhledem k počasí jsme šli malinko 
jinou cestou než je obvyklé, ale zato jsme 

neměli zablácené boty. Na konci průvodu 
na děti čekalo sladké překvapení a pro ro-
diče bylo připravené svařené víno.

Všichni jsme si to moc užili a již nyní se 
těšíme na další ročník.

Za pořadatele 
Dita Kochová
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Z obecní kroniky – rok 1927
Jak se ve Tvarožné volilo před pětadevadesáti lety…

Obecní volby
Dne 16. října 1927 byly vykonány volby do obecního zastupitelstva. Konány byly dle 

poměrného zastoupení politických stran.
Odstupující zastupitelstvo v čele se starostou Fr. Vičarem, který byl zvolen na zby-

tek období po zemřelém strarostovi Jar. Eliášovi, mohlo s čistým svědomím předložiti 
účet své práce. Takový celkový přehled také podal radní Jindřich Galle na veřejné schů-
zi. Odstupující obecní zastupitelstvo mimo jiné práce přivedlo ke zdárnému výsledku 
parcelaci velkostatku – všem se ovšem nezachovali a nezachoval by se nikdo, když ro-
zumové důvody nebyly mnohde platny. V důsledcích těchto nesrovnalostí, zaviněných 
parcelací velkostatku, nebyl kandidován starosta Fr. Vičar ani do ob. zastupitelstva. Po-
znamenávám pro budoucí, že jednání takového si nezasloužil, poněvadž jako starosta 
byl vždy nestranným a v jednání korektním. 

Dále za  úřadování zmíněného zastupitelstva postaven byl pomník padlým obča-
nům ve světové válce. 

Při volbě v  roce 1927 podalo 5 politických stran kandidátní listiny, a  to: 1. strana 
křesťansko-sociálních dělníků a  domkářů, 2. strana komunistická, sekce III. internac., 
3.  strana sociálně demokratické strany dělnické, 4. strana družiny katolických země-
dělců, 5. strana republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny 
domkářů a malorolníků. 

Na zbytky hlasů se sdružily: strana křesť. soc. dělníků a domkářů se stranou kato-
lických zemědělců, strana republikánská se str. soc. demokratickou a komunistickou.

Voličů oprávněných k volbě bylo 564. Volilo však jen 522 občanů. Tito odevzdali 511 
hlasovacích lístků platných, 10 prázdných obálek a 1 hlasovací lístek neplatný. 

Stranu kř. soc. dělníků a  domkářů volilo 161 obč. a  získáno při volebním čísle 32, 
mandátů 5. 

Stranu komunistickou volilo 39 obč. – 1 mandát.
Stranu soc. dem. volilo 114 občanů – získala 3 mandáty. 
Stranu kat. zemědělců volilo 100 obč., má 3 mandáty.
Stranu republikánskou volilo 86 obč., dostala 3 mandáty.
Námitek – rekursů proti volbám nebylo.
V novém období v obecním zastupitelstvu zasedají:
1. Švábenský Josef č. 131, 2. Galle Jindřich č. 169, 3. Antoš Jaroslav č. 100, 4. Neužil 

Josef č. 34, 5. Aujezdský Leopold č. 143, 6. Daněk Petr č. 142, 7. Veselý Stanislav č. 94, 
8. Kaláb Fr. č. 111, 9. Sedlák Jan č. 195, 10. Galle Antonín č. 116, 11. Kaláb Rud. č. 197, 
12. Barták Inocenc č. 9, 13. Nohel Emil č. 15, 14. Galle Fr. č. 42, 15. Müller Fr. č. 13. 

Volba starosty a obecní rady se konala 30. října 1927.
Za starostu obce zvolen byl Galle Jindřich, tov. dělník č. 169. 
Nový starosta je muž prozíravý, obecních věcí velmi znalý a obec povede jistě k roz-

květu. 

Z historie obce
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V obecní radě zasedají: Kaláb Fr. č. 111 (náměstek), Galle Antonín č. 116, Nohel Emil 
č. 15 a Aujezdský Leopold č. 143.
(doslovný přepis z Pamětní knihy obce Tvarožny, str. 165–168)

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 5. ledna 2023. 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.

Vladimír Drápal 17. 11. 2022 – 26. 2. 2023
SELSKÁ MODERNA

středa–pátek 
13–18 h 
sobota–neděle 
10–12.30 h a 13–18 h

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy.

16. 11. 2022 v 17 h

Hudební program: 
Klára Zavadilová flétna
Jana Máslová  klavír

Muzeum ve Šlapanicích
Masarykovo nám. 18
www.muzeumbrnenska.cz

muzeumslapanice
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Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč

listopad–prosinec 2022
94 let Josef Gajdoš, Tvarožná 275

85 let Karel Daněk, Tvarožná 208

80 let Anna Šubrtová, Tvarožná 245

75 let Jan Pokorný, Tvarožná 187

70 let Ivo Vojta, Tvarožná 50 
 Dagmar Buchtová, Tvarožná 264

65 let Eliška Knosová, Tvarožná 26

60 let Karel Kachlíř, Tvarožná 297

50 let Štěpánka Ondráčková, Tvarožná 217

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 15. 11. 2022

Naši jubilanti



Výsadba stromů u krajské silnice u obce, 4. listopadu 2022

Výsadba stromů za Masarykovou alejí, 5. listopadu 2022



Jindřich Galle

starosta obce Tvarožná v letech 1928–1938


