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Vážení spoluobčané, 
blíží se jaro a  Velikonoční svátky. Prav-

dou je, že bez nahlédnutí do  kalendáře 
bychom roční období definovali jen velmi 
obtížně. Zima naše údolí pod Santonem 
zatím moc nenavštívila. Jarní teploty a be-
zesrážkový stav v  tomto období přírodě 
moc neprospívá. Děti nemohou stavět sně-
huláky, sáňky na půdě pokrývají pavučiny, 
krajině chybí tolik potřebná voda. Někteří 
jsou rádi, že nemusejí odklízet sníh, nehro-
zí nebezpečí uklouznutí a  co je aktuálně 
vnímáno jako pozitivní – ušetří se náklady 
na vytápění. Všichni tedy spokojeni být ne-
můžeme a  je třeba říci, že pokud některé 
věci nemůžeme ovlivnit, měli bychom být 
schopni je bez větších emocí přijmout. 

Ale vraťme se ke  zpravodaji. Pro pře-
hlednější komunikaci byla zřízena jednot-
ná e-mailová adresa k  zasílání příspěvků 

– zpravodaj@tvarozna.cz. Byla ustavena 
redakční rada (Pavel Šťastný, Bc. Jan Spáčil, 
Mgr. Věra Floriánová); na tyto osoby se mů-
žete obracet, pokud budete mít ke zpravo-
daji připomínky. Nové e-mailové adresy 
mají také členové rady obce: Ing.  Tomáš 
Kousal – předseda finančního výboru – 
finance@tvarozna.cz, Ing.  Zbyněk Brtník 

– předseda stavební komise – stavby@tva-
rozna.cz, Mgr.  Věra Floriánová – předsed-
kyně komise pro kulturu a sport – kultura@
tvarozna.cz, Bc. Jan Spáčil – místostarosta 
a  předseda komise pro životní prostředí – 
mistostarosta@tvarozna.cz, zivotniprostre-
di@tvarozna.cz. E-mail starosty zůstává 
stejný (starosta@tvarozna.cz). Obnovuje-
me vybavení informačními technologiemi 
na Obecním úřadě, plánujeme zkvalitnění 
sítě Wi-Fi a zřízení úložiště s dálkovým pří-
stupem. Zatím ve zkušebním režimu byla 
spuštěna aplikace UZOb k  agendě zastu-
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pitelstva a  rady obce. Pro členy zastupi-
telstva zde budou ukládány dokumenty 
pro plánovaná jednání a  prostřednictvím 
odkazů na našem webu bude mít přístup 
k usnesením i veřejnost. Na mapovém por-
tálu WEGAS na  internetových stránkách 
obce je k dispozici nástroj, jehož prostřed-
nictvím lze nahlásit závady nebo nedostat-
ky (např. nefungující osvětlení). Jedná se 
o aplikaci SOiKA, její podrobnější popis je 
uveden na jiném místě zpravodaje. 

Z důvodu efektivního uložení dočasně 
volných finančních prostředků jsme uza-
vřeli smlouvu s  Českou spořitelnou, s  ter-
mínovaným vkladem 5 mil. Kč a úrokovou 
sazbou 5,7 % p. a. Další termínované vkla-
dy s obdobným úrokem má obec sjednané 
v UniCredit Bank (13 mil. Kč) a v Komerční 
bance (10 mil. Kč). Můžeme tak částečně 
zhodnotit finanční prostředky, než budou 
proinvestovány. 

Po zimní přestávce se rozběhly staveb-
ní práce na  cyklostezce, etapa I  (směrem 
od  Podolí a  Velatic do  Tvarožné). Komu-
nikace bude opatřena dopravními znač-
kami Stezka pro chodce a  cyklisty. Proti 
neoprávněnému průjezdu motorových 
vozidel u  mostu přes Roketnici (u  silnice 
do Velatic) byla v projektu navržena insta-
lace mechanických zábran. S tímto opatře-
ním bohužel policie nesouhlasí, budeme 
tedy hledat jiné řešení. Na  stavbě komu-
nikace Vinohrady probíhají terénní práce 
a příprava na napojení na polní cestu, osa-
zují se obrubníky a dokončuje opěrná zeď 
u  ul. Hlinky. Veřejné osvětlení zde bude 
doplněno dvěma novými sloupy na konci 
ulice. Komise pro životní prostředí navrhla 
úpravu svahu u  křižovatky ul. Hlinky a  ul. 
Vinohrady pomocí tzv. vegetačních pytlů. 
Ty by měly zajistit dostatečné zpevnění 
svahu a díky struktuře z prodyšné tkaniny 
představit estetické řešení prostoru s  pro-
růstající zelení. Dopravní značení v  nové 

ulici Vinohrady je navrženo v režimu Zóny 
30, čímž se dopravně propojí s  celou ob-
lastí. V Zóně 30 platí přednost zprava, což 
bude pro řidiče v  tomto místě novinkou 
a je třeba při budoucím provozu dbát zvý-
šené opatrnosti. Pokračuje řízení v souvis-
lostí s  demolicí objektu staré školky, byl 
objednán projekt bouracích prací, po  vy-
dání souhlasného stanoviska ze Stavební-
ho úřadu Pozořice budeme moci provést 
výběrové řízení na dodavatele. 

Zastupitelstvo obce na konci minulého 
roku odsouhlasilo realizaci projektu Hra-
zení strže s retenčními prostory. Jedná se 
o  vytvoření soustavy několika příčných 
přehrážek v  úvozu nad Hlinkami. Účelem 
je, při větších srážkách, dosáhnout po-
stupného plnění jednotlivých retenčních 
prostor a  snížení odtoku vody úvozem 
do zastavěné části obce. Součástí stavby je 
vybudování účelové komunikace, v  délce 
cca 200 m, nahrazující stávající polní cestu. 
Nyní jednáme s  projektanty o  doplnění 
dokumentace, konečné podobě jednotli-
vých částí stavby a vypracování aktuálního 
rozpočtu, který bude podkladem pro vý-
běrové řízení na  dodavatele stavby. S  rizi-
kem záplav v obci souvisí také stav vodní 
nádrže pod Novou ulicí. Byla vybudována 
v  rámci revitalizace Tvaroženského poto-
ka v  roce 1996. Impulzem byla povodeň, 
která postihla obec v  roce 1994. Po 27 le-
tech provozu je nádrž značně zanesena 
a  její retenční schopnost je téměř nulová. 
Abychom mohli provést důkladné vyčiš-
tění a  úpravy nádrže pro plnění původní 
funkce, je nutné ji získat do  našeho vlast-
nictví. Není možné investovat prostředky 
obce do majetku jiného vlastníka, v tomto 
případě státního podniku Povodí Moravy. 
S  podnikem jednáme o  převodu již něko-
lik let. Na  začátku tohoto roku jsme zále-
žitost projednávali s  generálním ředitel-
stvím a podali opětovnou žádost o převod. 
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Po  projednání na  Ministerstvu životního 
prostředí nám bylo ze strany generálního 
ředitelství sděleno souhlasné stanovisko. 
Nyní očekáváme stanovení ceny a dalších 
podmínek převodu. Pro úplnost je třeba 
uvést, že z důvodů zabránění zanášení ko-
ryta potoka a snížení nebezpečí povodně 
byly v roce 2012 provedeny úpravy břehů 
a koryta potoka v hodnotě cca 440 tis. Kč 
a v r. 2019 odstraněny sedimenty v potoce 
a  provedeny další úpravy koryta potoka 
v prostoru návsi v hodnotě cca 1,3 mil. Kč. 
Kolik prostředků budeme nyní investovat 
do  pořízení vodní nádrže a  následného 
čištění prozatím nevíme, ale věřím, že pro 
zastupitelstvo budou tyto investice jed-
nou z priorit. 

V letošním roce i v letech následujících 
se budeme zabývat energiemi. Na snížení 
energetické náročnosti, úsporná opatře-
ní, modernizaci a  využití nových techno-
logií jsou a  budou připraveny poměrně 
objemné dotační prostředky. Je třeba mít 
připravené projekty a těchto výzev využít. 
S  agenturou RPA (Regionální poradenská 
agentura) bylo sjednáno zpracování žá-
dosti o  dotaci na  rekonstrukci veřejného 
osvětlení. Nyní se dopracovává projekt 
dle podmínek dotace, dle výpočtů budou 
na několika místech doplněny stožáry, aby 
bylo zajištěno rovnoměrné a  bezpečné 
osvětlení komunikací v  obci. Společnost 
Uno Society s.r.o. nám zpracovává žádost 
o  dotaci na  pořízení fotovoltaické elek-
trárny na  Obecním úřadě. Obdrželi jsme 
sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR o akceptaci naší žádosti o dotaci na za-
vedení energetického managementu. 
Výše podpory činí 383.328 Kč. Realizace 
projektu energetického managementu 
proběhne v  tomto roce. Z  důvodu úspor 
byla objednána výměna stávajícího osvět-
lení v budově Sokolovny, včetně osvětlení 
terasy a doplnění svítidel na přístupových 

chodnících. Následovat bude oprava pod-
lahy v sále a výmalba celého objektu. Prá-
ce budou probíhat v měsíci dubnu, provoz 
Sokolovny tak bude v těchto dnech částeč-
ně omezen.

Na  Jihomoravský kraj jsme podali ně-
kolik žádostí o dotaci – na pořízení ochran-
ných prostředků pro zásahovou jednotku 
SDH, na výsadbu a údržbu zeleně v  intra-
vilánu obce a  na  Divadelní víkend. Tělo-
výchovná jednota Sokol podala žádost 
o  dotaci na  opravu prostor v  1. poschodí 
budovy KD Kosmák, na  zřízení tzv. komu-
nitního centra. Práce zde nyní už probíhají, 
na opravy jsme vyčlenili v  rozpočtu obce 
částku 1 mil. Kč. Prostory budou sloužit 
skautům, TJ Sokol, ale i ostatním spolkům 
a  občanům. Věřím, že tento záměr rozšíří 
možnosti setkávání a přispěje k sounáleži-
tosti obyvatel obce. 

Určitě jste zaznamenali kácení a  pro-
řezávání uschlých stromů v obci, realizace 
mimo vegetační období už proběhla, nyní 
bude následovat druhá fáze tzv. jarních 
řezů. Práce provádí odborná osoba, na zá-
kladě předem zpracovaného dendrologic-
kého posudku a následných revizí. 

Na základě žádosti společnosti Pohřeb-
ní služba Cajzl s.r.o. Brno jsme ukončili do-
savadní smluvní vztah s  tímto subjektem 
a  s  platností od  1. března uzavřeli novou 
smlouvu o poskytování pohřebních služeb 
se společností Radim Burian s.r.o. Šlapani-
ce. 

Žáci Základní školy se určitě těší na jarní 
prázdniny, které budou probíhat ve dnech 
13. až 17. března. V uvedeném týdnu je také 
částečně omezen provoz Mateřské ško-
ly. S  rozvojem výstavby rodinných domů, 
který v naší obci není naštěstí tak překotný 
jako v některých jiných obcích, bude třeba 
do budoucna řešit i kapacity škol. Nyní se 
tímto tématem intenzívně zabývají v Pozo-
řicích, kde plánují rozsáhlou rekonstrukci 
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stávající školní budovy. Abychom zde měli 
zajištěnou výuku na  druhém stupni i  pro 
tvaroženské školáky, budeme se muset 
zřejmě na  vysokých nákladech na  rekon-
strukci pozořické školy finančně podílet. 
Týká se to i ostatních spádových obcí. Jaká 
to bude částka a jaká budou pravidla pro 

umístění našich školáků, bude předmětem 
dalších jednání. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjem-
né prožití Velikonočních svátků, nadcháze-
jící jarní dny plné slunce, ale i tolik potřeb-
ného deště.

Pavel Šťastný 
starosta 

Informace o konaných akcích a událostech
•	 Ve dnech 13.–14. ledna a následně 27.–28. ledna jsme volili prezidenta České repub-

liky. 
•	 14. ledna se konal Farní ples ve Velaticích, hrála kapela Buch.
•	 18. ledna se zástupci obce zúčastnili otevření Nového domova pro osoby s  poru-

chou autistického spektra v obci Mokrá-Horákov. Obec Tvarožná v roce 2021 přispě-
la na úhradu části kupní ceny pro získání tohoto objektu.

•	 21. ledna se konal Hasičský věneček, hrála kapela Dolce Vita.
•	 4. února se konal Obecní ples, hrála kapela Kolorez, součástí programu bylo před-

tančení standardních tanců manželů Lerchových a Bublinová show Matěje Kodeše. 
•	 12. února pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Dětský karneval na  téma Cesta 

za pokladem, s kouzelnickým představením Magic Soukup. 
•	 18. února se konaly Hasičské ostatky, průvod více jak 50 masek se vydal na tradiční 

cestu obcí za  hudebního doprovodu kapely 4 tety, součástí večerní zábavy bylo 
tradiční pochovávání basy, hrála kapela K+R Křenovice.

•	 19. února pořádali skauti Deskohrátky pro děti i celou rodinu.
•	 7. března jsme navštívili Albánii, prostřednictvím cestovatelské přednášky Jany 

a Vladimíra Poulíkových .

Pozvánka na plánované akce a události
24.–25. 3. – Humanitární sbírka Diakonie Broumov, v hasičské zbrojnici.
23. 4. – Hudební setkání v kostele sv. Mikuláše (od 15 hod) – vzpomínka na paní Annu 

Šlezingrovou, dlouholetou vyučující Základní umělecké školy Pozořice.
14. 5. – Koncert k Svátku matek na Sokolovně (od 16 hod) - účinkuje Komorní orchestr 

Arthura Nikische.
21. 5. – Krojovaná slavnost Julia Antoše, hraje DH Zlaťanka.
26. 5. – Kurz první pomoci pro veřejnost, Sokolovna. Výuku provádí společnost 

ZDrSEM (www.zdrsem.cz).

Aktuality z obce
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Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
duben–červen 2023
středa  5. 4. 2023  15.00–18.00 hod. 
středa  12. 4. 2023  15.00–18.00 hod. 
sobota  22. 4. 2023  09.00–11.00 hod. 
středa  26. 4. 2023  15.00–18.00 hod. 
sobota  6. 5. 2023  09.00–11.00 hod. 
středa  10. 5. 2023  15.00–18.00 hod. 
sobota  20. 5. 2023  09.00–11.00 hod. 
středa  24. 5. 2023  15.00–18.00 hod. 
sobota 3. 6. 2023 9.00–11.00 hod.
středa 7. 6. 2023 15.00–18.00 hod.
sobota 17. 6. 2023 9.00–11.00 hod.
středa 21. 6. 2023  15.00–18.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. V opačném případě mohou pracovníci 
sběrného dvora nábytek odmítnout.
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). Nádoby jsou vyváženy dle stanoveného harmonogramu. K odvozu 
prosím připravujte vždy jen dostatečně naplněné nádoby. V případě zájmu je možno 
žluté a modré nádoby získat na Obecním úřadě. Na jedno číslo popisné je k dispozici 
vždy jedná žlutá a jedná modrá nádoba zdarma. Další nádoby je možno odkoupit.
Z důvodu nevhodného umístění, bezpečnosti silničního provozu, a také mizivé finanční 
výhodnosti již nebudou pro veřejnost přistavovány kontejnery na  papír u  základní 
a mateřské školy. 
Rozměrné kartony a také polystyrenové obaly od velkých spotřebičů je možno odevzdat 
ve  sběrném dvoře. Žádáme občany, aby neukládali odpad u  vjezdu do  sběrného 
dvora mimo provozní dobu. O uložení odpadu mimo stanovenou dobu je možno se 
dohodnout předem s pracovníky technické skupiny.

28. 5. – RC Rally Tvarožná – závody rádiem řízených modelů aut – pořádá Jednota Orel 
Tvarožná (areál Kosmák).

Poděkování
Děkujeme spolkům a všem, kteří se podíleli na organizaci plesů a kulturních akcí, děku-
jeme i občanům za zájem a účast na akcích.
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Vážení spoluobčané – není Vám lhostejné v jakém prostředí žijeme?
Mobilní aplikace SOiKA  umožňuje  efektivně ma-
povat a  řešit závady a  nedostatky na  území obce 
Tvarožná. 
Nyní se můžete aktivně zapojit do dění v obci a na-
hlásit jakoukoliv závadu či nedostatek, přičemž všechna hlášení jsou jednoznačně loka-
lizována a podložena případnou fotografií.
Dohledání je tak pro obec velmi snadné a účinné.

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 nad 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. 
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Mobilní aplikaci SOiKA je možno instalovat do mobilního telefonu vybaveného ope-
račním systémem Android prostřednicvím služby Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.envipartner.wegas.faultsapp&pli=1
Pomocí této aplikace můžete sdělovat podněty pro odstranění nedostatků na území 
obce, přičemž podněty je možno zařadit do předem stanovených kategorií.
Veškerá hlášení jsou směrována na obec a následně vyhodnocována a řešena. 
Budeme tak mít přehled o závadách a jejich stavu, tedy ať už jsou ve stavu řešení, vyře-
šeny nebo jsou zatím pouze nahlášeny.
Děkujeme, že přispíváte k lepšímu prostředí a vzhledu obce. 

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 20. února 2023 v 18 hodin na OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/4/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
  Usnesení č. 2/4/22 – Návrhovou komisi:  Bc. Hana Nečasová 

MUDr. Rudolf Lichka
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
  Usnesení č. 3/4/22 – Ověřovatele zápisu:  Bc. Jan Spáčil 

Jiří Šmerda
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
V průběhu zprávy starosty v 18.20 hod. se dostavil zastupitel Jiří Staněk.
  Usnesení č. 4/4/22 – Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvarožná z.s., ve výši 

465.000 Kč na provozní a neinvestiční výdaje, zejména na úhradu energií a opravy 
a údržbu objektů ve vlastnictví TJ Sokol Tvarožná na rok 2023 a na pořízení 
lednice do prostor výčepu. 
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 5/4/22 – Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvarožná z.s., ve výši 
1.000.000 Kč na opravu prostor bývalého bytu ve 2. NP budovy KD Kosmák, 
nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace je položkový rozpočet. 
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 6/4/22 – Darovací smlouvu s Junák – český skaut, středisko 
Pozořice, z.s., ve výši 25.000 Kč na činnost organizace na rok 2023. 
Příloha č. 3 – Darovací smlouva 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

Informace ZO a OÚ
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  Usnesení č. 7/4/22 – Darovací smlouvu se ZUŠ Pozořice ve výši 30.000 Kč 
na rok 2023. 
Příloha č. 4 – Darovací smlouva 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 8/4/22 – Smlouvu o předání části kanalizační přípojky a o úhradě 
nákladů na její realizaci s jednotlivými vlastníky pozemků. 
Příloha č. 5 – Smlouva o předání 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 9/4/22 – Smlouvu o vkladu majetku obce Tvarožná do hospodaření 
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko – vodohospodářská 
infrastruktura specifikovaná v čl. I smlouvy dle přílohy č. 6, včetně příslušné 
dokumentace. 
Příloha č. 6 – Smlouva o vkladu majetku 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 12/4/22 – Směnnou smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým 
věcem – směna obecních pozemků p. č. 1082/63, 1082/78, 1114/7, 1115/9, 1116/86, 
1116/95, 1116/96 a 1116/102 o celkové výměře 497 m2 zapsaných na LV č. 1 pro k. ú. 
Tvarožná, za část pozemku p. č. 1116/85 ve vlastnictví Bonagro, a.s. o výměře 
497 m2 zapsaného na LV č. 988 pro k. ú. Tvarožná. 
Příloha č. 9 – Směnná smlouva 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 13/4/22 – Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem – k pozemkům p. č. 573/21 a 1066/66 o celkové výměře 
192 m2 zapsaných na LV č. 1112 pro k. ú. Tvarožná, dle přílohy č. 10. 
Příloha č. 10 – Kupní smlouva 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 14/4/22 – Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem – k pozemkům p. č. 791/14, 791/18, 1070/16 a 1078/4 
o celkové výměře 2 070 m2 zapsaných na LV č. 1104 pro k. ú. Tvarožná, dle 
přílohy č. 11. 
Příloha č. 11 – Kupní smlouva 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 15.1/4/22 – ZO souhlasí se zapsáním nového sídla Honebního 
společenstva Tvarožná-Velatice na adresu Tvarožná 40, 664 05 Tvarožná. 
Příloha č. 12 – Žádost o změnu sídla HS Tvarožná-Velatice 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 15.2/4/22 – Stanovení Ing. Jana Přikryla jako zástupce za obec 
Tvarožná do výboru honebního společenstva Tvarožná-Velatice. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 16/4/22 – Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20. 2. 2023. 
Příloha č. 13 – Rozpočtové opatření č. 3 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
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  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
  Usnesení č. 10/4/22 – ZO neschvaluje žádost o odkup části obecního pozemku 

p. č. 1052/1 v k. ú. Tvarožná. 
Příloha č. 7 – Žádost o odkup části pozemku na garáž 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 11/4/22 – ZO nesouhlasí s výstavbou rodinných domů na pozemcích 
par. čísla 445/100 a 445/102 v k. ú. Tvarožná. 
Příloha č. 8 – Žádost o vyjádření k novostavbě 2 RD 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

 III. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ: 
  –––
 IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
  Zprávu starosty. 

Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 20. 2. 2023

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

Jiří Šmerda, v. r.

Zprávy z výborů a komisí
Komise zemědělská a životního prostředí

„Březen bez vody, duben bez trávy.“ 
V měsíci březnu jaksi automaticky oče-

káváme, že bude půda plná vláhy z  po-
malu tajícího sněhu. Na  místo vláhy už 
se v  médiích objevuje profesor Miroslav 
Trnka, koordinátor týmu Intersucho, se 
zprávami o tom, jak je půda suchá. Mám 
pocit, že nám v našem prostředí stále ne-
dochází plíživý příchod tohoto problému 
do našich běžných životů. Na příchod su-
cha je třeba se připravit co nejlépe a  co 
nejrychleji. V zásadě máme dvě možnosti, 
upravit krajinu tak, aby voda, která v  ní 
spadne, zase rychle nezmizela a budovat 
technická opatření, která opět vodu zadr-
ží na místě, kde spadla. 

Díky našim předkům máme v  intravi-
lánu obce stále relativně velké množství 

stromů. Péči o vzrostlé dřeviny se snažíme 
intenzivně věnovat. Stromy slouží jako 
přirozená klimatizace, pomáhají zadržet 
vodu v  krajině, mají nejen funkční, ale 
i estetický význam. Na základě dendrolo-
gického posudku (září 2022) bylo v měsíci 
lednu provedeno odborné arboristické 
ošetření devatenácti stromů. V  době ve-
getace bude u dalších osmi proveden ješ-
tě zdravotní řez. Tato každoroční údržba 
se provádí z  důvodu prodloužení život-
nosti dřevin, ale také z  důvodu zajištění 
bezpečnosti v  jejich blízkosti. Ani v  le-
tošním roce jsme se nevyhnuli tomu nej-
smutnějšímu zásahu a  tři stromy musely 
být odstraněny. 

Vykácené stromy je nutné co nejdříve 
nahradit novými. Proto byl ještě na  kon-
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ci loňského roku zadán Ing. et Ing. Adéle 
Murínové projekt na  Vegetační úpravy 
na  návsi v  obci Tvarožná. Jedná se o  vý-
chodní část návsi. Ta západní by měla být 
řešena komplexně v rámci projektu Úpra-
va návsi v Tvarožné od Ing. arch. Martiny 
Černé (květen 2019). Realizace vegetač-
ních úprav s  výsadbou nových dřevin 
ve východní části návsi budou provedeny 
v podzimních měsících letošního roku.

Naše obec rovněž požádala o krajské 
dotace, a  to celkem pěti projekty. V  ob-
lasti životního prostředí jsme požádali 
o dotaci na dva projekty: Vegetační úpra-
vy na návsi v obci Tvarožná a Arboristické 
ošetření vzrostlých stromů v  intravilánu 
obce Tvarožná. 

Tento příspěvek začal trošku pesimis-
ticky vodou. Rád bych ho ukončil optimi-
sticky, ale u vody zůstaneme. Stav vodní-
ho díla VN B1a – Tvarožná, které všichni 
známe pod názvem rybník pod Novou 
ulicí, sleduje už několik let každý, kdo má 
nemovitost v  blízkosti Tvaroženského 
potoka. Rybník je zanesený bahnem, již 

několikrát zde došlo k  úhynu živočichů 
a  o  jeho retenční schopnosti už dávno 
nemůže být řeč. Již v minulosti projevila 
obec snahu toto vodní dílo vyčistit, ale 
narazilo se na  problém. Nádrž je majet-
kem Povodí Moravy s. p. a pozemky pod 
vodním dílem jsou ve vlastnictví Lesního 
družstva Sivice. Aby mohla obec Tvarožná 
od  Povodí Moravy rybník získat, musela 
nejdříve získat pozemky pod ním. Roz-
běhl se šestiletý kolotoč, na  jehož konci 
byla úspěšná směna pozemků mezi obcí 
Tvarožná a Lesním družstvem Sivice. Obec 
se stala vlastníkem 73/74 podílů, s jedním 
vlastníkem se do dnešního dne nepodaři-
lo dohodnout, o převodu nemovitosti tak 
nemůže být řeč.

Následovalo jednání s  hejtmanem 
Jihomoravského kraje a  na  Povodí Mo-
ravy… V  letošním roce se vody v  tomto 
rybníce zakalí snad naposledy. Pokud vše 
dobře dopadne, ještě letos bude rybník 
v  majetku obce Tvarožná a  pevně věřím, 
že příští rok provedeme jeho vyčištění. 

Jan Spáčil
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Obec Tvarožná 
ZA ROK 2022 BYLO ZPRACOVÁNO 3 480 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

24,07 MWh 2,52 t 141,14 m3 

224,02 kg 2 258,31 l 19,67 t 
 

* Úspora takového množství ropy  
se rovná spotřebě stejného množství 
potřebného k ujetí 33 198 km  
v běžném osobním automobile 
 
** Úspora takového množství vody  
se rovná stejnému množství, které  
je spotřebováno při 1 895 cyklech 
sprchování 
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Z činnosti spolků a sdružení
Dětský maškarní ples

Po  dvouleté přestávce začal rok 2023 
plesovou sezónou. Dočkaly se i děti. Dět-
ský karneval tentokrát na  téma Cesta 
za  pokladem se konal v  neděli 12. února. 
Pirátská loď vyplula do  bouřlivých vod 
dětské fantazie v 15 hodin a děti pak spo-
lečně s pirátem Ondrou zažívaly na vlnách 
spoustu dobrodružství a  zábavy. Tanco-
valo se, soutěžilo, plnily se různé úkoly, 
chytaly se bublinky. Kdo si stihl zakoupit 
platný lodní lístek (obálku s  tombolou) 
na  toho čekalo zastavení na  pomyslném 
ostrově. Výměnou za  obrázek vyloso-
vaného zvířátka dostal malou odměnu. 
Dlouho nebylo v  tělocvičně na  Kosmá-
ku tolik dětí pohromadě s  dospělými. 
A nejen to, tancovali, bavili se a  smáli se 

společně. Ukázalo se, že pirát Ondra byl 
vlastně kouzelník a nakonec přidal pro ka-
ždého i nějaké to balónkové zvířátko. Celé 
rejdění a dovádění bylo tradičně zakonče-
no losovací tombolou, ve které hlavní vý-
hrou byla pirátská loď. Někdy je dětská ra-
dost zkalena nenaplněným očekáváním. 
Úsměv na  tváři mohl pak zachránit obrá-
zek na čele či slušivé tetování. Organizáto-
ři si vždycky přejí, aby se akce zdařila. I my 
věříme, že mnozí odcházeli z  této cesty 
za pokladem spokojení, vždyť ten největ-
ší poklad mají přece doma. A pokud letos 
někde něco zaskřípalo, do příště pořádně 
promažeme kolečka a utáhneme šroubky. 
A už teď se těšíme, jak to za rok zase roz-
jedem!
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z  lodi TJ Sokol Tvarožná  
všechny srdečně zdraví Ivona Šťastná

Jaro s Výletníčkem na pozořické hájence
Už vás jarní sluníčko láká ven? Přijďte k nám na hájenku! V dubnu startuje ob-

líbený kroužek pro nejmenší Výletníček a otvíráme naše vrátka pro všechny děti 
a rodiče, co zvažují docházku do Lesní mateřské školy Stromík nebo Lesního klubu 
Jezerka. Také se těšíme, že poprvé rozkvetou rostlinky vysázené v našem novém 
mokřadu.

 Na  hájence začíná jaro, už vykukují 
první sněženky a  bledulky a  my napja-
tě čekáme, co vykoukne v  místech, kde 
při větších deštích dříve byla jen veliká 
louže. V  posledních dvou letech se nám 
díky podpoře Nadace Veronica a obětavé 
spolupráci s  rodiči podařilo vybudovat 
mokřad, který vyřeší zadržování vody 
na zahradě a zároveň dětem i dospělým 
ukáže život v novém biotopu – vlhkomil-
né rostliny či nové druhy hmyzu. Už se 
moc těšíme, až budeme s dětmi z krouž-

ků, školek či programů pro školy sledovat 
celoroční cvrkot a proměny mokřadu. Dě-
kujeme všem za podporu!

Od 6. dubna zahajujeme jarní cyklus 
kroužku Výletníček pro děti od 1 do 3 let 
s  doprovodem rodiče či prarodiče. Jsme 
rádi, že se Výletníček těší velké oblibě 
a  společně si užijeme krásy probouzejí-
cí se přírody. Patříte-li k  těm, co uvažují 
o  předškolním vzdělávání v  LMŠ Stro-
mík nebo Lesním klubu Jezerka, je účast 
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v  kroužku ideálním způsobem jak zjistit, 
zda je to pro vás a vaše dítko to pravé.

Všechny zájemce o naše školky srdeč-
ně zveme také na Den otevřených vrátek 

13. dubna od 14:30 do 16:30 hodin. 
Budete si moci prohlédnout zázemí 
a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Zápis do  LMŠ Stromík a  LK Je-
zerka pak proběhne 10. května 
2023 od 14 do 16 h.

Chcete-li přihlásit děti do  LMŠ 
Stromík, podívejte se na web www.
stromik.cz, najdete zde všechny 
potřebné informace a kontakty. Zá-
jemci o návštěvu LK Jezerka najdou 
vše na  webu spolku www.lesnika-
vyl.cz. Zde jsou také podrobné in-
formace a přihlášky na kroužky, tá-
bory a výukové programy pro školy.

Před prázdninami plánujeme 
ještě další akce, například tradiční 
Rodinné divadelní odpoledne pro 
všechny milovníky kultury, tvoření 
a  dobré nálady. Sledujte facebook 
spolku Kavyl či Stromíku a  žádná 
akce vám neunikne.

Přejeme krásné jarní dny a  těší-
me se na viděnou na našich akcích!

Michaela Žižková 
spolek Kavyl

Cvičeníčko, cvičení
V  minulém čísle tvaroženského zpra-

vodaje jsem slíbila, že na  jeho stránkách 
postupně představíme činnost všech 
oddílů TJ Sokol Tvarožná. Dnes bych se 
ráda zmínila o oddílu, který jsme odjakži-
va nazývali prostě „cvičení“ a v rámci ná-
zvosloví do  rejstříku sportu zavedli jako 
oddíl „sportu pro všechny“. V  současné 
době fungují pravidelné hodiny cvičení 
maminek s  dětmi, předškolních dětí, žá-
kyň, žáků a  cvičení žen. Maminkám i  že-
nám nechám prostor k představení svých 

hodin v  dalších číslech zpravodaje, dnes 
představím ve  stručnosti cvičení před-
školních dětí a žactva. Je to cvičení, které 
se provozuje v tělovýchovných zařízeních 
podobného typu již od dob jejich vzniku 
v podstatě v nezměněné formě a dalo by 
se shrnout pod obecné pojmenování zá-
kladní tělesná výchova. Cvičení, s  jakým 
se setkávají děti již v mateřské škole, u nás 
však obohaceno o  více možností využití 
cvičebního náčiní, nářadí a zejména větší-
ho prostoru. S dobou se možná snížily po-
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žadavky na  náročné 
provedení některých 
cviků, do  hodin při-
byly nové zábavnější 
prvky pro zvýšení 
motivace a atraktivity 
cvičebního procesu. 
Často si říkám, že je 
to přece samozřejmé 
a  všichni ví, o  co se 
jedná. Ale doba se 
mění, a  i ve Tvarožné 
je spousta lidí, kteří 
do  cvičení nechodili 
a  neví, co si pod tím 
pojmem představit. 
Tak alespoň stručně, 
jde zejména o:
•	 seznámení se se základními pojmy – 

abychom si při cvičení rozuměli, 
•	 zvládnutí jednoduchých pořadových 

cvičení – nutné pro bezpečný pohyb 
dětí v tělocvičně,

•	 dobré rozcvičení před hlavní aktivitou, 

•	 cviky zaměřené na  posilování a  prota-
hování svalů i na správné držení těla,

•	 pohybová dynamická cvičení – skoky, 
poskoky i přes překážky,

•	 pohybová rytmická cvičení – krok sun 
krok apod., 

•	 rovnovážná cvičení – chůze po lavičce, 
silném laně,
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•	 cvičení podporující správnou nožní 
klenbu,

•	 trénink orientace v  prostoru – překáž-
kové dráhy,

•	 práci s  míčem – házení, chytání, při-
hrávka, střelba – jednoduché hry,

•	 trénink běhu, správného odrazu i bez-
pečného dopadu,

•	 posilování paží – udržet se, ručkovat, 
houpat se.
Hlavní cvičební program je pestrý 

s  využitím různého cvičebního nářadí, 
náčiní i netradičních prvků a je propojen 
oddechovými hrami. S  přibývajícími do-
vednostmi, které se snažíme rozvíjet, při-
dáváme na obtížnosti a zkoušíme základ-
ní cviky gymnastiky a akrobacie (kotouly, 
přeskoky, cvičení na kruzích). Na tyto do-
vednosti poté navážeme v  hodinách cvi-
čení žactva. Náplň cvičení žákyň a žáků se 
však již výrazně liší, proto mají své hodiny 
odděleně. Cvičení s chlapci je vedeno více 
dynamicky, se zaměřením na  fyzickou 
zdatnost. Míčové hry všeho typu naplní 
jejich potřebu soutěživosti a  akce. Roz-

víjení dovedností je spíše cílem cvičitele, 
oni vidí cíl ve vítězství či v lepším výsled-
ku. V  tomto věku již hledají svoje místo 
v  oddílech s  konkrétním sportovním za-
měřením (florbal, stolní tenis, kopaná). 
Děvčata se těší na cvičení s hudbou, roz-
víjení dovedností v  gymnastice i  akroba-
cii. Ani v  tomto cvičení ovšem nechybí 
míčové hry.

Přejeme si, aby Vaše děti našly ke spor-
tu kladný vztah, měly radost z  pohybu 
a  ze svých rozvíjejících se dovedností. 
A ačkoliv je hlavním cílem cvičení rozvoj 
fyzické zdatnosti, nezapomínejme na  ra-
dost a zábavu, které nám přináší. Zejména, 
když je můžeme sdílet s kamarády. Zkuste 
to i vy.

Ve středu od 17 do 18 hodin je hodina 
cvičení pro žáky. Ve čtvrtek od 16 hodin 
mají svoje cvičeníčko předškoláci a na je-
jich hodinu navazuje od 17 hodin cvičení 
žákyň. Letos je ve  cvičení předškolních 
dětí, žáků a žákyň zapsáno 31 cvičenců. 

A my se na ně vždycky těšíme.

za cvičitelky a cvičitele předškolních dětí a žactva 
Ivona Šťastná
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Výprava Světlušek a Mistr uzlování
V  pátek 3. března jsme se 

s  dvanácti světluškami (tedy 
holkami ve věku 7–10 let) přesu-
nuly autobusem do Bedřichovic. 
U dětského hřiště jsme z plných 
plic zakřičely pozdrav světlu-
šek, nahodily na  záda batohy 
a  tím započaly naši dvoudenní 
výpravu do  skautské klubov-
ny ve  Šlapanicích. Po  vstupu 
do  místní klubovny byly holky 
ohromeny. Nejen příjemným 
teplem z  kamen, ale místem 
samotným, které se nese v  tra-
dičním skautském duchu jako 
za  dob Jaroslava Foglara. Hned 
dalším dobrodružstvím bylo 
stoupání po žebříku a podávání 
batohů do podkroví, kde se spalo.  
Ráno jsme začaly jak jinak než 
rozcvičkou, kdy jsme se pěkně 
prohřály v  paprscích vycházejí-
cího sluníčka. Po vydatné snídani 

jsme se řádně rozhýbaly při 
uzlovačkovém tanci, protože 
nás záhy čekal Mistr uzlová-
ní. Mistr uzlování je, dá se říci, 
soutěž, kdy holky mezi sebou 
soupeří, která uváže daný 
uzel nejrychleji. Světlušky vá-
zaly celkem šest uzlů. Bylo to 
napínavé do  poslední chvíle. 
Padly nové rekordy a  máme 
nové mistryně v uzlování. Vý-
prava utekla jako voda a  jak 
holky samy říkaly: už teď se 
těšíme na tu další! 

Za vedoucí Světlušek 
Lenka Kousalová
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Deskohrátky
V  neděli 

19.  2. uspořá-
dali tvaroženští 
skauti ve  spolu-
práci s obcí Tva-
rožnou odpole-
dne deskových 
her. Ve  13.00 
se sešel organi-
zační tým, který 
se skládal  z  15 
dospělých, bez 
nichž by desko-
hrátky nemoh-
ly začít. Každý 
z  nich totiž 
přinesl to, co 
na  deskohraní 
nesmí chybět – 
deskové hry, jichž se stal po celé odpoled-
ne průvodcem a pravidlovým rádcem. Vý-
běr her tak byl pestrý a  rozmanitý, každá 
věková kategorie si našla to své. Ve 14.00 
se začali scházet první hráči. Během od-
poledne si na Kosmák přišlo zahrát téměř 
50 dětí, do hry se ale zapojili i jejich rodiče, 

babičky či dědečkové. Hrálo se s drobnými 
přestávkami na občerstvení téměř 4 hodi-
ny. Ti, kteří odehráli více než 4 hry, obdr-
želi drobnou odměnu, ti kteří odehráli více 
než 6 her, byli zařazeni do slosování o cenu, 
kterou nemohlo být nic jiného než desko-
vá hra.

Tato akce měla 
v  letošním roce svoji 
premiéru, a  protože 
jsme ji zhodnotili jako 
vydařenou, rádi by-
chom ji v příštím roce 
zopakovali. Do  další-
ho ročníku bychom 
si přáli snad jen více 
účastníků mimo 
skautský kolektiv. Dě-
kujeme všem organi-
zátorům i  deskohrá-
čům a za rok ahoj. 

Za vedoucí Světlušek 
Lenka Kousalová
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Diakonie Broumov, 
sociální družstvo

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Sbírka se uskuteční v hasičské zbrojnici Tvarožná

pátek 24. 3. 2023 16–18 hodin
sobota 25. 3. 2023 8–12 hodin

Za příspěvek na dopravu děkujeme.

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky.

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
OBALECH,  nádobí do krabic

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie apod.)
 Čisté koberce, předložky apod. 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče 
 Hygienické potřeby, drogistické zboží
 Časopisy, noviny, knihy
 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

Vážení dárci, prosíme, abyste do sbírek dávali kufry, tašky, batohy a kabelky pouze
s funkčními zipy a kufry se všemi kolečky. O to samé vás poprosíme u bund

a mikin a ostatních oděvů, které mají zipy. Textil s nefunkčním zapínáním nejsme
schopni opravit. Děkujeme!

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil



Tvaroženský zpravodaj  22

Skřítci v Planetáriu

V  sobotu 25. února naši Skřítci vyra-
zili brzy ráno do  Brna navštívit Hvězdár-
nu na Kraví hoře. V plánu bylo zhlédnutí 
pohádky 3-2-1 START! Napřed jsme byli 

seznámeni o  dění na  noční obloze, zjisti-
li jsme, jaká souhvězdí můžeme v měsíci 
únoru na obloze vidět a jaké planety zná-
me. Poté už začal dobrodružný animova-
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Základní škola Tvarožná
Březnový příspěvek zahájím tradičně 

ohlédnutím za  pololetním vysvědčením. 
V úterý 31. ledna dostalo výpis z vysvěd-
čení všech 83 žáků. Výkony žáků byly sluš-
né, a tak si samé jedničky odneslo 55 žáků, 
tři byli hodnoceni slovně, 2 žáci prospěli. 
Absence se letos zdržela na  3  454 hodi-
nách, což je v průměru 42 hodin na žáka. 
Všechny zameškané hodiny byly rodiči 
řádně omluveny.

V lednu nám zimní počasí moc nepřá-
lo, a  tak jsme museli plánovaný lyžařský 
výcvik na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí 
odložit na únor. Zůstal nám čas na velmi 
pěkný klavírní 
koncert v  podání 
profesionálního 
klavíristy pana 
Petra Moulíka, 
páťákům na  tes-
ty Kalibro a  všem 
ostatním na  vy-
lepšování hodno-
cení za 1. pololetí.

C h l a d n ě j š í 
únor jsme věno-
vali zimním spor-
tům a  vyjeli jsme 
lyžovat a  třikrát 
bruslit na ledovou 
plochu Za  Lužán-
kami. Navštívili 

jsme také výstavu pana doc.  Vladimíra 
Drápala v  Muzeu ve  Šlapanicích, mlad-
ší děti zhlédly loutkovou pohádku paní 
Horákové ve  škole a  starší žáci si ověři-
li svoje znalosti první pomoci s  lektory 
ČČK. V  předposledním únorovém týdnu 
vychovatelky ve školní družině připravily 
pro zájemce masopustní karneval, plný 
soutěží, tanečků a dovádění v maskách.

Na  březen plánujeme tradiční Čte-
nářskou šifru, účast v  soutěži Matema-
tický klokan, také jarní prázdniny od  13. 
do 17. března, 9. 3. účast v  turnaji přeha-
zované v Podolí, účast v recitační soutěži 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Bruslení

ný 2D film o  odvaze a  vynalézavosti, jež 
potřebujete, abyste se dostali do vesmíru 
a  potom zase zpátky. Někteří byli v  Pla-
netáriu vůbec poprvé a  byli, nejen oni, 
nadšeni. U Hvězdárny je také doprovodný 

program a  pod Hvězdárnou dvě dětská 
hřiště, která jsme také vyzkoušeli. Výlet 
to byl opravdu podařený a  už se těšíme 
na další akce s našimi Skřítky!

Lucka Brtníková 
vedoucí Skřítků
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v  okresním kole 
a  v  závěru břez-
na účast v  sou-
těži v  deskových 
hrách, kterou po-
řádá MAS Šlapa-
nice. V dubnu nás 
čekají Velikonoce 
a  s  tím spojené 
tradiční aktivity 
jako je výtvarná 
soutěž Nejorigi-
nálnější kraslice, 
Projektové dny 
spojené s  jarní te-
matikou, přidáme 
i  výuku country 
tanců, návště-
vu Výstaviště se 
Šmoulí výstavou 
a  další sportovní 
i kulturní aktivity.

V  březnu 
začneme také 
s  úpravami interi-
éru školy. Pan Kříž 
nám vymaluje 
v  přízemí chodbu, 
šatnu a  cvičebnu. 
V  lednu nám pan 
Kubica už vyměnil 
osvětlení na chod-
bách a  ještě nově 
nainstaluje před 
vchod světlo s  či-
dlem a  upraví za-
bezpečení školy. 
V  dubnu by měly 
být hotové nové 
stolky a  židličky 
pro nové žáky. Le-
tos jsme také zís-
kali dotaci z MŠMT 
na  digitální po-

Masopust v ŠD

Lyžařský výcvik
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Mateřská škola Tvarožná
Začátek roku 2023 jsme ve školce pro-

žili aktivně. Vyrazili jsme do  kina na  po-
hádku Kocour v  botách. S  písničkami 

na  téma „Zimní radovánky“ jsme se po-
bavili a mnohé se naučili přímo ve školce. 

Zimní zpívánky v MŠ 31. ledna

můcky pro novou koncepci hodin infor-
matiky, podle které začneme vyučovat 
od 1. září 2023 a dotaci na doučování žáků, 
o které se v naší škole stará paní Kristýna 
Mátlová.

Na  úterý 4. dubna plánujeme zápis 
do  1. třídy. Povinná školní docházka pro 
dítě začíná počátkem školního roku, kte-
rý následuje po  dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není povo-
len odklad. Zúčastní se ho tedy všechny 
děti bydlící v naší obci, které dovrší letos 
6 let. Zápis zahájíme ve 14 hodin setkáním 
všech účastníků v budově školy. Následně 
budou děti pracovat ve skupinkách i  jed-

notlivě a  rodiče vyplní potřebnou doku-
mentaci, která je už nyní na našich webo-
vých stránkách. Po  skončení celé akce si 
děti odnesou malý dárek od  žáků školy 
a pamětní list na den zápisu do školy. S ro-
diči opět domluvíme několik květnových 
setkání pojmenovaných Hra na  školu. 
Cílem této aktivity je přiblížit dětem bu-
doucí práci ve škole, rodičům umožnit na-
hlédnout do  práce paní učitelky a  všem 
společně strávit příjemnou jarní odpole-
dní hodinku.

Všem nám přeji pěkné jarní dny plné 
sluníčka, radosti a hezkých zážitků.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná
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V  měsíci lednu rovněž za-
čaly v deseti lekcích Edukačně 
stimulační skupiny pro naše 
předškoláky, ve  kterých si vy-
zkouší školu nanečisto. Rodiče 
měli v  tomto měsíci možnost 
sejít se s  paními učitelkami 
na  konzultačních hodinách, 
kde se mohli zeptat, jak se je-
jich dětem ve školce daří a jak 
prospívají. 

Naši školku navštívila Čes-
ká školní inspekce, která zjiš-
ťovala a  hodnotila podmínky, 
průběh a výsledky vzdělávání 
podle školního vzdělávacího 
programu a  jeho naplnění. 
Jsme velmi rádi, že jsme si 
od poslední inspekční činnos-
ti udrželi kvalitní úroveň vzdě-
lávání. 

V  únoru jsme se vypravili 
do  divadla na  všem známou 
pohádku Krysáci. Tentokrát 
se jim ztratil jejich kamarád 
Ludvík. Samozřejmě jsme ne-
zapomněli na masopustní kar-
neval. Rázem jsme měli školku 
plnou princezen, vodníků, 
čertů či pirátů.

9. března jsme navštívili 
knihovnu v  Mokré, a  tím za-
hájili tradiční březen, měsíc 
knihy. Program se jmenuje 

„Z pohádky do pohádky“. 
A  na  co se můžeme těšit 

v  nejbližší době? 22. března 
oslavíme ve školce Světový den vody, kde 
se děti, převlečené za vodní víly, hastrma-
ny a jiné vodní bytosti, dozví, proč je voda 
v našem životě tak důležitá. Čeká nás do-
poledne plné experimentů a zábavy.

Jaro se blíží mílovými kroky a  s  ním 
i svátky velikonoční. Abychom si vytvořili 

doma i ve školce tu správnou atmosféru, 
sejdeme se všichni na  jarních dílničkách, 
a to 28. března Rodiče s dětmi si tam bu-
dou moci vyrobit jarní výzdobu, věnečky 
na  dveře nebo tradičně nazdobit perníč-
ky. 

Karneval v MŠ 14. února
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29. března vyráží 
družstvo starších dětí 
na  turnaj deskových 
her do  Nebovid. Pra-
vidla už známe, teď 
už zbývá mít i trochu 
toho štěstí. Tak nám 
držte palce! 

4. dubna k  nám 
přijede s  maňás-
kovou  pohádkou 
O  krtečkovi a  jeho 
kamarádech divadlo 
Rolničky. 

14. dubna se vy-
pravíme do brněnské 
hvězdárny na  pohád-
ku 3-2-1-start! 

25. dubna nás 
čeká divadlo pana 
Hrubce s  pohádkou 
O  zlaté rybce. A  jak 
jinak lze zakončit mě-
síc duben než rejem 
čarodějnic a  černokněžníků? Oprášíme 
kostýmy, košťata a  sejdeme se na  školní 
zahradě 27. dubna. V tento den nebudou 
chybět ani oblíbené špekáčky a diskotéka.

Všichni se těšíme na jaro, hry na školní 
zahradě a na naše záhonky. Rádi bychom 

tímto poděkovali panu Ivanovi Buchtovi 
za  renovaci zahradních laviček a  drobné 
opravy hraček našich dětí. 

Přejeme Vám, i nám, teplé a slunečné 
dny, které po tak dlouhé době netrpělivě 
vyhlížíme.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Lavičky opravené panem Buchtou

Ze života obce
O společném zásobování obyvatelstva vodou (1)

Bývalý starosta Mokré-Horákova 
a  dlouholetý předseda Svazku pro vodo-
vody a  kanalizace Ing.  Alois Brzobohatý 
(*1934  †2019) před léty napsal svoje pa-
měti. Z těch jsem čerpal díky jeho souhla-
su při psaní knihy „Okupace, perzekuce 

osvobození“, která vyšla nákladem obce 
Tvarožná v roce 2015.

Nyní vybírám na pokračování podstat-
né části z  kapitoly „XXI. Svazek obcí pro 
vodovody a kanalizace“. Při přípravě textu 
jsem vynechal pro čtenáře nepodstatné 
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kopie administrativní korespondence 
a  identifikační údaje členských obcí svaz-
ku.

1. Založení svazku Říčky a Šlapanicko
V době mého starostování v obci Mok-

rá-Horákov (1991–1994) byl založen Sva-
zek obcí pro vodovody a kanalizace Říčky. 
Svazek byl založen obcemi Mokrá-Horá-
kov, Hostěnice, Pozořice, Sivice, Kovalo-
vice, Viničné Šumice a  Tvarožná, přebral 
majetek vodovodů a  kanalizací v  rámci 
privatizace tehdejšího národního podni-
ku Jihomoravské vodovody a  kanalizace 
a stal jsem se jeho předsedou. Do svazku 
vstoupily obce, které jsou zásobovány vo-
dou ze skupinového vodovodu z  prame-
niště Říčky. 

Svazek byl zakládán současně s priva-
tizací státního podniku „Jihomoravských 
vodovodů a kanalizací“. (dále jen JmVaK). 
O způsobu privatizace byla tehdy vedena 
rozsáhlá diskuze mezi vedením JmVaK 
a  politiky, a  to jak vládními tak komunál-
ními. Vzpomínám na  několik sešlostí sta-
rostů (jichž jsem se zúčastnil) a zástupců 
okresů Brněnského kraje včetně politiků 
města Brna a okresů. (p. Podsedník – měs-
to Brno, RNDr.  Vykydal, tehdy starosta 
Blanska). V  rámci tehdejšího Jihomorav-
ského kraje byla privatizace provedena 
dvěma způsoby. Jednak vznikly akciové 
společnosti smíšené, které převzaly infra-
strukturní i provozní majetek a akcionáře-
mi se staly obce a města. Tak vznikly Vodo-
vody a kanalizace Břeclav, V a K Hodonín, 
V  a  K  Vyškov, V  a  K  Zlín, V  a  K  Uherské 
Hradiště. Na  ostatních okresech tehdej-
šího JMK se realizoval způsob privatizace 
oddílný, tj. že infrastrukturní majetek byl 
předán obcím a  městům a  na  provoz-
ním majetku vznikla Vodárenská akciová 
společnost, která infrastrukturní majetek 
pouze provozuje. Akcionáři této společ-

nosti se staly pouze svazky obcí, jimž byly 
přiděleny akcie dle velikosti infrastruktur-
ního majetku. Obce, které do  svazků ne-
vstoupily, nestaly se tudíž akcionáři. Tento 
způsob nikde v  republice asi neexistuje. 
Tak vznikla v  městě Brně Vodohospodář-
ská správa města Brna a.s. a pro provozo-
vání ostatního majetku v Jihomoravském 
kraji „Vodárenská akciová společnost“ 
pro okresy Brno-venkov, Blansko, Žďár 
n. Sáz, Jihlava, Třebíč a Znojmo. Na okre-
sech Blansko, Žďár n. Sáz, Jihlava, Třebíč 
a Znojmo vznikly svazky obcí v rámci ce-
lého okresu, jen na  okrese Brno-venkov 
tento systém nebyl realizován a  vznikly 
menší svazky dle jednotlivých měst (Žid-
lochovicko, Ivančicko, Kuřímsko, Tišnov-
sko a Šlapanicko. I když už tehdy byla sna-
ha založit jen svazek Šlapanicko, prosadili 
jsme i  ve  spolupráci s  ostatními starosty 
a  pracovníky tehdejšího závodu Brno-

-venkov (Ing.  Kožnárek, ředitel závodu, 
Ing.  Vymazal, ekonom, Ing.  Gloc, tech-
nik – pozdější ředitel divize Brno-venkov, 
od  roku 2014 generální ředitel VAS a.s.)
samostatný svazek na  skupinovém vo-
dovodu Mokrá-Pozořice a  nazvali jsme 
ho „Svazek Obcí pro vodovody a  kanali-
zace Říčky“. (Dle prameniště na  Říčkách). 
Svazek byl zakládán během roku 1993 
a  oficiálně vznikl zápisem Zakladatelské 
smlouvy do  registru sdružení na  Okres-
ním úřadě Brno-venkov dne 20. 9. 1993, 
IČO 49458868, a mne zvolili jeho předse-
dou a místopředsedou byl zvolen staros-
ta Sivic Jan Ryšavý. Zakladatelské obce 
byly Mokrá-Horákov (starosta Ing.  Brzo-
bohatý), Sivice (starosta Jan Ryšavý), Po-
zořice (starosta RNDr. Aleš Mikula) Hostě-
nice (starosta Zdeněk Zeiner, Kovalovice 
(starosta Ing.  Stanislav Honek), Viničné 
Šumice (starosta Ing. Ivan Mojžíš). Po roce 
vstoupila do  svazku obec Tvarožná (sta-
rosta Frant. Kopecký). Počet obyvatel obcí 
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Oblastní charita Rajhrad díky rekordnímu výtěžku  
z Tříkrálové sbírky zajistí více pomoci a péče potřebným

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice. Jejím posláním a výjimečností je 
přinést osobně do každé domácnosti přání radosti, zdraví a požehnání do nového 
roku. Při té příležitosti probíhá sbírka, jejímž prostřednictvím mohou dárci přispět 
na pomoc lidem v nouzi. 

Tříkrálová sbírka je tak rovněž svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigene-
rační setkávání a pocit sounáležitosti. To je jejím výrazným posláním a nejsilnějším 
poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový 
rok dobrým skutkem. 

svazku činil asi 10 000. Obec Velatice teh-
dy odmítla do svazku vstoupit, převzala si 
svůj vodovod do své správy a do svazku 
vstoupila až v  souvislosti s  budováním 
splaškové kanalizace v  roce 2001. Obce 
Kovalovice a  Viničné Šumice tehdy ještě 
nebyly na vodovod napojeny, ale do svaz-
ku vstoupily s tím, že se co nejdříve napojí. 
Plánovalo se totiž už tehdy posílení vodo-
vodu zřízením dalších vrtů na Říčkách dle 
studie Ing.  Cetkovského, na  základě po-
souzení hydrogeologů o  možnosti získat 
z údolí Říčky až 22 l/sec pramenité vody. 

Během roku 1994 byla získána dotace 
50 % od ministerstva zemědělství a okres-
ního úřadu na toto posílení a na napojení 
obce Tvarožná a  stavba byla realizová-
na během tohoto roku. Obce dodaly ze 
svých rozpočtů zbývajících 50 % a podíle-
ly se i obce Kovalovice a Viničné Šumice, 
které se napojovaly v  pozdější době vy-
budováním přívodu z obce Pozořice . 

Souběžně byl založen svazek Šla-
panicko zásluhou tehdejšího starosty 
Ing. Sedláka a založily jej město Šlapanice 
(starosta Ing. Sedlák ), Podolí (starosta Mi-
loš Lorenc), Ponětovice (starosta Ladislav 
Ondráček), Jiříkovice (starosta Janíček), 
Kanice (starosta ing.  Kalivoda) Blažovice 

– starosta Ing.  Hejtman), Prace (starosta 
Ladislav Filipec) obec Babice (starosta Ol-
dřich Pařízek) a dodatečně vstoupila obec 
Kobylnice (starosta ing.  Lubomír Šmíd). 
Obec Kanice později ze svazku vystoupila. 
Svazek Byl registrován v registru sdružení 
na  OÚ Brno-venkov dne 15. 9. 1993 IČO 
49458833. Celkový počet obyvatel činil asi 
12 000. V roce 2001 se svazek Říčky sloučil 
se Šlapanickem a  i  tomu jsem předsedo-
val v letech 2002–2006. 

Zrušení svazku Říčky a jeho spojení se 
svazkem Šlapanicko se bohužel uskuteč-
nilo už v  době platnosti nového zákona 
o  obcích a  zákona o  rozpočtových pravi-
dlech, takže jsme museli infrastrukturní 
majetek obcí svazku Říčky vrátit obcím 
s  tím, že vstoupí do  svazku Šlapanicko 
a  majetek vloží vkladem k  hospodaření. 
To se stalo a veškerá procedura byla ukon-
čena k 31. 12. 2001 a na začátku roku 2002 
byl proveden výmaz svazku Říčky z regis-
tru.

Celkový počet obyvatel svazku Šlapa-
nicko, kteří jsou skoro ze 100 % zásobová-
ni vodovodní rozvodnou sítí a odkanalizo-
váni splaškovou kanalizací, k datu 31. 12. 
2013, činí 24 236.

Z originálního textu vybral a upravil  
František Kopecký, kronikář ve Tvarožné
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V místě působnosti Oblastní charity Rajhrad pomáhá při realizaci Tříkrálové sbír-
ky téměř 100 asistentů a přes 2 400 koledníků – někteří z nich již mnoho let. Bez nich 
by sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat. 

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky je rekordní; díky všem, kteří se zapojili hoto-
vostním či bezhotovostním darem, činí jeho celková výše 6.065.326 Kč, a stává se tak 
nejvyšším výtěžkem na celorepublikové úrovni. Svědčí to nejen o obrovské anga-
žovanosti a ochotě lidí pomáhat, ale také o precizní organizaci, kterou dlouhé roky 
zajišťuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Rajhrad, Mária Durkáčová.

„Tříkrálová sbírka je naší srdeční záležitostí. Spojilo se obrovské množství lidí, kte-
ří mají společný cíl – podpořit ty, kteří potřebují péči a pomoc a kterým je potřeba se 
věnovat. Myslím, že hlavní ingrediencí, která hraje v realizaci sbírky zásadní roli, je 
láska. Je to pro mě poslání a svou práci dělám srdcem. Spoustu let spolu se svými 
kolegy buduji vztahy mezi dobrovolníky, zastupiteli obcí a farníky. Nejde to ze dne 
na den, lidé musí cítit důvěru. Protože jsme konzistentní, lidé si nás pamatují a jsou 
ochotni pomoci, když je to třeba. Všechno je o dlouhodobé spolupráci. Děkujeme 
všem, kteří hotovostním či bezhotovostním darem do sbírky přispěli, a rovněž těm, 
kteří pomohli roznášet požehnání do domovů,“ říká Mária Durkáčová. 

Vděčnost cítí také ředitel Oblastní charity Rajhrad, Mgr. Zdeněk Strašák: 
„Moc si vážíme ochoty lidí pomáhat. Do Tříkrálové sbírky se již tradičně zapojili 

naši asistenti a koledníci, kterým moc děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou pod-
poru. Stejně tak děkujeme obcím, které s námi léta spolupracují. Díky vám můžeme 
realizovat charitní cíle pro tento rok a pomáhat těm, kteří nás potřebují.”

Letošní výtěžek chce Oblastní 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.

Závěrem Zdeněk Strašák dodává: „Tradiční Tříkrálová sbírka je pro Charitu ne-
odmyslitelným přínosem; jejím prostřednictvím pomáháme především ve svém 
bezprostředním okolí. Pečlivě se zhodnocuje účel výtěžku a jeho využití. Jde nám 
především o to, abychom mohli transparentně naplnit potřeby pacientů a klientů 
všech našich služeb. Je pro mě povzbuzením, když vidím solidaritu lidí, ochotu vy-
stoupit z bubliny pohodlí. Je to pro mě také zpráva, že je péče našich zaměstnanců 
veřejností oceňovaná a přijímaná. Ke kvalitě našich služeb přispívají také dobrovol-
níci a dárci. Ať je rok 2023 rokem, kdy budeme dál společně tvořit smysluplné věci 
a hodnoty. Srdečně děkuji a těším se na spolupráci.”
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REKLAMA
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MAS Slavkovské bojiště v dubnu vyhlásí další výzvu pro kulturní 
a spolková zařízení v území a zahájí další kurz Podnikni to! 
pro začínající podnikatele

Od 4. dubna 2023 se pro obce a spolky na území MAS Slavkovské bojiště otevírá 
další možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci obecních domů, kluboven, soko-
loven nebo orloven včetně obecních knihoven nebo na vybavení zázemí. Žádat mo-
hou spolky, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace obcí, církevní organizace nebo 
nadace. 

V loňském roce byl například podpořen nákup chladicího zařízení pro zvěř, zatep-
lení stropu fary, nákup tiskárny do mateřského centra nebo nové kroje a hasičské uni-
formy. Pořizované vybavení musí být v souladu s činností spolku. Příjem žádostí bude 
probíhat od dubna do konce května 2023. Maximální výše dotace bude 100 tis. Kč. Výše 
dotace je 80 %.

MAS Slavkovské bojiště za finanční podpory Jihomoravského kraje ve spolupráci 
s projektem Podnikni to! otevírá 4. dubna 2023 ve Slavkově u Brna další bezplatný kurz 
pro občany města a okolních obcí. Na kurzu se prakticky naučí, jak najít podnikatelskou 
příležitost a krok po kroku ji přetavit v úspěšné a výdělečné podnikání. Na své si přijdou 
jak začínající podnikatelé, tak ti, kteří už podnikají a chtějí své projekty zkvalitnit a po-
sunout dopředu.

Kancelář MAS Slavkovské bojiště pokračuje v administraci programu Nová zelená 
úsporám LIGHT, který je určený pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Pracovníci 
kanceláře vystavují odborné posudky, ale také pomáhají se založením národní identity 
občana, registrací na portálu SFŽP a s podáním žádosti. To vše ZDARMA. 
V současné chvíli je již 100 podaných žádostí. 
Všechny informace jsou k dispozici na www.slavkovskebojiste.cz

Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Hrušky 166
683 52 Hrušky u Slavkova
Tel.: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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Objevte cestu k vlastnímu podnikání! Na kurzu,
kterým prošlo přes 6000 podnikavých lidí, můžete
nastartovat svůj projekt i vy! Vedle práce, rodiny

nebo studia.

Registruj se ZDARMA na

webu podniknito.czKurz je ZDARMA. Nutná

registrace na podniknito.cz

Michaela Rájová
 Lektorka kurzu

Majitelka salonu Svatební ráj

každé úterý od 4. 4.

 5 lekcí, 17:30 - 20:00

 Radnice Slavkov u Brna, Palackého nám. 65
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Nový domov, sen se stal skutečností

Sen o  Novém domově se zrodil před 
12  lety. Skutečnost, že po  ukončení spe-
ciální školy pro lidi s  autismem, už nee-
xistují navazující služby se stala děsivou 
realitou. Praktická škola a  terénní služby 
jsou jen časově omezeným řešením. Kat-
ka, tak jako většina jejích vrstevníků s PAS, 
tak tráví většinu svých dnů doma. A stár-
ne nejen Katka, ale i její rodiče. Přesto, že 
dceru milují a  bojem o  její budoucnost 
strávili většinu svého života, začínají být 
z každodenní péče unavení a bojí se o Kat-
činu budoucnost, až tu oni sami nebudou.
Cílem bylo vytvořit pobytovou sociální 
službu, kde by Katka mohla žít šťastný ži-
vot s mírou podpory, která by jí umožnila 
rozvíjet svůj potenciál k co největší samo-
statnosti.
Rodiče se tehdy spojili a založili organiza-
ci Tady to mám rád. Získali dotaci z Regi-
onálního operačního programu na první 
projekt chráněného bydlení pro dospělé 
lidi s autismem. Projekt byl přes veškerou 
snahu zmařen v  roce 2013. Přišla petice 
proti bydlení ze strany budoucích souse-
dů a  stavební úřad nevydal stavební po-

volení. Dotaci musela organizace vrátit. 
Hořká pachuť prvního neúspěchu jim ale 
nevzala vítr z plachet.
Jak přesvědčit okolí, že bydlení rodinné-
ho typu je ta správná cesta pro dospělé 
s  autismem? Členové Tady to mám rád 
se zapojili do  mezinárodního projektu, 
zaměřeného na  šíření osvědčené praxe 
v péči o osoby s PAS. Ve Španělsku a Irsku 
už tento typ služby funguje řadu let. Ujiš-
tění, že vize bydlení komunitního typu je 
správná, se stala hnacím motorem pro 
další projekt. Členové spolku získali cenné 
zkušenosti a  sdílení dobré praxe se špa-
nělskými partnery probíhá čile dodnes. 
A  konečně nastal průlom! V  roce 2018 
získalo Tady to mám rád podporu Jiho-
moravského kraje ve formě příslibu pově-
ření k  výkonu služby v  obecném hospo-
dářském zájmu tedy provozu pobytové 
sociální služby. V  roce 2019 byla organi-
zace zařazena do  sítě sociálních služeb. 
Našli skvělé místo se vstřícnými sousedy. 
Vypracovali projektovou žádost Nový 
domov, celkové náklady 26.582.450 Kč. 
V  roce 2019 získali dotaci v  rámci výzvy 
IROP na  rekonstrukci rodinného domu 
ve  výši 14.850.827,50 Kč uznatelných vý-
dajů. 
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Na  dofinancování se významnou měrou 
podílel Jihomoravský kraj a  Magistrát 
města Brna formou dotace a většina obcí 
z ORP Šlapanice a DSO Šlapanicko formou 
darů a  návratných finančních výpomocí. 
Připojila se řada firemních a  individuál-
ních dárců, každá koruna pomohla.
Bez předfinancování, které formou ná-
vratné finanční výpomocí poskytl Magis-
trát města Brna by nebylo možné projekt 
realizovat. Protože peníze z IROP jsou pro-
pláceny až na  základě prokázaných (pro-
placených) výdajů.
Sen o  Novém domově se pomalu začal 
stávat skutečností. V  prosinci 2022 byla 
stavba zkolaudována. Nyní se intenzivně 
připravují podklady k  registraci služby 
DOZP a první obyvatelé se mohou v květ-
nu 2023 nastěhovat. 18. ledna 2023 pro-
běhlo představení Nového domova zá-
stupcům JMK, MMB a  obcí které projekt 
podpořili. 
Jak Nový domov vypadá a  jak bude služ-
ba fungovat? 
Nový domov je větší rodinný dům, který 
disponuje šesti jednolůžkovými pokoji, 
které si každý z  budoucích obyvatel do-

vybaví podle svého vkusu. Nechybí bez-
bariérové koupelny a sociální zařízení. 
Srdcem domu je velká kuchyně s  ostrův-
kem, který usnadní spolupráci při přípra-
vě jídla. Budoucí obyvatelé domu se bu-
dou na chodu domácnosti podílet, včetně 
sestavování jídelníčku, nákupu i přípravy 
jídla. Každý dle svých možností s odpoví-
dající mírou podpory. Jedná se o dlouho-
dobý proces učení, takže se ze začátku ne-
zapojí do všech aktivit všichni, ale cílem je 
postupné zvyšování samostatnosti všech 
obyvatel. 
Na  kuchyni navazuje jídelna a  částečně 
oddělený obývací pokoj. Důležitou sou-
částí jsou dvě pracovny pro individuální 
nácviky zejména komunikace. Členkou 
týmu bude i klinická logopedka, která se 
specializuje na  rozvoj komunikace u  lidí 
s autismem. 
Pro zajištění bezpečnosti při podpoře ma-
ximální samostatnosti a  zachování sou-
kromí obyvatel domu jsou instalovány 
prvky systému LOXONE (chytré domác-
nosti). Jedná se například o senzor úniku 
vody ve  všech koupelnách, magnetické 
kontakty otevírání dveří a  oken, které 



Tvaroženský zpravodaj  36

Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1933
Hospodářská krise. Nezaměstnanost.

Světová hospodářská krise, trvající už 
několik roků, se nezlepšila – naopak ještě 
vystupňovala, což patrno je v  nezaměst-
nanosti, která dostoupila i ve zdejší obci 
netušených rozměrů. Úplně nezaměstna-
ných bylo v obci 56, omezeně pak praco-
valo 33 osob, nějaký čas pracovali, nějaký 
čas zaháleli, byli z práce „vysazeni“.

Nezaměstnaní podporováni byli opět-
ně prostřednictvím odborových organisa-

cí (Gentský systém) nebo ze státní stravo-
vací akce. Nezaměstnaní podělováni byli 
stravovacími lístky, kterých obec dostala 
za 8 200 Kč.

Za  stravovací lístky musili podělení 
pracovati určitý počet dní na obecních ak-
cích: Úprava komunikací, úprava kanalisa-
ce, v pískovém lomu, v lese, řezání dřeva 
atd. Na tyto práce přispěla obec obnosem 
asi Kč 6000,-.

odesílají notifikace do chytrého telefonu. 
Když bude například obyvatelka Tereza 
u sebe v pokoji, ale otevře si francouzské 
okno, protože se chce jít podívat co dělají 
ostatní na  zahradě, upozorní notifikace 
v  tabletu či chytrém telefonu asistenta 
a ten ví, že se Tereza přesouvá na zahradu. 
Není tak nutné, aby Terezu stále někdo 

„hlídal“ a můžeme jí dopřát více svobody, 
která však pro ni bude bezpečná. 
Důležitým prvkem jsou například integro-
vané reproduktory, které umožňují nasta-
vení určitých zvuků, nahrání libovolných 
textů či melodií. Díky tomu lze natrénovat 
například evakuaci osob z domu v přípa-
dě požáru spuštěním písně „Prší prší“. 
V  případě klasického požárního hlásiče 
se jedná o intenzivní a velmi nepříjemný 

zvuk, na který většina lidí s autismem re-
aguje pláčem a útěkem do svého pokoje 
nebo schováním se. 
Technologie umožňuje energetický man-
agement domu díky propojení všech zaří-
zení v systému. Cílem je optimální využití 
energie. Například díky automatickému 
nastavení ovládání venkovních žaluzií lze 
zamezit chladnutí domu v zimě, a naopak 
jeho přehříváni v létě. 
Díky neomezené možnosti aktualizace 
a adaptace nastavení systému se dům učí 
spolu s jeho obyvateli. 
Nový domov považujeme za  pilotní pro-
jekt, který pomůže dalším projektům po-
dobného typu. Věříme, že komunitní po-
bytové služby pro lidi s autismem budou 
nadále přibývat.
Podpořit činnost Tady to mám rád, z.  s. 
můžete přispěním na  transparent-
ní účet veřejné sbírky Nový domov: 
2501806212/2010.
Díky vaší podpoře budeme moci upravit 
zahradu a  dokoupit potřebné vybavení. 
Děkujeme.

MgA. Kateřina Boukalová 
Předsedkyně  

Tady to mám rád, z. s.
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. května 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.

Obec provedla pouze nejnutnější 
práce, poněvadž neutěšené finance více 
nedovolovaly. I zde se vzmáhající krise už 
projevila. Podle rozpočtu nedostávalo se 
obci do konce roku asi Kč 38 000,- jednak 
z  přirážek, jednak dlužili občané přímo. 

Následkem toho nemohla obec dostáti 
povinnostem v  rozpočtu stanoveným. 
Podle oznámení starosty obce, pana Jin-
dřicha Galleho, není pamětníka podobné-
ho případu. 

(Pamětní kniha obce Tvarožny, doslovný opis ze str. 207)

František Kopecký  
kronikář ve Tvarožné

POHŘEBNÍ SLUŽBA
ŠLAPANICE

Radim Burian

kancelář:

Hřbitovní  1709/26 (Obř. síň 
na hřbitově ve Šlapanicích)

tel. 515 537 087, 774 729 616

Po–Pá: 8.00–14.00

non-stop servis
tel. 774 629 616

774 606 628

POHŘEBNÍ SLUŽBA
ŠLAPANICE

Radim Burian

kancelář:

Hřbitovní 1709/26 (Obř. síň 
na hřbitově ve Šlapanicích)

tel. 515 537 087, 774 729 616

Po – Pá: 8.00 – 14.00

  non–stop servis

tel. 774 629 616

 774 606 628

REKLAMA
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březen–duben 2023
95 let Květoslava Prochová, Tvarožná 154

90 let Jarmila Bendová, Tvarožná 229 
 Josefa Daňková, Tvarožná 47 
 Vlasta Liškutínová, Tvarožná 240

85 let Jan Kříž, Tvarožná 210

80 let Božena Muchová, Tvarožná 282 
 Vladimír Dobšák, Tvarožná 326

70 let Rudolf Lichka, Tvarožná 220 
 Jiří Staněk, Tvarožná 162

65 let Antonín Kosík, Tvarožná 238 
 Miroslava Němcová, Tvarožná 284

60 let Zdeňka Daňková, Tvarožná 305 
 Emil Blahák, Tvarožná 348

50 let Zuzana Tereštíková, Tvarožná 2 
 Markéta Formanová, Tvarožná 133

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 15. 3. 2023

Naši jubilanti



Hasičské ostatky, 18. února 2023

Skautské Deskohrátky, 19. února 2023
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