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Vážení občané, 
kontrola hospodaření obce za rok 

2008, provedená pracovnicemi Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje ve dnech 16. 
a 17. února, skončila s výsledkem bez zá-
vad. 

Dokončovací práce na průtahu obcí 
po zimním období zahájíme po vydání 
souhlasu správcem komunikace, kterým 
je Správa a údržba silnic JMK. Začneme 
na Sivické ulici. Po výměně obrubníků, 
opravě chodníků a dešťových vpustí, 
bude proveden obrus a opravena celá 
šířka vozovky. Za humny bude rýha zno-
vu vybagrována a po doplnění podkladu 
také opravena celá šířka vozovky i s nový-
mi obrubníky a chodníkem. 

Opravy místních komunikací jsou pro-
jekčně a rozpočtově připraveny. Komerč-
ní banka neposkytla obcím, budujícím 
splaškovou kanalizaci, úvěr v dostatečné 
výši. Proto se snažíme zajistit další finanč-
ní prostředky z úvěru od Českomoravské 
záruční a rozvojové banky. 

Po splnění technických požadavků 
bude splašková kanalizace v obci předána 
Vodárenské akciové společnosti do před-
časného užívání. Potom už nic nebrání 
vydání pokynu k zahájení připojování ne-
movitostí na novou kanalizaci. To předpo-
kládáme v dubnu. 

V letošním roce pokračuje příprava 
dokumentace na realizaci investičního 
záměru opravy průtahu Tvarožné III/4179 
v úseku od kovárny po hřbitov. Termín za-
hájení opravy na podzim letošního roku 
bude ještě ze strany Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje potvrzen. 

V bývalé cihelně proběhla demolice 
přístřešků na sušení cihel. Byla navezena 
zemina pro srovnání terénu, aby mohla 

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek.
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Zajímavosti z obce

Informace
 17. ledna se uskutečnil ples TJ Sokol. 

 18. ledna následoval dětský maškarní 
ples, také pořádaný TJ Sokol. 

 7. února uspořádali  hasiči tradiční vě-
neček. 

 14. února se na dvoře Obecního úřadu 
konala zabíjačka, pořáda-
ná společností KATR a SDH. 
O její úspěšnosti svědčí fron-
ta zájemců, čekajících na čer-
stvé zabíjačkové výrobky. 

 21. února se konaly tradiční ostatky 
pod patronací našich hasičů. 

být zahájena výstavba inženýrských sítí 
pro prvních 27 řadových domků a 24 
garáží. Připravuje se i stavba dvojdomků. 
Doprava zeminy sebou přinesla zvýšený 
pohyb těžké dopravy a značné znečištění 
komunikací. Stroje na stavbě byly opa-
kovaně poškozeny vandaly. Zcizeno bylo 
bohužel i dřevo, připravené pro úpravy 
ve školním areálu. Uplynula doba, kdy si 
domky mohli se slevou objednat občané 
Tvarožné. Podle mých informací se přes 
počáteční zájem nikdo z místních zatím 
nepřihlásil.

Na mnoha Obecních úřadech a poš-
tách byly nebo budou z dotací státu zříze-
ny pracoviště, které sledují inovativní pří-
stup k elektronizaci veřejné správy. Cizím 
slovem se systém nazývá eGoverment. 
Chce dosáhnout efektivní fungování ve-
řejné správy směrem k občanovi. Jeho 
součástí a základními pilíři jsou Czech 

POINT (Český Podací Ověřovací Informač-
ní Národní Terminál), KIVS (Komunikační 
infrastruktura veřejné správy), e Gov Act 
(zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických 
úkonech a autorizované konverzi doku-
mentů) a Základní registry veřejné sprá-
vy. Při zavádění systému a poskytování 
dotací ještě ani autoři nevěděli, že systém 
má také určité negativní stránky, které 
postupně „zdola“ objevujeme. Zaznívají 
také názory, že tento systém přinese „vět-
ší kontrolu“ nad občanem. Najíždění no-
vého systému teprve přinese zkušenosti 
o všech pro a proti. Informace mohou zá-
jemci získat na Měú Šlapanice u Ing. On-
dřeje Noska na telefonech 533 304 231 a 
602 544 664 a na mailu: nosek@slapanice.
cz. 

Závěrem vám s předstihem přeji pěk-
né prožití velikonočních svátků.

František Kopecký
starosta obce

Poděkování
Poděkování patří Janu Přikrylovi za péči •	
o kluziště na nádrži na Nové ulici.
Dělo na Santonu bylo opakovaným •	
terčem vandalů. Proto bylo operativ-
ním zásahem převážně hasičů v sobotu 
31. ledna odvezeno na dvůr Obecního 
úřadu. I jim patří poděkování. Odvozu 
se zúčastnili Miroslav Severa, Jiří Šmer-
da, Petr Pejřil, Jan Brzobohatý, Jan Malý, 
Jan Vlček, Antonín Daněk, František Ko-
pecký ml. a st. 
Za zabíjačku patří poděkování hlavním •	
organizátorům a sice za SDH Miroslavu 
Severovi a za KATR Jaromíru Kocourkovi. 

 (fk)
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Další informace
Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) 
jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem 
územního plánování krajů a obcí s rozšíře-
nou působností (ORP). Jsou financovány z 
prostředků Evropské unie.

Patří mezi územně plánovací podklady, 
zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. 
Jsou podkladem pro pořizování územních 
plánovacích dokumentací (ÚPD), jejich 
změn a aktualizací. Slouží jako podklad 
pro vyhodnocování ÚPD na udržitelný 
rozvoj, posuzování záměrů na životní pro-
středí, poskytování územně plánovacích 
informací. Jsou i podkladem pro rozho-
dování stavebních úřadů na území obcí, 
které nemají územní plán. Jsou obdobou 
průzkumů a rozborů podle zrušeného zá-
kona č. 50/1976 Sb.

Mají být průběžně pořizovány a ak-
tualizovány na celém území republiky. 
Povinnost pořizování vyplývá ze zákona 
č. 183/2006 Sb. Náležitosti stanoví vyhláš-
ka č. 500/2006 Sb. Cílem ÚAP je dosažení 
trvale a odborně aktualizovaného vyhod-
nocení stavu území, jeho limitů i možnos-
tí jeho využití. Cílem je úspora nákladů 
na rozbory a průzkumy při pořizování 
obecních územních plánů a společné ře-
šení nadobecních problémů. 

Údaje o území poskytují pořizovateli 
orgány veřejné správy, jím zřízené práv-
nické osoby a vlastníci dopravní a tech-
nické infrastruktury. Pořizovatel je může 
použít jen pro územně plánovací činnost, 
založení a vedení technické mapy, pro čin-
nost projektanta územně plánovací doku-
mentace a územní studie.

Předmětem zveřejnění je především 
grafická část v podobě výkres hodnot 
území, výkres limitů využití území a vý-
kres problémů k řešení v územně pláno-

vacích dokumentacích. Předmětem zve-
řejnění jsou i závěry rozborů udržitelného 
rozvoje území.

Naleznete je na webových stránkách 
města Šlapanice.

Změna územního plánu obce
Je to změna podle Usnesení vlády Čes-

ké republiky č. 735 ze dne 9. června 2008 
o zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kýval-
ka-Holubice na šestipruhové uspořádání. 
Zastupitelstvo obce ji schválilo 17. prosin-
ce 2008. Týká se vymezení plochy doprav-
ních staveb podle technických podkladů 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Specifikuje 
také územně technické souvislosti napří-
klad přeložky sítí jako veřejně prospěšné 
stavby. Navrhovatelem změny našeho 
územního plánu je Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky, které ji také finan-
cuje. Investiční akce rozšíření dálnice má 
podle původního harmonogramu zpož-
dění. Stejnou změnu v této době zadávají 
i okolní obce, jejichž katastrálním územím 
je dálnice vedena. Změna se tedy netýká 
dalších částí katastru.

Stavby u dálnice
Zájem firem o pozemky u dálnice 

na různé podnikatelské aktivity je moti-
vován dobrou dopravní obslužností. Pod-
nikatelé a jejich zástupci navštěvují obce, 
jejichž katastry dálnice protíná, a snaží 
se svoje záměry prosadit do územních 
plánů. Některé obce svůj souhlas zdůvod-
ňují tím, že pro tyto aktivity uvolňují po-
zemky narušené dopravou. Neuvědomují 
si, že posunují narušený prostor blíže k za-
stavěnému území a sami sobě zhoršují ži-
votní prostředí a snižují ceny nemovitos-
tí. Za pomyslný finanční přínos pro obec 
negativně ovlivňují budoucnost nejen 
pro sebe, ale i pro svoje děti. 
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Úklid chodníků
Nový zákon, upravující úklid chodní-

ků se setkal ze strany představitelů obcí 
s většinovým negativním ohlasem. Je dis-
kutována možná rychlost úklidu, počet 
potřebných pracovníků v pohotovosti a 
finanční náklady, které zatím neumíme 
vyčíslit. Můžeme uvažovat i o prokázání 
vlastnictví chodníků, které zvláště v ob-
lastech nové zástavby z určitého období 
můžeme považovat za černou stavbu, 
provedenou obcí na cizím pozemku.

Abych nemusel vymýšlet další argu-
menty, budu citovat z článku starosty 
městské části Brno-Bystrc Svatopluka 
Beneše pod názvem Konec roboty v Če-
chách, otištěného v Deníku 21. února. 

„Představa, že každá obec i město má 
v pohotovosti armádu dodavatelů, kteří 
v pravou chvíli nastoupí, aby schůdnost 
(a jaká ve skutečnosti má být) byla obno-
vena je nereálná. Tedy je reálná, ale ně-
kdo ty pracovníky musí zaplatit, i když 
sníh nepadá. Buď obec navýší peníze 
na úklid a jinde v rozpočtu ubere, nebo 
stát musí z vaší kapsy vytáhnout ty chy-
bějící peníze, daně a dát je obcím.“ 

Starosta Beneš dále píše: “Asi 15 let 
mi trvalo, než jsem přestal nadávat 
na národní výbor, že neuklízí a začal 
před svým domkem uklízet sám, pro-
tože jsem chtěl, aby tam byl pořádek, 
kterého jsem se stejně jinak nedočkal. 
A také proto, že i ostatní uklízeli. A tím-
to jsem se v tuto chvíli stal Bystrčanem. 
Přijal jsem toto místo jako své bydliště 
se vším, co k tomu patří, a přijal jsem 
i určitou odpovědnost jako občan dob-
rovolně, bez nevolnického ustanovení 
v zákoně.“ 

Závěrem v článku stojí: „Já věřím, 
že většina lidí, těch slušnějších, těch 
skutečných občanů obce bude i nadále 
bez té povinnosti chodníky před domem 
uklízet. A ti ostatní, přirozeně ne všich-
ni, se to časem naučí, a možná dříve než 
za 15 roků. Chovejme se jako lidi.“ Tolik 
citace z článku.

Závěrem tolik. Za sebe mohu prohlásit, 
že i nadále budu z chodníku před svým 
domem uklízet sníh a zametat ho. Jsem 
přesvědčen, že pro většinu z nás je to mi-
nimum, které pro svoji obec děláme. Vě-
řím, že se ke mně přidá většina občanů, 
kteří se cítí být dobrými Tvarožňáky.

 František Kopecký

CITÁTY
Voda je nejlepším nápojem pro moudrého muže.

Henry David Thoreau

Pomocí půstu našel jsem dokonalé zdraví, nový stav bytí, pocit čistoty a štěstí, něco, 
co je člověku neznámé…

Upton Sinclair

Se zdravím se neobchoduje na trhu, neboť se nedá koupit.
Dr. Bock

Zachovat si zdraví je morální a duchovní povinností, neboť zdraví je základem všech 
sociálních ctností. Nemůžeme být dále užiteční, pokud nám neslouží zdraví.

Dr. Samuel Johnson
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30. ledna 1905 se v domě č. 43 
na tvaroženské návsi narodil Vlastimil Bla-
hák. Ve Tvarožné vychodil obecnou školu, 
maturitu složil na české státní reálce v Br-
ně-Husovicích. V letech 1923–25 absol-
voval v Hranicích vojenskou školu a byl 
vyřazen jako poručík ženijního vojska. 
Studoval dál. V roce 1932 získal titul inže-
nýra a v roce 1936 promoval jako doktor 
technických věd na Vysokém učení tech-
nickém v Praze. Ve stejném roce začal stu-
dium v Paříži s ambicemi na generálskou 
hodnost. Mobilizace armády v roce 1938 
ho zastihla při práci v Generálním štábu 
Československé armády. Situace ho donu-
tila odejít do výslužby. Zařídil si inženýr-
skou kancelář. 

Za okupace se zapojil do činnosti od-
bojových organizací. Po prozrazení byl 
28. října 1941 zatčen a postupně vězněn 
v Praze, v Drážďanech a v Berlíně. Tam byl 
30. listopadu 1942 odsouzen k trestu smrti. 
Po věznění v Plőtzensee a Brandenburku 
se v únoru 1945 ocitnul při evakuaci v Hal-
le. Při převozu se mu podařilo uprchnout. 
Ukrýval se u příbuzných nedaleko Prahy. 

Od 2. května 1945 se podílel na or-
ganizování Pražského povstání. Po válce 
se stal zástupcem velitele Vojenského 

zeměpisného ústavu v Praze. Současně 
působil jako profesor na Vysoké vojenské 
škole a jako docent na pražské technice. 
Po převratu v roce 1948 byl z funkce od-
volán a stal se učitelem na Vysoké škole 
železniční v Žilině. 21. března uplyne třicet 
let od jeho úmrtí.

František Kopecký

Kulaté výročí tvaroženského rodáka

Vážení spoluobčané, 
stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenala v uplynulém 
roce evidence obyvatel v naší obci. Víme, že mnozí z Vás tyto informace postrádali 
již v minulém čísle Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky letošního 
prvního čísla jsme měli úředně podložené údaje o pohybu obyvatel pouze do 5. 12. 
2008 (sestavy z MěÚ Šlapanice – centrální evidence obyvatel), roční přehled by byl 
neúplný a nepřesný (jako v předcházejících letech). Abychom nemuseli později uvádět 
čísla na pravou míru, zveřejňujeme roční přehled až nyní. Tak to bude i v příštím roce.

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2008

Informace  Z.O. 
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Tak jako každoročně připomínáme, že veškeré údaje se týkají občanů, kteří jsou v naší 
obci přihlášeni k trvalému pobytu. 

V roce 2008 přibylo v naší obci 15 narozených dětí •	
(4 děvčata, 11 chlapců), což je o jednoho chlapce více než v roce minulém:  
Adam Moore – Tvarožná 265, David Moore – Tvarožná 265,  
Martin Sedláček – Tvarožná 341, František David Kadeřávek – Tvarožná 361, 
Daniel Procházka – Tvarožná 182, Tomáš Paulík – Tvarožná 330,  
Martin Barták – Tvarožná 314, Šimon Daněk – Tvarožná 15,  
Filip Neužil – Tvarožná 222, Aneta Trávníčková – Tvarožná 44, 
Karolína Kežlínková – Tvarožná 335, Kristýna Iranová – Tvarožná 30, 
Jan Urbánek – Tvarožná 334, Lukáš Bartoš – Tvarožná 155, 
Emily Antoanet Weissová – Tvarožná 151.

Roku 2008 zemřelo 11 našich spoluobčanů  •	
(7 žen a 4 muži). Pro srovnání v roce 2007 to bylo 8 žen a 1 muž.  
Růžena Kubicová – r. 1942, Miroslava Blaháková - r. 1935, Marie Šírová – r. 1934, 
Stanislav Látal – r. 1927, Ludmila Pokorná – r. 1928, Ludmila Galová – r. 1926, 
Vlastimil Malík – r. 1939, Jan Švábenský – r. 1932, Marta Truksová – r. 1951,  
Jiří Ondráček – r. 1966, Františka Gallová – r. 1921.

K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2008 celkem 17 občanů, z obce se 
odhlásilo 15 občanů. 
Celkový počet obyvatel se v loňském roce zvedl v naší obci pouze o 6 osob (v roce 2007 
to bylo o 21 osob).
K 31. 12. 2008 měla naše obec (s navýšením o 6 osob proti roku předchozímu) 
celkem 1210 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Ostatní zajímavosti ze Tvarožné
Nejstarší občankou, která je ve Tvarožné přihlášena k trvalému pobytu•	 , je paní 
Růžena Košuličová – r. 1912. 
Nejstarším občanem žijícím v současné době ve Tvarožné•	  č. 324 je pan Josef Šurý 

– r. 1917, který se k nám v roce 2007 přistěhoval z Brna. 
Nejstarší dosud žijící tvaroženská rodačka •	 je paní Růžena Bartáková (r. 1909), 
která žije od r. 2004 v Domově důchodců v Sokolnicích. 
Jako nejstarší žijící bývalý tvaroženský občan •	 je p. Josef Weber (r. 1915), který od 
r. 1997 pobývá v domově důchodců v Zastávce u Brna. 
 V roce 2008 využilo 129 občanů Tvarožné, Velatic a Mokré-Horákova možnost •	
zažádat si na Obecním úřadě ve Tvarožné o nový občanský průkaz. 

Informace
Občané mohou na sekretariátu Obecního úřadu ve Tvarožné žádat nejen o nový •	
občanský průkaz, ale je možno také vyřídit zápis dítěte do cestovního pasu 
bez strojově čitelných údajů. Nové pasy s biometrickými údaji se vyřizují pouze 
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na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2. Zde Vám také 
do tohoto nového pasu provedou zápis dítěte do 10 let. Starší děti již musí mít svůj 
cestovní pas.
Na sekretariátu Obecního úřadu je také možno zažádat o ověření podpisu či kopie •	
listin.

CzechPOINT
Od roku 2008 poskytuje Obecní úřad ve Tvarožné i služby CzechPOINTU  
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Občané mají možnost získat ověřené výstupy:  Cena:  Každá další strana:
Výpis z Katastru nemovitostí cena: 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů 50,- 0,- Kč
Bodové hodnocení osoby
z Centrálního registru řidičů 100,- Kč 50,- Kč
Podání živnosti-ohlášení 50,- Kč 0,- Kč

S ostatními úkony, jako je vystavení rodných listů, oddacích listů, změna jména, 
nahlížení do matričních knih apod., je nutno se obrátit na matriku Obecního úřadu, 
a to pondělí, středa od 13:00 do 17:00 hod.

Marie Pelikánová  
evidence obyvatel

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
duben–květen 2009
sobota 4. 4. 2009 9:00–11:00 hod.
středa 15. 4. 2009 15:00–17:00 hod.
sobota 25. 4. 2009 9:00–11:00 hod.
středa 6. 5. 2009 15:00–17:00 hod.
sobota 16. 5. 2009 9:00–11:00 hod.
středa 27. 5. 2009 15:00–17:00 hod.
sobota 6. 6. 2009 9:00–11:00 hod.

Ve sběrném středisku se odebírají k likvidaci i elektrické spotřebiče pro firmu Asekol 
Praha, která se zabývá touto likvidací. Firma však vyžaduje pouze kompletní spotře-
biče. Za rozebrané spotřebiče (jako jsou televize bez obrazovky, ledničky bez kompre-
soru, pračky bez motoru apod.) bude vybírán poplatek 50 Kč za kus.
Upozorňujeme, že od 1. 3. 2009 bude bezúplatně odebírán starý papír ve sběr-
ných dnech podle rozpisu sběrného střediska v areálu bývalého Svazarmu. Toto 
řešení je pouze dočasné, a to do vyřešení sběru. Doporučujeme alespoň část papíru 
dávat do popelnic.
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Zprávy komisí ZO

Disko ples
Nějakým přijatelným způsobem a ně-

čím zcela novým zvednout kulturní dění 
v naší obci v rytmu plesové sezóny jsme 
společně s personálem Sokolovna baru 
uspořádali v sále Sokolovny Disko ples. Za-
plnil se volný víkend, který vznikl na kon-
ci minulého století po zrušení Svazarmu. 
Pro ty později narozené vysvětlím ihned. 
Než jsme přešli od socialismu k ranému 
kapitalismu, bývaly ve Tvarožné plesy 
čtyři. Sokolský ples, Věneček, ten býval ve 
spolupráci s chovateli drobného zvířec-
tva, ale po vypuknutí králičího moru byl 
tento svaz pro nedostatek členů zrušen. 

Nebo možná funguje jen nějak na poza-
dí. Dále býval ples, který pořádal Svaz ve 
spolupráci s armádou a to byl Svazarm. 
Dnes nám v obci zůstala jen vzpomínka 
v podobě areálu oproti obecnímu úřadu. 
Vážení, to býval dobrý klub a pro mládež 
toho v minulosti nikdo více nedělal a ne-
dělá ani dnes. Ale pojďme od toho, abych 
neopustil téma, mívali jsme maškarní ples 
pro dospělé, které pořádal Sokol. Dnes 
máme Ostatky pod taktovkou SDH. 

Úspěch každé akce je podmíněn ná-
vštěvností a to v přímé úměře. Aby byla 
návštěva, musí být reklama a další důleži-

Znovu připomínáme, že kompozitní obaly od mléka a nápojů se sbírají spolu s PET 
lahvemi do kontejnerů na stanovištích.

Ing. Jiří Havel 
místostarosta

Změna ve vydávání cestovních dokladů
Na základě změny zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb. budou od 1. 4. 2009 
vydávány cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o otiscích prstů.
Od výše uvedeného data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude 
obsahovat otisky prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. 
u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let. Tyto cestovní doklady se vydá-
vají ve lhůtě 30 dnů. 
Žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušnému 
k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele (MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná 
9/2), a to nejpozději do 24. 3. 2009.
Po datu 1. 4. 2009 nelze vydat žadateli e-pas, který neobsahuje otisky prstů. Toto 
lze pouze u občana mladšího 6 let. 
V zájmu zabezpečení plynulého přechodu systému CDBP na e-pasy s otisky prstů bude v ob-
dobí od 25. 3. do 31. 3. 2009 Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 od-
pojen od systému CDBP, a proto nebude možné v této době podávat žádosti o vydání 
e-pasu a předávat e-pasy občanům.
Pro informaci uvádíme, že e-pasy se vydávají občanům mladším 15let s dobou plat-
nosti 5 let a občanům starším 15let s dobou platnosti 10 let. 

m.p.
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Splaškové odkanalizování
v roce 2009

Výstavba splaškové kanalizace v naší 
obci se zatím negativně dotkla snad 
všech občanů Tvarožné (a nejen jich). Ne-
sjízdné komunikace, v některých místech 
neschůdné chodníky, trpění zemních a 
stavebních prací v rámci pokládání kana-
lizačního potrubí, prach, nadměrný hluk, 
to vše musí negativně působit na každé-
ho z nás. Dnes bych snad už mohl napsat, 
že to nejhorší máme za sebou, ale úpl-
ná pravda to není. Čeká nás připojování 
jednotlivých nemovitostí k hlavnímu 
řadu kanalizace, což pro většinu v pra-
xi znamená opětovné rozkopání vjezdů, 
u některých i přebudování kanalizace 
ve svých objektech. Hlavní kanalizační 
řad, včetně odboček, je po provedených 
úspěšných tlakových zkouškách. Rýhy 
na krajské i ostatních komunikací byly 
zapraveny, ulice Na konci je již zrekonstru-
ována do finální podoby, včetně polože-
ného asfaltobetonového povrchu po celé 
šířce komunikace. V této části obce jsme 
byli nuceni použít na odvod dešťových 
vod z komunikace speciální odvodňovací 
obrubníky typu ACO DRAIN*Kerb Drain* 
z polymerbetonu, jelikož nám nebyl po-
volen klasický odvodňovací žlab.

V letošním roce předpokládáme 
opravu chodníků a komunikací na zákla-
dě harmonogramu, který byl zpracován 
na sklonku minulého roku, a zastupitelé 
o něm byli informování na prosincovém 
zasedání zastupitelstva obce. Rád bych 
vás touto cestou krátce informoval o tom, 
jak budou pokračovat opravy v letoš-
ním roce. Dokončovací práce se plánují 
na hlavním krajském průtahu obcí. Tak jak 
Na konci bude zapravena komunikace 
Za humny a Sivická. Předpokládáme osa-
dit chodníky původní dlažbou, ve vjez-
dech z důvodu výškových dilatací bude 

tá skutečnost, datum zvolit pokud možno 
těsně po výplatě a v okolí se musí konat 
zábavy v omezeném množství. Odhadem, 
protože nemám ještě přesná čísla, ná-
vštěvnost byla více než výborná, všechna 
místa byla zaplněna. Místních bylo několik 
početných skupin a pro ty jsme to dělali 
především. Věkově, jako kdyby přišli rodi-
če s dětmi, samozřejmě s těmi staršími.

Zvolit správně repertoár pro tak širo-
kou věkovou skupinu není zrovna lehká 
záležitost a i když jsem si to představoval 
trochu jinak, přichystal jsem si scénář, stej-
ně bylo všechno jinak a se svým kolegou 
Ivo Fišerem jsme za mixážním pultem hod-
ně improvizovali. Zábavu by si především 
měli lidé dělat sami a toho se také snaží-
me držet a plnit jejich písničková přání 
beze zbytku. Není však možné uspokojit 
všechny a jestliže byly kladné ohlasy, byly 
samozřejmě i ty záporné. A my, co jsme 
udělali podobných akcí za dva roky odha-
dem patnáct, jsme si zvykli a dokud bu-
dou chodit lidi a bude nás to bavit, ještě 
uděláme dalších třeba dvacet. 

Záležitost, o které se mi píše oprav-
du těžce, je úraz, který to celé záporně 
ovlivnil. Mladík, poživší větší množství 
sloučeniny uhlíku, vodíku a kyslíku měl 
zrádně pobouřenou mysl, přehlédl scho-
dy do baru, nebo tu byl poprvé a skončil 
v bezvědomí pod prvním stolem. První 
pomoc mu poskytl pan Petr Pejřil a prav-
děpodobně i zachránil život. Přivolaná 
ambulance ho poté převezla na důkladné 
vyšetření.

Pokud všechno půjde dobře a bude-
me zdrávi, uspořádáme pro Vás další Ol-
dies party v sobotu před Velikonočním 
pondělím. Už nyní shromažďujeme Nové 
klipy, které jste ještě na naší akci neměli 
možnost shlédnout.

Lubomír Šubrt
Kulturní komise
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použita dlažba zámková. Oprava krajské 
komunikace je financována z prostředků 
Správy udržby silnic (SUS), chodníky spa-
dají do ranku obce. Dokončovací práce 
se plánují v Hlinkách. Největší a to nejen 
finanční zátěží pro obecní pokladnu bude 
oprava komunikací na návsi. Na opravu 
těchto komunikací, vyjma krajské komu-
nikace před obecním úřadem, které jsou 
ve správě obce a tím i plně financovány 
z obecního rozpočtu, máme již zpracova-
nou projektovou dokumentaci, v součas-
né době probíhá příprava na výběrové 
řízení dodavatele oprav. Tím nechci na-
značit, že ostatní komunikace zůstanou 
bez povšimnutí. Už možná více jak měsíc 

byla plánovaná kontrolní pochůzka obcí 
na zjištění aktuálního stavu obecních 
komunikací a chodníků, avšak díky sně-
hové pokrývce, která se držela na našich 
cestách ještě koncem února, se tato po-
chůzka uskutečnila až minulý týden, po 
výrazném oteplení. Situace je v někte-
rých lokalitách mnohem horší než jsme 
předpokládali. Zvláště část ulice v Gastlu 
a Nová ulice. Obě jsou „zralé“ na celkovou 
rekonstrukci. Předpokládám přehodno-
cení původního plánovaného záměru 
a bohužel tím i navýšení předpokládané 
finanční náročnosti oprav komunikací. 
A to jsem ještě nezmínil opravu dešťové 
kanalizace Na konci.

Ing. Šimek V.
předseda stavební komise

Z činnosti zájmových organizací

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná – jarní část sezony 2008/2009

kolo den datum začátek utkání kolo den datum začátek utkání

15. NE 5.4. 15:30 Babice nad. Svit. - Tvarožná
16. NE 12.4. 15:30 Blažovice - Tvarožná
17. NE 19.4. 10:30 Tvarožná - SK Pozořice 11. PÁ 17.4. 16:30 Šlapanice - Tvarožná
18. NE 26.4. 16:00 SK Blučina - Tvarožná 12. SO 25.4. 10:30 Tvarožná - SK Měnín
19. NE 3.5. 10:30 Tvarožná - Kobylnice 13. NE 3.5. 10:30 Těšany - Tvarožná
20. NE 10.5. 16:30 SK Moutnice B - Tvarožná 14. SO 9.5. 10:30 Tvarožná - Mokrá Horákov
21. NE 17.5. 10:30 Tvarožná - Rajhrad B 15. NE 17.5. 10:00 Újezd u Brna - Tvarožná
22. NE 24.5. 10:30 Viničné Šumice - Tvarožná 16. SO 23.5. 10:30 Tvarožná - Blažovice
23. NE 31.5. 10:30 Tvarožná - Vojkovice B 17. NE 31.5. 11:00 Pozořice - Tvarožná
24. NE 7.6. 16:30 Opatovice - Tvarožná 18. SO 6.6. 10:30 Tvarožná - Ochoz
25. SO 13.6. 10:30 Tvarožná - Podolí 10. PÁ 12.6. 16:30 SK Moutnice - Tvarožná
26. NE 21.6. 16:30 FC Židlochovice - Tvarožná

Muži Přípravka

 Činnost TJ Sokol 

CITÁT
Nejlepší službou, kterou vám vedle zprostředkování pravdy může prokázat kniha, 
je to, že vám dává podnět k přemýšlení!

Albert Hubbart
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REKLAMA
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Ze života…

Rozhovor s bývalým ředitele ZUŠ v Pozořicích Janem Florianem
V roce 1970 nastoupil na pozořickou Lidovou školu umění jako učitel hry na akordeon 

a později i na klarinet. V roce 1985 se stal jejím ředitelem. Za 38 roků působení vychoval 
mnoho muzikantů – harmonikářů a klarinetistů. V posledních letech vyučoval také hru  zob-
covou flétnu. Se svými žáky pracoval vždy rád a s mnohými dosáhl velkých úspěchů. Někteří 
se hudbě věnují dodnes. Nedávno jsem mu položila několik otázek.

Proč jste se rozhodl studovat hru na akordeon?
Ono to bylo trochu jinak. Původně jsem byl přijat na Konzervatoř v Brně studovat 

skladbu. K tomu jsem začal studovat hru na akordeon. A ve třetím ročníku jsem si mu-
sel vybrat ještě jeden nástroj. Vybral jsem si klarinet a ke studiu skladby jsem se už ne-
vrátil. Ale aranžování a úpravy písní a skladeb mi zůstalo jako koníček.

Jak jste se dostal právě do Pozořic? 
Když jsem se v roce 1970 vrátil z vojny – sloužil jsem u posádkové hudby v Čes-

kých Budějovicích – hledal jsem nějaké místo. V Pozořicích tehdy učil Jan Tesař, se kte-
rým jsem se dobře znal. 1. září toho roku nastupoval na Konzervatoř jako profesor hry 
na akordeon a místo v Pozořicích mně nabídl. To jsem ještě netušil, že to bude moje 
první i poslední místo současně.

Jaký zde byl kolektiv učitelů?
Když jsem začínal, bylo nás jen pět: pan učitel Hatina, paní učitelky Květoňová 

a Pavlicová, já a paní ředitelka Anna Šlezingerová. Kolektiv se časem rozšířil a vyměnil, 
ale musím dodat, že byl vždy dobrý a na všechny rád vzpomínám.

Pamatujete si své první žáky?
Vzpomínám si, že to byl Jiří Filip, František Šedý, Roman Havlásek, děvčata Machai-

nová a Horáčková, dál jsem učil Libuši Bombíkovou(dnes Hájkovou) a Milušku Křížovou. 
Dalšími žáky byl třeba Petr Hromek a Miloš Tinka. Na klarinet jsem pak učil Luboše 
Muselíka, Mirka Sedláka, Václava Buchtu, Irenu Brzobohatou a pak i její dceru Roma-
nu Kadlecovou, Lidku Smutnou a Petra Molla. Na akordeon jsem později učil i Michala 
Kulhánka, Petra Blaháka, Pavla Buchtu, Lidku Šmerdovou a Vítka Třísku. S mnohými 
jsem absolvoval celou řadu soutěží a často jsme si přivezli ocenění z okresního, kraj-
ského i celostátního kola. S Petrou Diváckou (dnes Kratěnovou) jsme byli vystupovat 
i na koncertě v Rakousku. Z toho jsem měl tehdy velkou radost. A představte si, že byly 
doby, kdy jsem měl i šestnáctičlenný akordeonový soubor. To už se dnes nemůže stát. 
Na všechny své žáky však rád vzpomínám.

Všichni o vás ví, že jste měl svoji hudební skupinu.
Kdysi jsem měl svoji kapelu už na vojně složenou z muzikantů – vojáků. To jsem 

tehdy hráli po celých Jižních Čechách. V Brně jsem si sestavil novou kapelu. Hráli jsme 
spolu mnoho let. 
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Vystupovali jsme tehdy 
ve všech brněnských kavár-
nách. A v plesové sezóně 
jsme měli páteční a sobotní 
večery zadané už dlouho 
předem. Naše skupina Re-
gent hrála často i v Pozoři-
cích a okolí. Myslím si, že tady 
znám všechny sály. Zažili 
jsme společně mnoho pěk-
ného. Bylo to hodně starostí 
i radostí. Jenomže, to všech-
no je náročné pro muzikanta 
i pro rodinu. A když se zhoršil 
zdravotní stav mé ženy tak, 
že potřebovala stále moji po-
moc, přenechal jsem místo 
v kapele mladšímu a už jsem 
se potom věnoval jen rodině 
a škole.

Vím, že jste v mládí hodně sportoval.
Tak to je úplně jiná kapitola mého života. Ale je to pravda. Už na jedenáctiletce jsem 

se věnoval hodně sportovní gymnastice a v roce 1961 jsem získal titul Nejlepší sporto-
vec Brna. Dostal jsem se také do finále Mistrovství republiky. Mnoho let jsem se věnoval 
také kulturistice a při studiu na konzervatoři potom jízdě na koni. Byla doba, kdy jsem 
se rozhodoval, jestli se mám v životě věnovat sportu nebo hudbě. Nakonec hudba zví-
tězila.

Jaké máte ještě záliby a koníčky?
Rád a hodně čtu. A také sbírám minerály a drahé kameny. Doma je mám vystave-

né a myslím si, že toho o nich také dost vím. Snad budu mít na tuto svoji zálibu teď 
víc času.

A co budete dělat ještě?
Teď bych se chtěl věnovat trochu víc sobě a hlavně rodině – dceři a vnukovi. Chtěl 

bych jim pomáhat, jak to jen bude možné. Mým největším přáním teď je, abychom byli 
všichni zdraví. A také se snad budu věnovat těm svým koníčkům.

Chcete ještě něco dodat na závěr?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří si naší práce váží a podporují ji. Učitelům přeji, 

ať se jim jejich práce vždy daří.
rozhovor připravila 

Božena Škrobová
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Jarkovická 7, 746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 793 424, e-mail: hon@okna-dvere.cz

www.okna-dvere.cz

   HON - okna, dveře, s. r. o.

VYUŽIJTE 

NAŠÍ ZVÝHODNĚNÉ 
ZIMNÍ NABÍDKY!

ZA sTANDArDNÍ cENY:

- dřevěná okna (záruka 5 let)
- dřevohliníková okna 

(bezúdržbová, záruka 10 let)

- izolační trojsklo
- smrk fix

- skryté kování
- zkušenosti 80tileté tradice

REKLAMA
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 6. května. 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.

Mateřská škola Tvarožná
Dne 5. 3. 2009 se konal v naší mateř-

ské škole Ples strašidýlek, který musel 
být kvůli velké nemocnosti dětí přeložen 
z únorového termínu. Děti si to samozřej-
mě užívaly a moc se jim to strašidelné re-
jdění líbilo. Co by to však bylo za ples, kdy-
by zde chyběla tombola, proto bych touto 
cestou chtěla poděkovat všem sponzorům, 
kteří nám do tomboly přispěli zajímavými 
cenami. Velké díky patří paní Minaříkové, 
paní Polachové, paní Urbánkové, firmám 
Darek Kuklínek a Zlatá Hvězda. 

V měsíci březnu a dubnu nás čeká 
mnoho zajímavých akcí. Dne 10. 3. 2009 
jedeme do divadla Radost na pohádku 
O pejskovi a kočičce. Věřím, že loutková 
pohádka v krásném divadélku se bude lí-
bit všem malým i velkým divákům. 

Na konci měsíce března – 24. 3. na-
vštívíme Kulturní dům Rubín v Brně, 
kde si společně zazpíváme na Hodině zpí-
vání a zkoušení s Jaroslavem Uhlířem.

15. dubna jedeme do Divadla Bolka 
Polívky na Tetiny v lese. Jedná se o pohád-
ku, kde se Tetiny setkají v lese s několika 
veselými strašidly a spolu s dětmi se naučí 
chovat v přírodě. Je to představení plné 
písniček, pohádek a humoru.

16. dubna bude probíhat zápis dětí do 
mateřské školy na školní rok 2009-2010. 
Tento zápis bude probíhat od 9:00 hod. 
do 15:30 hod. v budově MŠ Tvarožná. Děti, 
které přijdou k zápisu, si v tento den mo-
hou v mateřské škole hrát s ostatními dět-

mi, ale i s hračkami či stavebnicemi, které 
zde máme k dispozici. K zápisu si s sebou 
přineste rodný list dítěte. 

Jako každoročně nás čeká 30. 4. 2009 
Pálení čarodějnic na školní zahradě. Dou-
fám, že nám i letos vyjde počasí a my 
si pořádně zaskotačíme a zasoutěžíme. 
Na závěr dostaneme velký čarodějnický 
diplom, protože jistě všichni složíme čaro-
dějnickou zkoušku. Můžete již nyní dětem 
připravit nějaký ten slušivý čarodějnický 
kostým.

Na závěr mého příspěvku přeji všem 
čtenářům Zpravodaje hezké prožití nad-
cházejících jarních dnů, hodně sluníčka a 
duševní pohody.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Naši jubilanti

březen– duben 2009
80 let Švehlová Růžena, Tvarožná 193

70 let Švábenská Ludmila, Tvarožná 254

65 let Divácká Jarmila, Tvarožná 230 
 Dědeček Petr, Tvarožná 118

60 let Dobšáková Františka, Tvarožná 326 
 Jahoda Josef, Tvarožná 243 
 Gabriel Stanislav, Tvarožná 38 
 Truksa Jaroslav, Tvarožná 258 
 Brzobohatý František, Tvarožná 197

50 let Műllerová Věra, Tvarožná 283 
 Masařík František, Tvarožná 357

Všem jubilantům blahopřejeme!

Váš dodavatel výpočetní techniky a elektroniky
PC
PC příslušenství
Notebooky
Software
Monitory
Televize
Přijímače DVB-T
Spotřební elektronika
…a mnoho dalšího

E-mail: info@murena.cz
Tel.: +420 531 028 028

www.murena.cz
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