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Vážení spoluobčané, 
rád bych Vám popřál vše nejlepší 

v tomto roce, v němž si připomínáme výro-
čí obce – 735 let od první písemné zmínky 
a také 30. výročí vzniku republiky. 

Ještě se ale vrátím k roku předchozímu. 
Po  dvouleté přestávce se o  prvním pro-
sincovém víkendu minulého roku konaly 
vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů. 
Rekonstrukce bitvy pod Santonem se ne-
mohla obejít bez ruských jednotek, histo-
rický odkaz bitvy mezi příslušníky několika 
národností nelze změnit. Obešla se však 
bez některých přímých účastníků, repre-
zentantů této národnosti. Ruské uniformy 
oblékli příznivci vojenské historie z  jiných 
zemí. Nedaleký reálný válečný konflikt evi-
dentně rezonoval ve  vnímání vzpomínko-
vých akcí, diváci měli možnost intenzívně 
přemýšlet, kde se nachází hranice mezi 
dokonalým napodobením bitvy a  bitvou 
skutečnou. 

Opět jsme se také sešli pod vánočním 
stromem na  návsi. Zájem o  toto setkání 
byl velký a  zdálo se, jako by se oproti mi-
nulosti nic nezměnilo. Vánoční strom se 
ale přemístil na jiné místo a ozařoval náves 
až do svátku Tří králů. O jeho pěknou svě-
telnou výzdobu doplněnou na Štědrý den 
osvětlenou „čtyřiadvacítkou“ se postaral 
Petr Šmerda. Děti ze základní školy trochu 
povyrostly a zazpívaly nám mnohem lépe 
pěkné koledy. Hasiči připravili dobrý čaj 
a jistě mnohem chutnější svařák, než v mi-
nulých letech. Skauti naplnili opět své po-
slání a předali nám Betlémské světlo, které 
snad zářilo více než minule. Rádi jsme si ho 
opět odnesli do  svých domovů. Na  chvíli 
jsme pocítili jistotu, že tyto věci jsou samo-
zřejmé a  neměnné. Ale máme už i  zkuše-
nost, že tomu tak být nemusí. 
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Hned v prvním měsíci nového roku si 
zvolíme nového prezidenta. Už samotná 
příprava volby je v  médiích intenzívně 
zastoupena a  provázena emocemi. V  řád-
ném termínu podalo kandidátní listinu 
21  uchazečů, většina však byla vyřazena 
a volit budeme z devíti a vlastně dnes už 
jen z  osmi kandidátů. I  to je dost vysoké 
číslo a jisté zvolení v I. kole nelze u žádné-
ho kandidáta předpokládat. Jistě bychom 
si všichni přáli, aby nový prezident důstoj-
ně reprezentoval naši zemi, ctil společné 
hodnoty a náš národ vedl k jednotě. Přímá 
volba prezidenta je zřejmě jedním ze zá-
kladních principů vytoužené demokracie. 
Je nyní na nás, jak se s tím dokážeme vypo-
řádat, jak dokážeme posoudit osobnostní 
vlastnosti všech kandidátů. Odpovědnost 
tímto částečně přebíráme na sebe. 

V Muzeu ve Šlapanicích až do 26. února 
pokračuje výstava Selská moderna. Jsou 
zde vystavena díla tvaroženského rodáka, 
akademického malíře a  sochaře Vladimí-
ra Drápala (1921–2015). Celý život prožil 
ve Tvarožné a rodnou obec ve své tvorbě 
představuje s pravdivým a osobitým výra-
zem. Čeká nás několik plesů, v  lednu mů-
žeme navštívit Farní ples (tentokrát ve Ve-
laticích) a  Hasičský věneček, na  počátku 
února následuje Obecní ples, na něj nava-
zuje Dětský karneval a „plesavou“ sezónu 
ukončí Hasičské ostatky.

Pokračuje výstavba komunikace v ulici 
Vinohrady, předpokládá se, že na jaře bude 
dokončena a obyvatelé se dočkají odpoví-
dajícího přístupu ke svým domovům nebo 
pozemkům v této lokalitě. Snad už v první 
polovině tohoto roku se cyklisté budou 
moci projet po nové cyklostezce od Líšně 
přes Podolí až do Tvarožné, kde bude ještě 
nutno před ul. Velatickou zpevnit část pol-
ní cesty, jež není součástí projektu. Součas-
ně probíhají přípravy budování další etapy 

cyklostezky z Tvarožné do Kovalovic. Před-
poklad dokončení je v roce 2024.

Moderním a  ekologickým dopravním 
prostředkem vedle kol jsou dnes také elek-
tromobily. Zastupitelstvo obce rozhodlo 
v  závěru roku o  pořízení nového užitko-
vého elektrovozidla pro obec. Již jednou 
jsme se o nákup v loňském roce pokoušeli, 
dodavatel však neměl k  dispozici vozidlo 
s potřebnou délkou valníkové korby. Letos 
se tedy snad podaří kýžený dopravní pro-
středek pro potřeby obce získat. 

A  pokud hovoříme o  kladném vlivu 
na životní prostředí a úsporách energií, je 
třeba zmínit pořízení fotovoltaické elek-
trárny, kterou plánujeme instalovat na bu-
dovu Obecního úřadu. V těchto dnech také 
podáváme žádost o dotaci na Ministerstvo 
průmyslu a  obchodu z  programu Efekt 
na  tzv. Energetický management. Tím by-
chom měli dosáhnout větší přehlednosti 
o  vlastnostech a  využití obecních budov, 
energetický management by nám měl na-
povědět, jaká můžeme v  jednotlivých ob-
jektech najít řešení vedoucí k úspoře ener-
gií. V této souvislosti zmíním stručně a spíš 
pro zajímavost, že se připravuje legislativa 
pro tzv. komunitní energetiku. Jejím smys-
lem má být nekomerční využití elektrické 
energie vyrobené např. na  budově Obec-
ního úřadu pro potřeby jiných subjektů, 
případně i rodinných domů. Ale to je zatím 
vzdálenější budoucnost. Nějakou dobu 
budeme muset ještě elektrickou energii 
všichni nakupovat od ryze komerčních po-
skytovatelů a vzájemně si můžeme zatím 
předávat zdarma pouze energii vlastní.

Vánoce, svátky klidu a  míru skončily. 
Věřím, že klid a mír v našich myslích a do-
movech, který jsme si vzájemně v posled-
ních týdnech s velkou měrou všichni přáli, 
bude stále přetrvávat.

Pavel Šťastný 
starosta 
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 3. prosince jsme si připomenuli 217. výročí bitvy tří císařů, po dvou letech nucené 

přestávky se opět konaly vzpomínkové akce završené rekonstrukcí bitvy pod Santo-
nem, za účasti tisíců diváků. Obec navštívil hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan 
Grolich, velvyslanec Francie J. E. Alexis Dutertre a řada dalších významných hostů.

•	 17. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal Adventní koncert, hrála Musica Animae.
•	 23. prosince jsme se sešli na návsi u vánočního stromu, děti ze základní školy za-

zpívaly koledy, skauti nám rozdávali Betlémské světlo a hasiči ve zbrojnici připravili 
občerstvení.

•	 7. ledna se v obci konala Tříkrálová sbírka.
•	 7. ledna se konala prodloužená na Sokolovně v rámci tanečního kurzu.
•	 7. ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Tvarožná.

Pozvánka na plánované akce a události
13.–14. leden – Volba prezidenta České republiky (I. kolo).
14. leden – Farní ples – Velatice, hraje kapela Buch.
21. leden – Hasičský věneček – KD Kosmák, hraje kapela Dolce Vita.
27. – 28. leden – Volba prezidenta České republiky (II. kolo).
4. únor – Obecní ples – KD Kosmák, hraje kapela Kolorez.
12. únor – Dětský karneval TJ Sokol – KD Kosmák.
18. únor – Hasičské ostatky – Sokolovna.

Poděkování
Děkujeme koledníkům a  všem občanům, kteří přispěli do  Tříkrálové sbírky určené 
na pomoc lidem v nouzi.

Aktuality z obce

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2023
sobota 14. 1. 2023 9.00–11.00 hod.
středa 18. 1. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 28. 1. 2023 09.00-11.00 hod .
středa  1. 2. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 11. 2. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 15. 2. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 25. 2. 2023 09.00-11.00 hod.
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Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,  
poplatek za psa pro rok 2023
Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 5. 2023.
Úhrada je možná:
•	v hotovosti nebo kartou na pokladně OÚ, 
•	převodem na účet obce Tvarožná 6322641/0100, v. s.: číslo popisné domu

•	Poplatek za psa – 150 Kč – Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
•	Sazba poplatku za  komunální odpad – 550 Kč – Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2021

Slevy a osvobození:
•	osoby do 5 let – osvobozeny (do roku 2018)
•	osoby 5 - 15 let - sleva 100 Kč (od roku 2017 do roku 2008)
•	osoby na 70 let - sleva 100 Kč (od roku 1952)
•	osvobozeny jsou osoby, které se v době celého kalendářního roku zdržují mimo místo 

svého přihlášení ze studijních, pracovních, zdravotních nebo jiných důvodů. Tuto sku-
tečnost je nutno vždy bez odkladu nahlásit a doložit na OÚ Tvarožná.

Rozhodné období pro zařazení do věkové kategorie je 1. leden daného roku. 

středa  1. 3. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 11. 3. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 15. 3. 2023 15.00-17.00 hod.
sobota 25. 3. 2023 09.00-11.00 hod.
středa 29. 3. 2023 15.00-17.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je   nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Nápojový karton – krabice od  mléka a  džusů – se ukládá do  kontejnerů společně 
s plasty.
Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
V obci je zaveden systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých a modrých nádob 
(na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby v roce 2023 budou vyváženy dle 
stanoveného harmonogramu. K  odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně 
zaplněné nádoby. Pokud máte zájem o  žluté nebo modré popelnice, je možné je 
po  dohodě zakoupit na  Obecním úřadě, popelnice budou postupně dle zájmu 
doplňovány. Každý rok se upravují svozové trasy, vždy od  ledna nového roku. 
Harmonogram svozů je v příloze tohoto zpravodaje. Svozový den začíná už od 6.00 hod. 
ráno. Přesný čas svozu nelze zaručit, je proto vhodné dávat nádoby před dům vždy den 
předem.
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Výzva pro veřejnost
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyzývá vlastníky nemovi-
tostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně 
určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke  svému vlastnictví uvedené 
nemovitosti u místně příslušného pracoviště ÚZSVM.
ÚZSVM upozorňuje na  skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlá-
sí ve  lhůtě stanovené v  ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto 
zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Výzva ÚZSVM a  seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na  úřed-
ní desce obce Tvarožná a  také na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“, v části „Nedostatečně 
identifikovaní vlastníci“. 

MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc s programem  
Nová zelená úsporám Light 

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání žádosti do  programu 
Nová zelená úsporám Light. Žadatel musí být vlastník či spoluvlastník RD nebo trva-
le obývané rekreační chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního dů-
chodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domácnost pobírala v období 
od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení. 

Je možné žádat na  zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken 
a vchodových dveří.

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření jmeno-
vaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již 
od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. 
V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených 
aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření 
pak máte celý rok.

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – pů-
vodní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte 
k žádosti.

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete obrátit již nyní se svými dotazy. Po-
můžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak 
je třeba postupovat.

V případě zájmu se obracejte na: 
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, tel. 777 864 704
Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, tel. 732 512 635 
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Usnesení č. 2 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 28. listopadu 2022 v 18 hodin na OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/2/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
  Usnesení č. 2/2/22 – Návrhovou komisi:  Ing. Zbyněk Brtník 

Ing. Petr Buchta
  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
  Usnesení č. 3/2/22 – Ověřovatele zápisu:  Mgr. Pavel Daněk 

Milan Filipec
  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0
  Usnesení č. 4/2/22 – Smlouvu o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí 

v rámci výročí bitvy tří císařů v roce 2023. 
Příloha č. 1 – Smlouva o spolupráci 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 5/2/22 – Členy finančního výboru a kontrolního výboru následovně: 
• finanční výbor: Bc. Hana Nečasová, Jana Pajerová, DiS., Ing. Marek Andrysík, Aleš 
Brzobohatý,  
• kontrolní výbor: Milan Filipec, MUDr. Rudolf Lichka. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 6/2/22 – Zastupitelstvo obce Tvarožná stanovuje svým 
neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu v následujících částkách: 
• místostarosta – 21.126 Kč 
• člen rady – 4.695 Kč 
• předseda výboru / komise – 2.347 Kč 
• člen výboru / komise – 0 Kč 
• člen zastupitelstva – 1.173 Kč 
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady 
obce a předsedy nebo člena výboru / komise a to ve výši jednotlivých odměn 
schválených zastupitelstvem obce. 
Odměna bude poskytována ode dne 01.12.2022. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce 
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 7/2/22 – Dohody o provedení práce členů zastupitelstva obce a to 
následovně: 

Informace ZO a OÚ
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• Lenka Dumpíková, DiS. – práce se zpravodaji – roznáška zpravodajů občanům – 
navýšení odměny o 600 Kč na 3.000 Kč/rok od 01.01.2022 do 30.11.2022. 
Příloha č. 2 – Dohoda o provedení práce – dodatek č. 1 
• František Kopecký – přípravné a organizační práce při vzpomínkové akci Bitva tří 
císařů – na období od 1.1.2023 do 06.12.2026 – sjednaná odměna 200 Kč/hod. 
Příloha č. 3 – Dohoda o provedení práce 
• Mg. Věra Floriánová – zápisy v kronice a pamětní knize, slavnostní obřady – 
sjednaná roční odměna 5.000 Kč od 01.12.2022 do 30.11.2026.  
Příloha č. 4 - Dohoda o provedení práce 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 8/2/22 – Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 28.11.2022.  
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. 17 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 9/2/22 – Smlouvu o předání částí kanalizačních přípojek a úhradě 
nákladů na jejich realizaci. 
Příloha č. 6 – Smlouva o předání částí kanalizačních přípojek a úhradě nákladů 
na jejich realizaci 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 10/2/22 – Smlouvu o úhradě poměrné části nákladů na přípravu 
vodovodní přípojky. 
Příloha č. 7 – Smlouva o úhradě poměrné části nákladů na přípravu vodovodní 
přípojky 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 11/2/22 – Zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku 
p. č. 129 v k. ú. Tvarožná, zapsaného na LV č. 1 o výměře cca 7 m2. 
Příloha č. 8 – Žádost o odprodej pozemku a geometrický plán 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
  –––
 III. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ: 
  –––
 IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
  Zprávu starosty. 

Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 28. 11. 2022

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

Milan Filipec, v. r.
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Usnesení č. 3 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 19. prosince 2022 v 18 hodin na Obecním úřadě ve Tvarožné

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/3/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
  Usnesení č. 2/3/22 – Návrhovou komisi:  Mgr. Věra Floriánová 

František Kopecký
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1
  Usnesení č. 3/3/22 – Ověřovatele zápisu:  Ing. Tomáš Kousal 

Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1
V 18.11 hodin se dostavila zastupitelka Bc. Hana Nečasová. Přítomno je 15 členů ZO.
  Usnesení č. 4/3/22 – Jednorázovou dotaci z rozpočtu obce Tvarožná za rok 2023 

pro Jezdecký klub Roketnice, z. s. ve výši 10 tis. Kč. 
Příloha č. 1 – Žádost o dotaci z rozpočtu obce 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 5/3/22 – Odkoupení pozemků zapsaných na LV č. 1237 o celkové 
výměře 27.475 m2 vše v k. ú. Tvarožná za cenu maximálně 60 Kč/m2 a pověřuje 
radu obce k dalšímu jednání. 
Příloha č. 2 – Výpis z KN, LV č. 1237 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 6/3/22 – Odkoupení pozemků p. č. 1066/66 o výměře 119 m2 a p. č. 
573/21 o výměře 73 m2 zapsaných na LV č. 1112 vše v k. ú. Tvarožná, za cenu 
220 Kč/m2 a pověřuje radu obce k jednání v této věci. 
Příloha č. 3 – Výpis z KN, LV č. 1112 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 7/3/22 – Pořízení užitkového elektrovozidla kategorie N1 v celkové 
částce do 1 mil. Kč bez DPH v roce 2023 a pověřuje radu obce dalšími kroky v této 
věci. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 8/3/22 – Finanční dar ve výši 100 tis. Kč na charitativní sbírku 
Arcidiecézní charity Olomouc – Teplo a světlo pro Ukrajinu a pověřuje radu obce 
schválení rozpočtového opatření a administrativou spojenou s touto věcí. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 9/3/22 – Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 19.12.2022. 
Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 19 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 10/3/22 – Zastupitelstvo obce Tvarožná stanovuje svým 
neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu v následujících částkách: 
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• místostarosta – 23.238 Kč 
• člen rady – 5.164 Kč 
• předseda výboru / komise – 2.582 Kč 
• člen výboru / komise – 0 Kč 
• člen zastupitelstva – 1.291 Kč 
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
obce se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady 
obce a předsedy nebo člena výboru / komise a to ve výši jednotlivých odměn 
schválených zastupitelstvem obce. 
Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2023. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce 
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 11/3/22 – Rozpočet obce Tvarožná na rok 2023 se změnami dle 
přílohy č. 6. Zastupitelé byli seznámeni s podrobným položkovým rozpočtem 
obce na rok 2023. 
Příloha č. 5 – Návrh rozpočtu obce Tvarožná na rok 2023 
Příloha č. 5a – Podrobný položkový návrh rozpočtu na rok 2023 
Příloha č. 6 – Změny 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 12/3/22 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Tvarožná na roky 
2024–2026.  
Příloha č. 7 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvarožná na roky 
2024–2026 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
  –––
 III. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ: 
  –––
 IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
  Územní studii – Zástavba obce Tvarožná. 

Zprávu starosty. 
Návrh usnesení. 

Ve Tvarožné dne 19. 12. 2022

starosta obce:   Pavel Šťastný, v. r. 
místostarosta obce: Bc. Jan Spáčil, v. r.
ověřovatelé:   Ing. Tomáš Kousal, v. r.  

Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D., v. r.
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Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,

rok 2022 je za námi a stejně jako každý rok v tuto dobu bychom Vás chtěli alespoň 
ve stručnosti seznámit s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří naše obec 
Tvarožná a sousední obec Velatice. 

V  roce 2022 jsme zaznamenali 8 sňatků, z  toho 1 byl uzavřen v  místním kostele 
sv. Mikuláše, 6 v obřadní síni obce Tvarožná a 1 obřad proběhl na kopci Santon.

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

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 4, z toho 1 bylo ve Tvarožné a 3 v obci 
Velatice. Co se týká narození, tento rok jsme nezaznamenali v katastru Tvarožné a Ve-
latic žádné narození.

Také v roce 2022 jsme vítali naše nové občánky, kterých bylo celkem 9, z toho 5 děv-
čat a 4 chlapci. Připomínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době narození 
dítěte trvalý pobyt v obci Tvarožná.

Během roku oslavilo svá životní výročí 46 jubilantů. Na slavnostní setkání na obecní 
úřad jsou zváni jubilanti od 70 let výše vždy po pěti letech. Tato setkání probíhají v pří-
jemné atmosféře také díky dětem z naší základní školy, které vystupují pod vedením 
paní ředitelky Mgr. Věry Floriánové s nacvičeným pásmem básní a písniček. 

V letošním roce oslavily 4 manželské páry 50 let společného života a 2 páry 60 let 
společného života.

Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto 
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu 
došlo k  narození, úmrtí nebo k  uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat 
pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, 
že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních 
samosprávných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat 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.
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Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné 
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno 
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích, 
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této pro-
blematice naleznete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, v sekci 
Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).

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

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

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094, 608 234 199 
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Michaela Pejřilová a Jana Štouračová
matrikářky

Informace z evidence obyvatel za rok 2022
Se začátkem nového roku se vždy ohlížíme za rokem „starým“.
Jak tedy vypadal rok 2022 na úseku evidence obyvatel? Následující informace se týkají 
pouze občanů, kteří byli přihlášení v obci Tvarožná k trvalému pobytu.

•  v roce 2022 se narodilo 12 dětí, z toho 5 děvčat a 7 chlapců. V seznamu jsou pouze 
děti, jejichž matky měly v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti 
zapsané iniciálami nezveřejňujeme celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného 
zástupce se zveřejněním.

Viktor Krmíček, Tvarožná 421
Tomáš Sedláček, Tvarožná 93 
Dita Brzobohatá, Tvarožná 224
Alžběta Kučerová, Tvarožná 340
Veronika Seidlová, Tvarožná 399
Rozálie Daňková, Tvarožná 28

M. H., Tvarožná 
Mariana Gregorová, Tvarožná 19
Patrik Kohlmünzer, Tvarožná 430
Matěj Tihelka, Tvarožná 190
Michal Adámek, Tvarožná 215
Václav Rezek, Tvarožná 354

•  v roce 2022 zemřelo 7 našich spoluobčanů:
Ivan Šťastný – 78 let, Tvarožná 81
Vlasta Foitlová – 92 let, Tvarožná 334
Jiří Havel – 82 let, Tvarožná 31
Helena Polcerová – 87 let, Tvarožná 403

Josef Rademacher – 69 let, Tvarožná 57
Božena Kalábová – 90 let, Tvarožná 16
Jan Knos – 70 let, Tvarožná 26 

K 31. 12. 2022 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 320 občanů, z toho 671 žen a 649 
mužů. Pro srovnání bylo v  roce 2012 k  trvalému pobytu přihlášeno v  obci Tvarožná 
1 212 občanů. 

• k trvalému pobytu se během roku přihlásilo celkem 20 občanů
• z obce se odhlásilo 30 občanů, což je nejvíce od roku 2015, kdy se odhlásilo 36 občanů 
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Zajímavosti z evidence obyvatel:
•  Nejstarší občankou v naší obci je paní Květoslava Prochová, která letos oslaví 95. na-

rozeniny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 99. 
narozeniny.

• Nejčastěji používané křestní jméno:
– u mužů:   Jan 48× 

Jiří 41×
 Pavel 30×

– u žen:  Marie  42×
 Jana  40×
 Hana 22×

• Nejčastějším příjmením v naší obci je:
– u mužů:   Daněk  27×
 Brzobohatý  11×
 Kříž  10×

– u žen:  Daňková  31×
  Ondráčková  11×
 Brzobohatá  9×

Informace k trvalému pobytu občana:
•  Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR) 

vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do 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 otce (přiděluje se u dětí narozených 
po 31. 12. 2010).

•  Ohlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí ob-
čan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence 
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek 
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení 
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vy-
dání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno 
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny 
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, 
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

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

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

Jana Pajerová, DiS. 
referent státní správy a samosprávy
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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-
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, DiS. 
referent státní správy a samosprávy
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Zprávy z výborů a komisí
Zpráva o stavu finančních prostředků obce

Je za námi rok 2022, troufám si tvrdit, vů-
bec nejtěžší rok za 30 let novodobé historie 
samostatné České republiky. Sotva jsme 
se vzpamatovali z následků COVIDu, přišla 
energetická krize a  spolu s  ní dramatický 
růst inflace. Sílu všech těchto negativních 
jevů ještě znásobil válečný konflikt na Ukra-
jině. O tom, jak se rok 2022 podepsal na hos-
podaření obce se dozvíte níže.

Obec zahájila rok 2022 se stavem finanč-
ních prostředků ve výši 28,4 mil. Kč (z toho 
16,8 mil. Kč na  běžném účtu, 9,6 mil. Kč 
na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílových 
listech). 

Dle schváleného rozpočtu na  rok 
2022 obec předpokládala příjmy ve  výši 
24,9 mil. Kč (z toho 20,2 mil. Kč příjmy z daní, 
4,7 mil. Kč příjmy ostatní) a  výdaje ve  výši 
42,9 mil. Kč (z toho 15,5 mil. Kč výdaje běž-
né, 27,4 mil. Kč výdaje investiční). Plánova-
ný schodek rozpočtu byl tedy 18,0 mil. Kč. 
K tomu bylo nutné počítat s dalšími výdaji 
na  úhradu splátek dříve sjednaných úvěrů 
ve výši 0,9 mil. Kč. 

I  přes všechny negativní jevy, které 
v roce 2022 působily na českou ekonomiku, 
jsme v oblasti daňových příjmů získali za rok 
2022 celkem 24,3 mil. Kč, což je o 4,1 mil. Kč 
více, než bylo plánováno. Cca 1,7 mil. Kč 
jsme získali formou dotací a  darů (dotace 
téměř 1 mil. Kč od  Ministerstva životního 
prostřední na modré a žluté popelnice, dar 
425 tis. Kč od Cementárny Mokrá na kulturu 
a sport, dotace 188 tis. Kč od Ministerstva 
pro místní rozvoj na herní prvky umístěné 
v  Hlinkách, dotace 103 tis. Kč na  výsadbu 
zeleně od JMK a další).

Hlavní investiční akce roku 2022 se týka-
ly dopravní infrastruktury. Prodloužení ulice 
Velatická zahrnovala vybudování vodovo-
du, dešťové a splaškové kanalizace (náklady 

3,4 mil. Kč uhradil svazek Šlapanicko pro 
vodovody a kanalizace, přičemž v následu-
jících pěti letech budeme investici svazku 
bezúročně splácet). Stavba pokračovala vy-
budováním komunikace s parkovacími mís-
ty, obratištěm a veřejným osvětlením (nákla-
dy cca 3,8 mil Kč. hradila obec z rozpočtu). 
V létě pak byla zahájena stavba komunikace 
na ulici Vinohrady. V roce 2022 bylo „proin-
vestováno“ cca 3,6 mil. Kč. Stavba by měla 
být dokončena v 4/23 s celkovými náklady 
7,2 mil. Kč (vše hrazeno z rozpočtu obce). 

Ke  konci roku 2022 obec disponu-
je finančními prostředky v  celkové výši 
29,3 mil. Kč. Po dlouhých letech „nulových 
úroků“ musíme přistoupit k aktivnímu říze-
ní toků peněz a veškeré i krátkodobě volné 
prostředky alespoň částečně ochránit před 
inflací uložením na  termínované vklady. 
Úroky z těchto vkladů by v roce 2023 mohli 
do rozpočtu obce přinést až 1 mil. Kč.

Rozpočet na  rok 2023 předpokládá 
schodek téměř 14 mil. Kč. Zahrnuje v sobě 
řadu investičních akcí, které se v minulých 
letech projektově připravily, ale dosud ne-
byly realizovány, např. vybudování zádrž-
ných hrází ve strži nad Hlinkami či výměna 
veřejného osvětlení. Finance jsou však při-
praveny i na další akce (pořízení elektromul-
tikáry pro technickou skupinu, demolice 
objektu Staré školky, či investice do  foto-
voltaické elektrárny na některé z obecních 
budov. Nemalé prostředky jsou v rozpočtu 
rezervovány i na výkup pozemků nutných 
pro rozvoj obce v dalších letech. Více o roz-
počtu 2023 se dočtete v  jiné části tohoto 
zpravodaje. 

Do  roku 2023 přeji Vám všem hodně 
zdraví.

Ing. Tomáš Kousal 
předseda finančního výboru
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Paragraf Položka Název příjmové položky Příjem (v Kč)

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

0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 250 000

0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 800 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 5 600 000

0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 177 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 500 000

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

0000 1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 640 000

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 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků 20 000

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 1 900 000

0000 4112 NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 478 300

2122 x Sběr a zpracování druhotných surovin 30 000

2321 x Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 1 029 200

2411 x Záležitosti pošt 252 000

3111 x Předškolní zařízení 99 000

3117 x První stupeň základních škol 20 000

3319 x Ostatní záležitosti kultury 172 000

3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 164 000

3612 x Bytové hospodářství 322 000

3613 x Nebytové hospodářství 124 000

3632 x Pohřebnictví 100 000

3639 x Komunální služby a územní rozvoj j. n. 103 700

3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 40 000

3725 x Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 240 000

6171 x Činnost místní správy 31 100

6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 1 000 000

6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 100 000

PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 31 422 300
Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2022

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2023 - PŘÍJMY
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Paragraf Položka Název výdajové položky Výdaj (v Kč)

1014 x Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 15 000
2212 x Silnice 4 200 000
2219 x Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 403 000
2292 x Dopravní obslužnost zajišťovaná veřejnými službami 152 000
2310 x Pitná voda 376 000
2321 x Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly 11 736 300
2411 x Záležitosti pošty 593 700
3111 x Předškolní zařízení 1 230 000
3117 x První stupeň základních škol 1 204 000
3231 x Základní umělecké školy 30 000
3314 x Činnosti knihovnické 43 500
3319 x Ost. záležitosti kultury 1 280 500
3326 x Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 350 000
3341 x Rozhlas a televize 27 600
3399 x Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 15 000
3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 648 000
3419 x Ost. tělovýchovná činnost 1 465 000
3421 x Využítí volného času dětí a mládeže 817 000
3612 x Bytové hospodářství 154 000
3613 x Nebytové hospodářství 2 100 000
3631 x Veřejné osvětlení 2 048 000
3632 x Pohřebnictví 510 000
3636 x Územní rozvoj 79 400
3639 x Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 161 000
3721 x Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 22 000
3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 035 000
3723 x Sběr a odvoz ostatních odpadů 300 000
3745 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 943 500
4319 x Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 30 000
4359 x Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 000
5213 x Krizová opatření 20 000
5512 x Požární ochrana - dobr. část 237 000
6112 x Zatupitelstva obcí 1 893 200
6171 x Činnost místní správy 3 770 000
6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 22 100
6320 x Pojištění funkčně nespecifikované 42 400
6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 100 000
6399 x Ost. finanční operace 177 000
6402 x Finanční vypořádání minulých let 15 100
6409 x Ostatní činnost j.n. 100 000

VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 44 356 300
x 8124 Splátky úvěrů obce 904 100
x 8115 Financování - schodek rozpočtu 13 838 100

Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2022

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2023 - VÝDAJE
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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE TVAROŽNÁ (2024 - 2026)

2024 2025 2026
27 490 000 28 860 000 30 300 000

4 200 000 4 110 000 4 020 000
31 690 000 32 970 000 34 320 000
15 300 000 16 070 000 16 870 000
22 000 000 20 000 000 18 000 000
37 300 000 36 070 000 34 870 000
-5 610 000 -3 100 000 -550 000

900 000 200 000 0
-6 510 000 -3 300 000 -550 000

15 910 000 9 400 000 6 100 000
9 400 000 6 100 000 5 550 000

Úvěry obce:
Národní rozvojová banka – úvěr na rekonstrukci komunikace v ulici Hlinky.
Měsíční splátka je  75 343,- Kč, první platba v 3/2019, poslední platba v 3/2025.
Úrok z úvěru se platí dle splátkového kalendáře banky, úroková sazba je pevná ve výši 0,44% p.a.
Platby úroků jsou běžnými výdaji.

Investiční příspěvky obce:
Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko - investiční příspěvek na vybudování vodovodu, 
splaškové a dešťové kanalizace v ulici Vinohrady
Platby v letech 2022 - 2026: 1,34 mil. Kč/rok 

Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko - investiční příspěvek na vybudování vodovodu, 
splaškové a dešťové kanalizace v ulici Velatická
Platby v letech 2023 - 2027: 0,676 mil. Kč/rok 

Tyto investiční příspěvky jsou součástí kapitálových výdajů.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2022

Stav rezerv k 1.1. daného roku
Stav rezerv k 31.12. daného roku

Bilance rozpočtu (včetně úvěrů)
Náklady na úvěry celkem

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Přebytek/schodek rozpočtu

Běžné výdaje

Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

Daňové příjmy

Položka
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Z činnosti spolků a sdružení

Prosba občanům 
Vážení spoluobčané, 

každý z nás má nějakou představu, jak 
by se naše obec měla rozvíjet. Někdo by 
rád budoval parkoviště, jiný zase sporto-
viště, někdo by stavěl obecní byty, jiný 
zase domov pro seniory, někdo by rád vy-
budoval park plný zeleně, jiný třeba kou-
paliště. Tyto vize mohou být různé, někdy 
až protichůdné, ale minimálně jedno mají 
společné. Pokud chceme naši obec rozví-
jet, něco smysluplného v ní budovat, po-
třebujeme k tomu vlastnit pozemky. 

Plně souhlasím s  názorem, že nejlep-
ším vlastníkem zemědělské půdy je ten, 
kdo ji zdědil po  svých předcích a  ještě 
lépe, když na nich sám hospodaří. Na dru-
hou stranu plně chápu, že může dojít k ži-
votní situaci, která nás donutí toto dědic-
tví po předcích prodat. 

V poslední době se čím dál častěji se-
tkáváme se situacemi, že se novými vlast-
níky pozemků v  našem katastru stávají 
nejrůznější osoby nebo subjekty, které 
sídlí mimo katastr naší obce, hospoda-
řit na  pozemcích zřejmě vůbec nechtějí, 
naše problémy a  potřeby je nezajímají 
a velice špatně se s nimi jedná.

Proto bych vás chtěl požádat, pokud 
přemýšlíte nebo budete v  budoucnu 
přemýšlet o  prodeji pozemků v  katastru 
obce Tvarožná, neváhejte s  tímto zámě-
rem oslovit obec. Jsme připraveni s vámi 
v této věci korektně jednat. 

Pevně věřím, že naši předkové by se 
na nás nezlobili. Ba naopak by na nás byli 
snad i hrdí, že jsme přispěli k rozvoji obce, 
která je naším domovem.

Pokud nás budete chtít v této záležitosti kontaktovat, obracejte se prosím na:
Pavel Šťastný, starosta obce, e-mail: starosta@tvarozna.cz, tel.: 602 209 025 nebo  
Jan Spáčil, místostarosta obce, e-mail: mistostarosta@tvarozna.cz, tel.: 602 209 426. 

Děkuji vám za důvěru.
Jan Spáčil  

předseda komise zemědělské a životního prostředí

TJ Sokol Tvarožná
Milí čtenáři, přeji Vám všem do  no-

vého roku hodně zdraví, štěstí, rados-
ti a  úspěchů. Budeme velmi rádi, když 
k  uvedeným pocitům svou činností troš-
ku přispějeme i my, trenéři , cvičitelé a or-
ganizátoři z Tělovýchovné jednoty Sokol 
Tvarožná.

Přijďte si svoje zdraví utužit sportem 
v některém z našich oddílů, vždyť i ti nej-
menší už ví, že tu mohou zažít pocity šťast-
ného shledání, radosti z pohybu, úspěch 

při zvládnutí překážky či výhře v soutěži. 
V tomto čísle zpravodaje se s Vámi o svou 
radost ze hry i z úspěchů podělí oddíl flor-
balu. Mohu jen s pocitem hrdosti připojit 
poděkování trenérům za  jejich skvělou 
práci. V  dalších číslech zpravodaje Vás 
postupně seznámíme s činností ostatních 
oddílů.

Společně sdílené hezké chvíle může-
me zažít i při kulturních akcích. Na jednu 
z  nich rovnou přikládáme pozvánku. Ja-
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Betlémské světlo
I letošní rok měli naši občané možnost 

si odnést do  svých domovů Betlémské 
světlo od  tvaroženských skautů. Betlém-
ské světlo se k  nám dostalo díky rakous-
kým skautům, kteří ho přivezli do  Vídně 
a  díky skautům brněnským, kteří ho při-
vezli do Brna.

Naší farnosti bylo světlo oficiálně 
a slavnostně předáno 18. 12. na mši svaté, 
které se skauti v krojích zúčastnili. Po mši 
pak skauti světlo rozdávali před kostelem 
sv. Mikuláše. Další možností, jak světlo 
získat, byla tradiční akce 23. 12., kde byla 
příležitost k  získání betlémského světla 

pod vánočním stromem na  návsi. A  pro 
ty občany z  Tvarožné, kteří neměli mož-
nost si betlémské světlo od skautů připálit 
předešlý den a měli o něj zájem, těm bylo 
na  Štědrý den přineseno skauty přímo 
do jejich domovů. 

Vaše příspěvky za  betlémské světlo 
vždy věnujeme vybrané organizaci, která 
pomáhá zdravotně znevýhodněným li-
dem. Tento rok můžeme díky Vám přispět 
na projekt „Znesnáze21“, Motorkář a táta 
Zdeněk ochrnul.

Za  Vaše příspěvky Vám velmi děkuje-
me!

Lucie Brtníková

kýpak bude ten letošní dětský karneval? 
Určitě zase veselý. Ale – hlavně, že zase 
bude. A  pokud k  jeho atraktivitě bude-
te chtít přispět nějakou pěknou cenou 
do  tomboly, bude právě o  tu Vaši cenu 
hezčí.

 Milý roku 2023, buď zase tím obyčej-
ným rokem běžným. A my slibujeme, že si 
tě hezky užijeme.

za TJ Sokol Tvarožná 
Ivona Šťastná, předsedkyně
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Skautský adventní okénkový kalendář
Tvaroženští skauti ve spolupráci s obcí 

Tvarožná pro Vás již potřetí připravili ad-
ventní okénkový kalendář. Tato akce nás 
provázela od  prvního prosince, kdy se 
rozsvítilo první adventní okénko. Od  to-
hoto dne se denně rozzářila vždy jedna 
nová číslice. Na Štědrý den nám tak v obci 
svítilo 24 nádherně vyzdobených okének. 
Letošní ročník měl hned dvě novinky. Prv-
ní bylo zpestřením a  zároveň odměnou 
pro hledající děti, kdy se u domu nově roz-
svěceného okénka objevily sladkosti, aby 

si tak děti mohly pomyslně vyloupnout 
bonbón z adventního kalendáře. Druhou 
novinkou byla soutěž o  nejhezčí okénko. 
Protože jedno okénko bylo hezčí než dru-
hé, neměli to hlasující vůbec lehké. Celá 
akce byla zakončena 29. prosince na  ná-
vsi vyhlášením nejhezčích tří adventních 
okének a  vylosováním tří výherců z  řad 
hlasujících. Na  třetím místě se umístilo 
okénko číslo 15, na druhém místě číslo 8 
a nejvíce hlasů získalo okénko číslo 18.

Lenka Kousalová

Na projekt „Obnova materiálně technické základny skautského střediska Pozořice 
2022“ v  rámci dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškol-
ních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2022 poskytl část finančních prostředků 
Jihomoravský kraj.
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Zpráva o činnosti SDH Tvarožná za rok 2022
Vážení spoluobčané, dovolte mi opět 

po  roce zrekapitulovat činnost našeho 
sboru.

Opět bych začal činností našich čle-
nů ve vyšších orgánech našeho sdružení. 
Ing.  Marie Ryšavá je starostkou okrsku 
Pozořice a členkou okresní odborné rady 
mládeže při OSH Brno-venkov, Zbyněk 
Machanec je pokladníkem okrsku Pozoři-
ce, členem výkonného výboru OSH Brno-

-venkov a  okresní odborné rady mládeže 
OSH Brno-venkov, Jiří Bajer je členem vý-
konného výboru OSH Brno-venkov, Petr 
Pejřil je náměstkem starosty OSH Brno-

-venkov pro mládež a členem krajské rady 
mládeže při KSH JMK.

První akcí byla výroční valná hromada 
8. ledna, na  této se rozhodlo, že tradiční 
věneček opět díky restrikcím nebude. Ka-
pela Dolce Vita byla přeobjednána na ná-
sledující rok. Přesně za  měsíc se znovu 
scházíme na  členské schůzi a  připravu-
jeme ostatky. Tyto se již díky uvolnění 
daří uspořádat a čtyřicet sedm masek se 
25. února schází na návsi u zbrojnice, aby 
za řízných taktů kapely Čtyři tety absolvo-
valy chvílemi i strastiplnou cestu po naší 
hezké vesnici. Zde je na  místě poděko-
vat všem naším spoluobčanům za pěkné 
přivítání a pohoštění během cesty. Večer 
nám na sokolovně k tanci a poslechu hrá-
la kapela K+R Křenovice.

V  následujících několika týdnech se 
někteří členové aktivně hlásí do  služeb 
v  asistenčním středisku pro uprchlíky 
z Ukrajiny, které je na výstavišti v Brně.

Ve dnech 4.–5. března se po roce otví-
rají vrata hasičské zbrojnice pro dary cha-
ritě a  zároveň SDH pořádá sbírku na  po-
moc Ukrajině, která se následně odváží 
na sběrná místa v Brně. Následující sobo-
tu se scházíme na poostatkovém setkání 

členů a  příznivců, abychom zhodnotili 
ostatky u videí a fotek nejen z průvodu.

2. dubna se rozjíždíme na  traktoru 
a  kontejnerových autech po  Tvarožné 
a nakládáme železný šrot, který nám spo-
luobčané chystají před domy, MOC DĚKU-
JEME, těžké věci vynášíme. 

22.–24. dubna vyrážíme na  další ha-
sičský zájezd, tentokrát do Karlovarského 
kraje. Navštěvujeme Bečov nad Teplou, 
Loket, Karlovy Vary, doly v  Jáchymově 
a  na  závěr návštěva Velkopopovického 
kozla. Další akce na kterých nesmíme chy-
bět: 24. dubna hasičská pouť ve Křtinách, 
30. dubna pálení čarodějnic za zbrojnicí. 

V  květnu, osmého, pan farář slouží 
mši svatou za hasiče při příležitosti svátku 
svatého Floriána. Poté se ze slavnostního 
převlékáme do  závodního a  odjíždíme 
do Sivic na I. kolo soutěže požárních druž-
stev. Vcelku se daří a my přivážíme pohár 
za 3. místo. Za týden na babských hodech 
zajišťujeme výčep.

První víkend v  červnu se po  dvou le-
tech do  Tvarožné sjela družstva mužů 
a  žen, aby zabojovala O  putovní pohár 
zastupitelstva obce Tvarožná. V kategorii 
žen vyhrála naše děvčata před Přísnoti-
cemi a  Ponětovicemi. Muži z Tvarožné 
v obou kategoriích obsadili 2. místa za ha-
siči z Kovalovic. I po odmlce bylo vidět, že 
každý ví, co má dělat a  jak přípravy, tak 
úklid probíhal jako na  drátkách. 19. červ-
na jsme pak zajistili průvod při Božím těle 
a pak odpoledne někteří odjeli na soutěž 
do Pozořic.

Začátkem července se někteří naši 
členové aktivně podíleli na vaření gulášů 
v družební obci Kvačany. Je to akce, které 
se zúčastňujeme již pravidelně. Dále při 
pouťových akcích zajišťujeme přípravu 
a  výčepy na  letních kinech. 6. srpna asis-
tujeme uzavřením cesty při odhalování 
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pamětní desky genmjr. prof.  MUDr.  Jose-
fu Liškutínovi.

13. srpna se konala již tradiční soutěž 
v  požárním útoku O  pohár starosty SDH 
Tvarožná, která proběhla na  fotbalovém 
hřišti již po  dvanácté. Do  startovní listi-
ny se tentokrát přihlásilo jen 11 družstev 
mužů a  7 družstev žen. Domácím klu-
kům se zadařilo a  skončili s  časem 17,53 
na  třetím místě za  Mokrou a  Topolany 

„A“. V  ženské kategorii Radslavice, Pusti-
měř a  Hodějice. Do  tohoto závodu byly 
výsledky družstva mužů takové všelijaké 
(Radslavice 6. místo, Hlubočany 4. místo, 
Topolany 6. místo, Habrovany 11. mís-
to, Kučerov 6.  místo). Ještě v  Ivanovicích 
na Hané a Tučapech to byla 6. místa, ale 
pak přišel víkend závodů v  Hodějicích 
a  v  Mokré. Na  krásných tratích jsme po-
dali moc pěkné výkony s hodnotami 17,54 
a  2. místo v  Hodějicích, 17,76 a  3. místo 
v  Mokré, díky nim jsme si utvrdili celko-
vé 5. místo ve Velké ceně okresu Vyškov . 
Za zmínku stojí ještě účast na noční soutě-
ži v Radslavicích, kde padlo na 2“B“ 16,71 
a  6. místo. Družstvo stále soutěží ve  slo-
žení Petr Pejřil, Jan Krček, Michal Kousal, 
Antonín Ryšavý, Jan Daněk a Michal Pejřil. 
Na druhý proud si půjčujeme Lukáše Ma-
chance nebo Jirku Malíka z SDH Mokrá.

Přichází doba zdánlivého nicnedělání, 
ale opak je pravdou. Někteří členové po-
máhají zajišťovat akce okresního sdružení 
(branný závod, školení vedoucích mlá-
deže, setkání představitelů sborů atd.). 
8. října jedou členové zásahové jednotky 
(Antonín Ryšavý, Zbyněk Kadlec, Michal 
Kousal a Michal Pejřil) na závod“ Babický 
záchranář“. Soutěž reálně vystihuje situ-

ace, se kterými se mohou hasiči při zása-
hu setkat. Úkolem je tyto situace vyřešit 
ke  spokojenosti rozhodčích z  řad přísluš-
níků HZS a  ZZS JMK. Myslím, že kluci se 
všech úkolů zhostili dobře a  drobnosti, 
které nebyly v  pořádku jim byly vysvět-
leny.

V  termínu 4.–5. listopadu jsme asis-
tovali při sázení stromků na  státní silnici, 
kde byl starosta obce požádán organizací 
SÚS-JMK o spolupráci a kde se vysázelo 
celkem 180 stromků. Dále pak v  Masary-
kově aleji, při již třetí etapě vysazování. 

O měsíc později probíhaly vzpomínko-
vé akce u příležitosti výročí bitvy tří císařů. 
Zásahová jednotka vykonávala požární 
dozor a  asistenční službu. Další členové 
se starali o  svlažení hrdla a  uspokojení 
chuťových buněk návštěvníků této akce. 
Opět vše fungovalo, jako z partesu. Další 
aktivitou bylo zajištění zpívání pod stro-
mem 23. prosince. Poslední den v  roce 
jsme se potkali na zbrojnici a rozloučili se 
v hasičském kruhu s rokem 2022.

Závěrem mi dovolte několik poděko-
vání. Děkuji členům SDH a JSDH za jejich 
činnost. Bez jejich aktivity by nebylo mož-
né tohle vše dělat. Děkuji vedení obce 
Tvarožná za podporu naší činnosti. Děkuji 
i všem spoluobčanům za podporu, jak da-
rováním železného šrotu, cen do tombol 
či jiných sponzorských darů, tak za  ná-
vštěvu akcí námi pořádaných. V neposled-
ní řadě pak děkuji partnerům a  rodinám 
našich hasičů a  hasiček za  tolerování je-
jich aktivit .

Do nového roku 2023 všem přeji hod-
ně zdraví, štěstí, porozumění a  spokoje-
nosti.

Petr Pejřil
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Činnost zásahové jednotky SDH Tvarožná za rok 2022
Rok 2022 byl, co se týče zásahové činnosti JSDH obce Tvarožná, celkově klidnější. 

Za loňský rok byla JSDH Tvarožná vyslána k 7 událostem, z toho jednotce byly vyhláše-
ny tři zásahy operačním technikem a čtyři činnosti jednotky na požádání starosty obce. 
•	2. 3. 2022 ve 12:05 – požár osobního automobilu po dopravní nehodě na státní sil-

nici č. 430 u výjezdu z benzinové stanice ÖMV. 
•	20. 7. 2022 ve 12:58 – požár pole u lesa nad Masarykovou alejí.
•	12. 10. 2022 v 9:30 – požár osobního automobilu na odstavném parkovišti pod ko-

pečkem Santon.
•	19. 6. 2022 – zajištění bezpečnosti průvodu při církevní slavnosti Boží tělo.
•	5. 11. 2022 – asistence při výsadbě stromků na  státní silnici č. 430 od  křižovatky 

Tvarožná–Jiříkovice až po křižovatku u Holubic.
•	6. 11. 2022 – asistence při výsadbě stromků nad Hlinkami – Masarykova alej. 
•	3. 12. 2022 – požární asistence při vzpomínkových akcích a rekonstrukci bitvy tří 

císařů. Na výpomoc přizvána i JSDH Mokrá. 

Zásahová jednotka SDH Tvarožná má nyní 15 členů. Z toho 4 jsou příslušníky HZS.
Velitelem zásahové jednotky je Pavel Severa.
Velitelé družstva jsou Roman Jahoda a Zbyněk Kadlec. 
Funkci strojníka zastávají Vlastimil Doležal, Petr Pejřil a od 19. 5. 2022 nově ustanoven 
Jan Doležal.

Dalšími členy zásahové jednotky jsou Jiří Šmerda, Jan Daněk, Michal Kousal, Jan Krček, 
Petr Ondráček, Zbyněk Machanec, Antonín Ryšavý, Marek Andrysík a Michal Pejřil. 

Disponujeme technikou –  CAS16/2000/0-M1R – Renault Midliner S180 40ACE6 
DA - L1Z – Ford Transit

Školení a výcvik 
Zásahová jednotka v roce 2022 prováděla školení a výcvik jednotky dle požadavků 

GŘ. Probíhalo vystrojování členů novými zásahovými obleky a přilbami a pořizování 
nových technických prostředků.

Ve dnech 12.–13. 5. absolvovali strojníci kurz strojníků na školícím zařízení Tišnov.

Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí a aktivně zapojují do školení, 

podílí se na činnosti zásahové jednotky a starají se o techniku. 
Pavel Severa
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Ohlédnutí za podzimní florbalovou sezónou
Oddíl florbalu je nyní rozdělen 
do tří kategorií/týmů:
•	 Mladší žáci (1.–5. třída)

V  této kategorii je 14 hráčů, 
kteří pravidelně chodí tréno-
vat každé pondělí od  16:00 
do 17:15 hodin.
Do budoucna plánujeme tým 
přihlásit do ligy „Mezi Městy“.
•	 Starší žáci (6.–9. třída)

V  této kategorii je 15 hráčů, 
kteří trénují už 2× týdně. Vy-
užíváme i  možnosti tréninku 
ve sportovní hale v Rousínově, 
která odpovídá parametrům 
profi soutěží.
Tým hraje aktivně ligu „Mezi 
Městy“. Poslední turnaj v roce 
2022 jsme odehráli v  Poho-
řelicích. Zde naši hráči jasně 
dominovali a  odvezli si zlaté 
medaile.
•	 Muži 

Početnou základnu tvoří cel-
kem 20 hráčů.
Hrajeme ligu AFL – Amatér-
ská florbalová liga. Momen-
tálně se nacházíme na  velice 
krásném 3. místě! Máme nej-
méně obdržených branek! 
Nejlepším střelcem týmu 
s  12  brankami je Lukáš Ra-
faj, kterého následuje Adam 
Pokorný s  11  brankami a  Petr 
Liška s  8  brankami. Nejlepší 
nahrávač týmu s 10 asistence-
mi je David Šír, po 7 asistencích 
mají Patrik Fiala a Lukáš Rafaj.
Děkuji celému oddílu za skvě-
lou práci!

David Šír
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Základní škola Tvarožná
Nový rok ve  škole začal až v  úterý 

3.  ledna 2023. Do  školy všichni přišli od-
počatí a natěšení pochlubit se, jaké dárky 
našli pod stromečkem. S opakováním uči-
va a  přípravou na  závěrečné hodnocení 
prvního pololetí školního roku jsme začali 
hned, protože máme opět v plánu v příz-
nivých podmínkách vyjet na třídenní kurz 
lyžování na Fajtův kopec a také na brusle-
ní v Brně. Pololetní prázdniny letos připa-
dají na pátek 3. února. 

Měsíc prosinec jsme zahájili hudební 
pohádkou s Musica Animae. Netradičního 
Mikuláše jsme museli přehodit do progra-
mu školní družiny až na  6. prosince, pro-
tože 5. prosince byla přerušena dodávka 
elektrické energie. I tak si žáci užili odpo-
ledne plné zábavy tance a legrace. 7. pro-
since žáci 2. a 5. ročníku odjeli na Jezírko 
do Soběšic za výukovým programem za-
měřeným na život ptáků. Vyrobili krmítka, 
která jsme umístili na stromy v okolí školy. 
Tradiční vánoční jarmark 9. prosince se 
zpěvem koled před školou, nám trochu 
pokazilo deštivé počasí. I tak nám udělala 
radost hojná účast na této akci. Děkujeme 
všem, kteří nás přišli podpo-
řit i  všem, kteří se zapojili 
do  příprav a  realizace akce, 
bez ohledu na  počasí. Když 
se vzápětí zima umoudřila 
a  nadělila nám trochu sně-
hu, hned jsme vytáhli boby 
a také jsme stavěli sněhuláky. 
Škoda, že mráz a  sníh dlou-
ho nevydržely. Kalendářní 
rok jsme ve  škole zakončili 
vánoční besídkou s  boha-
tým kulturním programem 
a  ještě bohatší nadílkou dá-
rečků. Tradičnímu zpěvu ko-

led pod vánočním stromem na návsi opět 
moc nepřálo počasí, ale o to více jsme se 
snažili zahřát všechny přítomné pěknou 
písničkou. Vánoční prázdniny si všichni 
užili po svém a sešli jsme se až v novém 
roce 2023.

V  lednu nás kromě sportování čeká 
i  odložený klavírní koncert, páťáky testy 
Kalibro, všechny žáky uzavření první-
ho pololetí, také třídní schůzky s  rodiči. 
Na  únor plánujme kurz 1. pomoci pro 
žáky 4. a 5. ročníku a snad nám zima bude 
přát a  užijeme si i  trochu sněhu v  okolí 
školy. 

Sběr starého papíru škola organizo-
vat v tomto roce dále nebude. Vzhledem 
k tomu, že chceme zachovat bezpečnost 
pro děti před školou, protože si kolem ško-
ly řidiči zkracují cestu v případě zvýšené-
ho provozu na dálnici a státní silnici a také 
objíždění kontejneru způsobuje ujíždění 
svahu, rozhodli jsme se, že letos kontejner 
přistavíme jen teď v lednu. Většina lidí má 
již modré popelnice, tak je tato změna ani 
nezasáhne. Moc všem, kteří sbírali a třídili 
starý papír s námi, děkujeme. 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Zimní radovánkyPříprava na jarmark
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Pro další infor-
mace o  tvaroženské 
škole navštivte naše 
webové stránky sko-
latvarozna.cz, kde na-
leznete aktuality, in-
formace o  aktivitách 
i fotogalerii. 

Do  nového roku 
2023 přeji všem ma-
lým i  velkým, starým 
i  mladým hodně 
zdraví, štěstí, radosti 
a  také sil na  zvládnu-
tí všeho, co nový rok 
přinese.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka
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Mateřská škola Tvarožná
Vánoční prázdniny 

utekly jako voda a  už tu 
máme nový rok. Přejeme 
vám, ať je to rok dobrý, 
ať ho všichni prožijeme 
ve zdraví, klidu a míru. 

Než jsme se ve školce 
rozloučili s rokem starým, 
užili jsme si ještě spoustu 
legrace. Koncem listopa-
du jsme se společně s ro-
diči sešli na  vánočních 
dílnách, kde si mohl ka-
ždý vyrobit vánoční sví-
cen, ozdobit perníček či 
věneček z  papíru. K  této 
příležitosti nám paní ku-
chařky připravily malou 
ukázku pomazánek, tak-
že se mohli malí umělci 
posilnit a  jejich rodiče 
ochutnat, jaké dobroty 
děti ve školce mají. 

Od listopadu také děti 
poctivě trénovaly říkan-
ky a  koledy, vyráběly vá-
noční ozdoby a dekorace 
na  náš tradiční jarmark. 
Ten jsme otevřeli společ-
ně s  krátkým vánočním 
koledováním, a  to i  přes-
to, že nám hodně dětí 
onemocnělo. Na začátku 
prosince nemohl chybět 
Mikuláš s  čertem a  s  tím 
spojená nadílka. 15. 12. 
jsme vyrazili do  divadla 
a  zasmáli se u  pohádky 
Mrazík. 

A  potom se jen če-
kalo na  vánoční nadílku 
ve  školce. Děti už netr-
pělivě vyhlížely, co se Mikuláš v MŠ 6. prosince

Dílny v mateřské škole 29. listopadu
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pod stromečkem 
skrývá. To bylo 
překvapení. Byla 
tam spousta des-
kových her, náčiní 
na  cvičení, obráz-
kové knížky, pa-
nenky, autíčka. No 
prostě paráda!

Také dostaly 
speciálního Je-
žíška i  naše paní 
kuchařky. Nalo-
žil jim nové profi 
sporáky – ply-
nový, elektrický 
a  velkou profi pánev. Už teď se těšíme 
na  všechny ty dobroty, které v  nich pro 
nás připraví. 

Po  Vánocích jsme se sešli v  hojném 
počtu, a pomalu se vracíme do běžného 
režimu. Zážitků je mnoho, a tak každý den 
někdo přinese ukázat novou hračku, hru 
či knížku, kterou našel pod stromečkem. 

 A co nás čeká v nejbližší době? V pon-
dělí 9. 1. jsme se byli podívat na  betlém 
do kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné. 31. 1. 
budeme mít v mateřské škole „Zimní zpí-

vánky“. V  měsíci únoru se také nudit ne-
budeme. 10. 2. jedeme do Divadla Bolka 
Polívky na  pohádku „Krysáci a  ztracený 
Ludvík“. 

21. 2. k  nám přijede divadlo paní Ho-
rákové s  „Ranečkem pohádek“. Na  konci 
února také plánujeme maškarní bál v ma-
teřské škole. Přesný termín ještě upřesní-
me, ale masky si už můžete chystat. 

Vše je tedy hezky naplánováno, a teď 
už jen zbývá, aby napadl ten vytoužený 
sníh a  všichni jsme si mohli užít zimních 
radovánek.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Jak pokračuje stavba cyklostezek na Pozořicku  
a naše plány do budoucna
V  červnu začala stavba 4 úseků cykloste-
zek v rámci I. etapy jejich budování na Po-
zořicku. A jak to na stavbě vypadá dnes? 
Dva úseky (Líšeň – Podolí a Podolí – Vela-
tice) už mají první vrstvu asfaltu a na zbý-
vajících dvou úsecích na rozhraní katastrů 
Velatice a  Tvarožná probíhají přípravné 

práce (na  mostě přes potok Roketnice, 
na přeložce kabelů, při vytyčení trasy, zá-
těžových zkouškách a sanaci podloží). 
Rád bych při této příležitosti poděkoval 
starostům obcí Podolí, Velatice a Tvarožná 
za  výbornou spolupráci, zájem a  velkou 
podporu při této stavbě. Je to Tomáš Šen-

Zimní radovánky v MŠ
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kyřík a  bývalí starostové Vítězslav Eliáš 
a Petr Buchta. Těším se na spolupráci také 
s novým vedením obcí.
Práce budou pokračovat po  zimní pře-
stávce, termín dokončení celé akce je 
30.  4.  2023. Po  dokončení stavby nás če-
kají ještě potřebné administrativní kroky 

– kolaudace, výkup pozemků, vyúčtování 
dotace atd.
Zároveň připravujeme druhou etapu 
cyklostezek na  Pozořicku, která povede 
z Tvarožné až do Kovalovic. Momentálně 
probíhá územní řízení, vydání územního 
rozhodnutí očekáváme na přelomu roku. 

Následovat bude žádost o  dotaci a  další 
potřebné kroky ke stavbě, kterou bychom 
rádi dokončili v roce 2024.
Chystáme také cyklostezku ze Střelic přes 
Troubsko a  Ostopovice do  Brna-Starého 
Lískovce. Tady aktuálně řešíme vlastnic-
ké vztahy a  po  jejich dořešení začneme 
pracovat na projektové dokumentaci pro 
územní a stavební řízení.
Vám, kdo naše cyklostezky používáte 
nebo se na ně těšíte, přejeme hodně bez-
pečných a pohodových kilometrů a všem 
přejeme klidné Vánoce, hodně zdraví 
a hodně úspěchů v roce 2023. 

Rudolf Staněk,  
manažer DSO Šlapanicko
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POZVÁNKA

 OBECNÍ 
PLES

sobota, 4. února 2023
od 20 hod.

KD KOSMÁK 
TVAROŽNÁ

Hraje skupina KOLOREZ
• Welcome drink 

• Předtančení – manželé 
Lerchovi – standardní tance

• Bublinová show Matěje Kodeše 
• Občerstvení  

• Míchané nápoje 
• Bohatá tombola

Vstupné 250 Kč
 Vstupné s večeří 300 Kč

Vstupenky s místenkami  
v předprodeji na OÚ Tvarožná od 16. 1. 2023

Obec Tvarožná
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V sobotu 7. ledna 2023 se konala v naší obci již tradičně Tříkrálová sbírka, která je 
každoročně pořádána Charitou České republiky. Zahájení proběhlo v 9.00 v kostele sv. 
Mikuláše, kde koledníkům i všem přítomným požehnal P. Roman Strossa. 
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Ráda bych vám chtěla touto cestou poděkovat za vaše finanční dary. Ve Tvarožné 
se letos vybralo 71.989 Kč. Tyto prostředky budou využity např. na výmalbu pokojů 
klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy, zakoupení polohovacích pomůcek 
pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby, vybavení zrekonstruovaných prostor 
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, pořízení automobilu pro personál Domácí 
zdravotní péče atd.

Děkuji za zdárný průběh všem, kdo byli do letošní sbírky zapojeni. 
Monika Májková

 Oblastní charita Rajhrad a obec Tvarožná děkuje všem dárcům.

Z činnosti Zájmového sdružení
Činnost Zájmového sdružení v  uplynu-
lém období byla, tak jako u jiných spolků, 
ovlivněna pandemií Covidu. Přesto se pár 
věcí podařilo. 
V roce 2019 jsme, mimo jiné, pořídili logo 
Zájmového sdružení, plastové propagač-
ní „placky“ s logem sdružení a hlavičkový 
papír. 

Spolupracovali jsme na  vyhlášení akce 
„Slavkovské memento“ a  přispěli jsme 
na vybudování pietního místa na Mohyle 
míru. 
Podpořili jsme natočení DVD „Tři událos-
ti staré 250 let a léta 1994–2019 s oživlou 
historií“ a „Olomoucká silnice“, které nato-
čil RNDr. Alois Kleveta.

Předávání ocenění 3. 12. 2022 na slavkovském zámku. Foto Jiří Salík Sláma
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V  roce  2020  jsme vydali 120stránkovou 
publikaci „Vzpomínky Václava Řehy“. Rov-
něž jsme pořídili pamětní medaile Ota-
kara Bystřiny, které byly v nedávné době 
předány (2021) v Rožnově pod Radhoš-
těm panu Richardu Sobotkovi a  sedmi 
významným osobnostem z  oblastí regio-
nální historie, písmákům a národopiscům 
v Súchově na Horňácku. 
V  roce  2021  jsme přispěli na  vydání roz-
sáhlé publikace „Případ Austerlitz 1805 
staré legendy a  nová fakta“ (550 stran) 
autorů Bár, Chromý, Plch a Urbančík, která 
velmi obsáhle pojednává o vzniku pověs-
ti a pátrání po údajném ruském pokladu 
z roku 1805.
Ve  stejném roce jsme uhradili publikaci 

„Vlastimil Schildberger 1962–2020 Rozlou-
čení a  vzpomínka na  kamaráda“, kterou 
společně vytvořili PhDr.  Jan Břečka, ve-
doucí Historického oddělení Moravského 
zemského muzea, Vilém Walter z  Brna 
a František Kopecký z Tvarožné. 
31. srpna jsme na  slavkovském hřbitově 
zorganizovali malý pietní akt k 20. výročí 
úmrtí historika a bývalého ředitele muzea 
a zámku ve Slavkově Ing. Jana Špatného 
(†31. 8. 2001).

Při výročí bitvy jsme se zúčastnili ko-
morních pietních aktů na  Mohyle míru 
a u zámku v Sokolnicích.
 V  úterý 18. října 2022 jsem na  Jihomo-
ravském krajském úřadě spolu s krajským 
radním Mgr.  Františkem Luklem předal 
medaili Otakara Bystřiny známému malíři 
jižní Moravy Antonínu Vojtkovi z Břeclavi 
a  autorce historických románů a  detekti-
vek, učitelce Nadě Horákové z Mutěnic. Ta 
se podílela i na scénáři oblíbeného seriálu 

„Policie Modrava“.
 V sobotu 3. prosince 2022 v 17.30 hodin 
jsme předali v  zrcadlovém sále slavkov-
ského zámku pamětní medaile zakla-
datelům a  udržovatelům tradic na  slav-
kovském bojišti. Jejich seznam trochu 
napovídá o  tom, odkud k  nám příznivci 
historie revolučních a koaličních válek při-
jíždějí.
 Oceněni byli: Marie Čechová a  Mgr.  Ka-
rel Sáček ze Slavkova u  Brna, Jan Krišica 
z  Hranic in memoriam, Radomár Křižan 
z  Chvalčova, Vilém Pekárek z  Kropáčo-
vy Vrutice, Ing.  Pavel Mužný z  Olomou-
ce, Václav Dobeš z  Prahy, Boris Nezbeda 
z Vyškova, Vojtěch Mocka ze Zlatých Hor, 
MUDr. Miroslav Novotný z Brna, Josef Kři-
žen z Křtomil, JUDr. Jaroslav Kupka z Vyš-
kova a Václav Kubeš z Brna.

František Kopecký 
předseda Zájmového sdružení právnických osob  

Slavkovské bojiště – Austerlitz

Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1933

„Pamětní kniha obce Tvarožny“ byla založena v lednu 1923 řídícím učitelem Bohu-
slavem Skácelem…

Nahlédnutí do pamětní knihy
Dne 1. ledna 1933 nahlédl do obecní kroniky p. Frant. Brzobohatý, jednatel Sboru 

dobrovolných hasičů za příčinou zjištění statistiky požárů v obci tvaroženské.
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Zima 1932–33
Zima 1932–33 

byla velmi nestálá. 
Nejvíce naměřeno 
bylo ve  Tvarožné 

-19 °C. V  prosinci 
téměř po  celý mě-
síc byly velké mlhy. 
Mlha usazovala 
se na  stromech 
v  podobě jinovat-
ky. Jinovatky bylo 
tolik, že stromy jí 
byly úplně oba-
leny, až se lámaly. 
Velmi utrpěly stro-
my ovocné; nejví-
ce „polomů“ však 
bylo v  lese. V  led-
nu napadlo tro-
chu sněhu a místy 
tvořily se i  menší 
závěje.

František Kopecký  
kronikář ve Tvarožné
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REKLAMA
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Ze života obce obrazem
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. března 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.

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 600 Kč

do ¼ strany A5 200 Kč

do ½ strany A5 400 Kč
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leden–únor 2023
99 let Josef Pěgřímek, Tvarožná 31

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

93 let Anežka Staňková, Tvarožná 162

91 let Růžena Muchová, Tvarožná 284

85 let Jarmila Daňková, Tvarožná 91

80 let Marie Přichystalová, Tvarožná 293 
 Alena Pillová, Tvarožná 203 
 Jarmila Veselá, Tvarožná 77

75 let Ivana Havlová, Tvarožná 31

70 let Marie Doležalová, Tvarožná 313 
 Jarmila Katrnošková, Tvarožná 333

65 let Jana Křížová, Tvarožná 193 
 Josef Pokorný, Tvarožná 182

60 let Jiří Daněk, Tvarožná 351

50 let Tomáš Burýšek, Tvarožná 365

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.
Redakční rada – Pavel Šťastný, Bc. Jan Spáčil, Mgr. Věra Floriánová.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: zpravodaj@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz  
Datum vydání 13. 1. 2023

Naši jubilanti



Adventní koncert, Musica Animae, 17. prosince 2022

Setkání u vánočního stromu na návsi, 23. prosince 2022
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