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Vážení občané, 

od počátku letošního roku se ve Tvarožné konala celá řada významných kultur-

ních akcí a další zajímavé akce nadobecního charakteru nás ještě čekají. 

Nebývá pravidlem, aby v obci naší velikosti byla příležitost navštívit tolik koncertů, 

výstav a dalších kulturních, společenských a sportovních setkání. 

Svědčí to o tom, že máme schopné organizátory, kteří na úkor svého volného 

času připravují pro svoje spoluobčany bohatou nabídku možností. Pořadatelé asi 

nečekají, že se jich manifestačně zúčastní občané z celé vesnice. Ale dobrá účast 

a možná i pár slov pochvaly většinu z nich určitě potěší a povzbudí. 

Býváme totiž dosti často svědky toho, že účast zachraňují přespolní návštěvní-

ci. Svědčí to snad o přesycenosti kulturou nebo o tom, že tvarožňáci nemají o dění 

v obci zájem? Že žijí jen pro sebe a svoji rodinu a dění v obci sledují jen jakoby 

mimochodem?

Je skutečností, že nejen u nás, ale i v dalších obcích v okolí Brna máme v obci 

občany, kteří v obci bydlí, přespávají, ale nežijí. Aktivně ani pasivně se nezapojují. 

Je to škoda. Hlavně pro ně samotné. Koncert v kostele, hody nebo dechovky by 

nemuseli navštěvovat z větší míry přespolní. Převažovat by mohli domácí. 

Další příklad. Příprava vítání občánků a blahopřání jubilantům stojí zástupce 

obce dosti času a také fi nanční prostředky. Ve škole nacvičují děti kulturní pásmo. 

Rodiče je obléknou do slavnostního oblečení. Potom přijde polovina pozvaných. 

Někteří samozřejmě vynechají ze zdravotních a jiných důvodů. To je ale jenom 

menšina. 

Riegrův slovník naučný v hesle „obec“ říká: 

„Obec (pospolitost, veškerenstvo) znamená brzo širší brzo užší kruh lidstva 

a území, jemu k obývání a výživě sloužící.“ 

Říká se zde ovšem také že: „Vždy však obec jako ves tvoří protivu zájmům jed-

notníků neb rodin soukromých“. O tom ale někdy příště. 

Na tomto místě si závěrem přeji, aby občané Tvarožné ve své obci, kde z velké 

části prožijí většinu života, skutečně žili. Aby dokázali opustit pohodlí svého do-

mova a svoje oblíbené křeslo před televizorem. Aby se scházeli v „pospolitosti“ jako 

„širší kruh lidstva“.

František Kopecký

starosta obce

Slovo starostySlovo starosty!

Fotografi e v tomto čísle Ing. Vilém Šimek, str.  obálky pohlednice obce Tvarožná.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že od 1. 7. 2006 jsou v platnosti nové jízdní řády linky 702 
Brno – Viničné Šumice a zpět. Došlo k navýšení spojů v pracovní dny v době 
odpolední špičky a zkrácení dvouhodinového intervalu o víkendu na jednu hodinu. 
Informace o nových jízdních řádech je možno získat i na internetu. 
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce!

Informace

 . . se v kostele sv. Mikuláše pod vedením ing. Sáraze uskutečnil koncert 

Kyjovského komorního orchestru. 

 . . konala se . přehlídka dechovek k výročí Juliuse Antoše. Hrály Lácaran-

ka, Májovanka, Valaška a Vracovjáci. 

 . . slavnostní schůze SDH připomenula . výročí založení tvaroženského 

hasičského sboru. Po schůzi hrála hudba pana Kokeše. 

 .–. . jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Při té-

to příležitosti na Obecním úřadě vystavoval svoje plastiky MUDr. Jiří 

Dolina. 

 . . se na návsi uskutečnila tradiční soutěž hasičských družstev o pohár Za-

stupitelstva obce Tvarožná. Odvezli si ho hasiči z Velatic. 

 . . jsme vítali nové občánky a blahopřáli jubilantům. Kulturní program 

zajistily děti z naší Základní školy pod vedením ředitelky Mgr. Věry 

Florianové.. 

 . . pořádali hasiči tradiční hody. Hrála Lácaranka z Kobylí. 

 .–. . v noci se přehnala prudká bouře. Ulomila korunu starému kaštanu na 

návsi, která spadla na vozovku. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

 . . se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Vítr ulomil část koruny 

dalšímu starému kaštanu. 

 . . se na Santonu konala připomínka svátku M. Jana Husa a slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

 .–. . si připomenou  let od první písemné zmínky v naší družební obci 

Kvačany na Slovensku. Ke zdaru akce přispějí i naši Tamburáši. 

 . . se sejdeme na tradiční tvaroženské pouti. 

 .–. . přivítáme návštěvníky Napoleonských dnů. 

V tomto čísle zveřejňujeme poslední ze seriálu pohlednic Tvarožné. Možná některá 

chyběla. 

Je ale důležité vědět, že už naši předkové věnovali propagaci obce značnou pozor-

nost. Poslední strana obálky nám umožní věnovat pozornost jinému tématu.

Poděkování

 • patří všem sponzorům . soutěže hasičských sborů. 

 • panu Josefu Daněčkovi (Danstav) za fi nanční zajištění . přehlídky dechovek. 

 • těm občanům, kteří vyhověli našemu doporučení a maximum odpadu dávají 

k popelnicím. Šetří tak fi nanční prostředky obce za provoz sběrného dvora.
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Volby do Parlamentu ČR dne . a . června  ve Tvarožné

Celkem voličů dle volebního seznamu: 

Účast voličů: 

Platných hlasů: , tj. ,   zapsaných voličů

Strana  počet hlasů procenta

Strana zdravého rozumu  ,

Strana Právo a Spravedlnost  ,

Strana Nezávislí  ,

Strana Koruna Česká  ,

Občanská demokratická strana  ,

Česká strana sociálně demokratická  ,

Strana SNK Evropští demokraté  ,

Strana Pravý Blok  ,

Strana Moravané  ,

Strana zelených  ,

Komunistická strana Čech a Moravy  ,

Strana Koalice pro Českou republiku  ,

Národní strana  ,

Strana Folklor i Společnost  ,

Strana KDU – Československá strana lidová  ,

Strana Nezávislí Demokraté – Vladimír Železný  ,

Celkem  

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že se v poslední době neustále množí případy likvidace staré-

ho použitého nábytku, oken, dveří a podobných věcí objemného charakteru, který 

zabírá mnoho prostoru v kontejnerech, bude se tento odpadový materiál sbírat 

odděleně, vždy na jaře a na podzim. Termíny sběru budou uveřejněny vždy dosta-

tečnou dobu dopředu tak, aby nedocházelo k dlouhodobému skladování ve sběr-

ném středisku. Věříme, že touto službou přispějeme k větší spokojenosti s likvidací 

odpadů v naší obci.

Znovu musím upozornit na důsledné mačkání Pet-lahví před uložením do kon-

tejnerů a rozbíjení skleněných obalů, jelikož při čtrnáctidenním režimu odvozu 

v letních měsících se mnohdy stává, že kontejnery nestačí a rozsypané lahve kolem 

kontejnerů nepůsobí zrovna estetickým dojmem.

Věřím, že se nám společnými silami podaří zdolat předpouťový a popouťový 

úklid tak, aby naše obec a Vaše domovy byly, tak jako každý rok, jako ze škatulky.

Ing. Jiří Havel

místostarosta
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
srpen–září 

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

Sokolovna a její využití

Na jiném místě si přečtete informace o dokončovacích pracech na budově 

č. . Průběh prací nasvědčuje tomu, že na přelomu srpna a září budeme kolaudo-

vat. Dotazy směřují k tomu, „co tam bude?“

Sociální zařízení vytvoří zázemí hřišti s umělým povrchem. Prostory oprave-

né budovy umožní rozšíření kulturním možností v obci. Mohou zde být kulturní, 

společenské akce i výstavy. Sál může sloužit pro činnost stolním tenistům, aerobi-

ku a dalším. Prostory pod jevištěm budou k dispozici k soukromým oslavám. 

Velký prostor pod střechou je možné v budoucnu využít pro další aktivity. Bude 

to ovšem chtít další peníze. 

Dá se říci, že „tam bude“ (tedy na sokolovně) to, o co bude zájem a co si dokáže-

me zorganizovat sami pro sebe i pro okolí. 

Celý areál, poněkud zanedbaný především v prostoru asfaltového hřiště, 

byl z rozhodnutí Zastupitelstva obce zadán pro vytvoření studie ing. arch. Tihel-

kovi. Nad studií můžeme, na počátku září, uvažovat o budoucím využití celého 

areálu včetně dnešního Klubu důchodců. 

Soutěž o Vesnici roku  v Programu obnovy venkova

Ve dnech .–. .  se i zástupci naší obce zúčastnili v Bořeticích slav-

nostního setkání, které připomenulo  roků snah o obnovu venkova, do které 

je od počátku zapojená i Tvarožná. 

V té době již byla známá jména  obcí, které se do letošní soutěže v Jihomo-

ravském kraji přihlásily. Byla ustavena devítičlenná hodnotící komise pod vedením 

starostky Sivic paní Marie Kousalové. Jejím zástupcem byl starosta Bořetic pan 

Václav Petrásek. V komisi byli zástupci Svazu měst a obcí (Anna Gigimovová, sta-

rostka obce Vedrovice), Ministerstva pro místní rozvoj, RRR Jihomoravského kraje, 

architektů a knihovníků. 

Soutěžícími obcemi byly Světlá, Petrovice, Vilémovice, Drnovice, Lysice, Kozá-

rov a Lomnice v okrese Blansko. 

Z okresu Brno-venkov se přihlásila jen Mokrá-Horákov. Na vyškovsku soutěžily 

Otnice a Vážany nad Litavou. 



7 Ročník 34 • Číslo 4 • červenec–srpen 2006

Hodonínsko zastupovaly Dambořice, Hýsly, Stavěšice, Želetice, Násedlovice 

a Prušánky. 

Břeclavský okres měl zastoupení v obcích Kobylí, Boleradice, Nikolčice a Paso-

hlávky. Znojemsko mělo v soutěži dvě obce a sice Únanov a Hnanice. 

Chci se zamyslet nad některými hledisky, které mě připadly jako zajímavé. 

Dá se říci, že většina obcí měla na úrovni požadovanou dokumentaci, hlavně 

územní plán, Program rozvoje venkova, kroniku a další podklady. 

Na úrovni je i péče o historické dědictví. Vynikaly v tom Světlá, Lomnice 

a Hnanice. Obce mají publikace o své historii, mapy, pohlednice, znaky a prapory. 

Zaujala mě aktivita spolků a způsob jejich fi nancování. Všechny obce spolky 

a organizace podporují. Vysoký je podíl vlastní práce členů. Vynikají v tom spor-

tovci, hasiči, myslivci, zahrádkáři a další. Při fi nancování jejich akcí obce začínají 

nově praktikovat systém grantů tzn. dávají organizacím určitou, většinou nadpo-

loviční částku, na jejich zajištění. Nutí tak funkcionáře v aktivitě při žádostech 

o sponzorství a dotace což přináší obci další fi nance z jiných než obecních zdrojů. 

Netýká se to samozřejmě dětských souborů a kroužků. 

Obec Kobylí ( obyv. ) nutí sportovní organizace využívat svůj majetek 

k získávání fi nancí. Obec Nikolčice ( obyv. ) nedává žádné fi nanční prostřed-

ky, pomáhá sportovcům a dalším spolkům svojí mechanizací. V Otnicích je díky 

schopným funkcionářům tělovýchova fi nančně soběstačná, sami získali několika-

milionovou dotaci na hřiště s umělým povrchem a odpracovali zde stovky brigád-

nických hodin. 

Vážany nad Litavou ( obyv. ) zakoupily fotbalistům stavební materiál a ti si 

brigádnicky postavili fotbalové kabiny. Stejně i členové SDH například v Petrovi-

cích a Drnovicích. Vlastní majetky mnohde mají zahrádkáři, myslivci a chovatelé, 

kteří pořádají minimálně jednou ročně větší akci pro svoje spoluobčany. 

V cestovním ruchu se výrazně angažují mikroregiony obcí, kraj je protkán hus-

tou sítí cyklostezek a místních naučných stezek. 

Knihovny soutěžících obcí mají veřejná internetová místa a pořádají besedy 

a kulturní akce. 

Zastupitelstvo obce před časem neschválilo návrh na vytvoření fondu bydlení 

ve Tvarožné. 

Soutěžící obce tento způsob vylepšování vzhledu obce (přestavby, fasády) často 

využívají. Jsou to Drnovice, Dambořice a další. Dambořice půjčují určitou částku 

jednorázově na dva roky i živnostníkům. 

Muzea mají v sedmi z  jmenovaných obcí a další je připravují, protože si uvě-

domují, že památky na život naších dědů a babiček nenávratně mizí. Jsou to obce 

Vilémovice – speleologie ( obyvatel), Světlá (), Želetice (), Stavěšice (), 

Kobylí (), Pasohlávky – doba římská () a Hnanice (). Ani tento návrh 

ve Tvarožné dosud bohužel neprošel, přestože máme prostory a jistě i exponáty. 

Soutěžící obce projevily vysokou úroveň v hospodaření s odpady, v péči o úro-

veň staré i nové zástavby a zeleň v obci i mimo ni. Vysoká je vybavenost obcí inže-

nýrskými sítěmi a na úrovni je i péče o veřejná prostranství. 



Tvaroženský zpravodaj 8

Závěrem je třeba říci, že toto putování po jihomoravských obcích mě dalo řadu 

poznatků o tom, jak to dělají tam, kde chtějí změřit svoji úroveň s ostatními a získat 

prestižní ocenění ve zmíněné soutěži, které letos získala obec Kobylí. 

Hodnocení mě přesvědčilo, že naše obec by se mezi  soutěžícími obcemi roz-

hodně neztratila. Je ovšem potřeba doladit výše zmíněné detaily a hlavně vyvíjet 

neustálé úsilí od funkcionářů obce, funkcionářů našich spolků a všech občanů.

František Kopecký, člen hodnotící komise JMK

za Spolek pro obnovu venkova JMK

Pouť  – program

Pátek . srpna ve  hodin taneční zábava, hraje Medium. 

Sobota . srpna ve  hodin posezení s přáteli, hrají Tamburáši. 

Neděle . srpna ve  hodin pouťová diskotéka. 

Napoleonské dny .–. .  – program

Pátek . srpna: 

Příjezd asi – uniformovaných vojáků, stavba tábora u nádrže na Nové ulici.

Sobota . srpna: 

 :–: výcvik jednotek

 :–: koncert Folk a Country pod Santonem (postupně se vystřídají Fleret, 

Rangers, Kamelot, Poutníci, Koňaboj, Happy To Meet, Bokomara a 

další)

 :–: přesun vojáků pod Santon

 :–: bitva mezi Francouzi a spojenci

 :–: závěrečné defi lé, představení jednotek divákům

 :–: defi lé vojáků obcí Tvarožná

 :–: koncert Folk a Country

Neděle . srpna: 

Pochod jednotek po Slavkovském bojišti. 

V zájmu bezpečnosti návštěvníků bude v sobotu . srpna od  do  hodin uzavře-

na silnice mezi návsí a střediskem akciové společnosti Bonagro. 

Pro zájemce o historii

Před několika dny vyšla kniha Františka Kopeckého s názvem „ let tradic 

bitvy u Slavkova“. Volně navazuje na předchozí publikaci z roku  „Bitva u Slav-

kova a Morava v letech –.“

Rekapituluje vývoj tradic na slavkovském bojišti od nejstaršího období až do 

konce roku . Je o lidech, kteří dělali více než museli.
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Úvod k ní napsal známý spisovatel nejen „napoleonské“ historické literatury 

Mgr. Jiří Kovařík z Kladna.

Text je shrnutím činnosti kroužků, spolků, společností a klubů, zabývajících se 

vojenskou historií a organizováním pietních vzpomínek na oběti z roku . Do-

plňují ho historické fotografi e, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.

V nejbližší době rovněž vyjde brožura od stejného autora „Norbert Brassinne 

– Poutník míru.“ Popisuje život a dílo člověka z belgického bojiště u Waterloo, který 

od roku  do roku  navštěvoval slavkovské bojiště a dodal odvahu k pořádá-

ní vzpomínkových akcí i místním příznivcům regionální historie. 

Na podzim ještě vyjde „Historie I. pěšího pluku Kaiser.“ Seznámí vás s tím, 

co předcházelo dnešní činnosti Československé společnosti vojenské historie Brno, 

která položila základ vzpomínkovým akcím na slavkovském bojišti. 

Uvedené publikace budou v prodeji v knihkupectví Barvič-Novotný v Brně, 

na Mohyle míru, v Informačním centru ve Slavkově, v knihkupectví ve Vyškově  

a na Obecním úřadě ve Tvarožné.

Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec, zpráva o průběhu přípravy

Od listopadu  do dnešních dní se intenzivně pracuje na zadávacích do-

kumentacích pro správce stavby, na zadávací dokumentaci pro zhotovitele a na 

projektech přípojek. 

Zadávací dokumentace pro správce stavby byla dokončena v březnu, předána 

k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí, jím odsouhlasena a probíhá vý-

běrové řízení. Do . .  se přebírají nabídky, do . . by měl být vybrán vítěz.

Zadávací dokumentace pro zhotovitele byla rovněž dokončena a předána dne 

. .  na SFŽP. Po připomínkách bude vyhlášena soutěž s tím, že do . . 

se přebírají nabídky a . . by měl být znám vítěz.

Projekty přípojek v jednotlivých obcích jsou před dokončením a budou předány 

na stavební úřad ke stavebnímu povolení. Povolení budou vydávána na každou ne-

movitost samostatně a bude vyžadován souhlas každého vlastníka nemovitosti. 

Souběžně se všemi přípravami stavby probíhá též zajištění fi nancování úvěrem. 

Bylo vypsáno výběrové řízení na fi nancující banku, probíhá upřesňování zadávací 

dokumentace s bankami a předpokládá se ukončení do konce srpna. Pokud nena-

stanou nepředvídané okolnosti (odvolací řízení a pod.), lze předpokládat zahájení 

stavby předáním staveniště . . .

Ing. Alois Brzobohatý 

předseda svazku Šlapanicko
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Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO!

Kulturní komise obce Tvarožná

Plánované kulturní akce ve Tvarožné, červenec–srpen .

Červenec 

Předpouťová tvaroženská olympiáda – . den . . 

Srpen

Předpouťová tvaroženská olympiáda – . den . .  

Předpouťová zábava s orchestrem MEDIUM  . . 

Setkání rodáků s Tamburáši  . . 

Tradiční pouť ve Tvarožné  .–. . 

Pouťová diskotéka v KD KOSMÁK  . . 

Napoleonské dny na Santonu .–. . 

Vážení přátelé, všechny Vás i Vaše známé na uvedené kulturní akce srdečně zveme. 

Změny termínů můžete najít také na www stránkách Tvarožné. 

Kulturní komise

Zpráva zemědělské komise

Zemědělská komise si pro jaro a začátek léta stanovila několik úkolů. Tím hlav-

ním a nejrozsáhlejším je dokončení úpravy polních cest směrem k lesu a regulace 

přívalových vod nad Hlinkami. Již v loňském roce jsme provedli zpevnění a rozší-

ření polní cesty v délce  m nad Masarykovou alejí. Letos jsme se zaměřili na nej-

kritičtější místo celého úseku a to část od bytovek podél bývalé zmoly po počátek 

Masarykovy aleje. Zde docházelo k největšímu vyplavování polní cesty. Prakticky 

se tudy již nedalo projet. Proto jsme se rozhodli zbudovat úplně novou zpevně-

nou polní cestu v místě bývalé zmoly. Poněvadž je nad úrovní terénu nemůže zde 

v žádném případě docházet k vymílání a vyplavování zeminy. Pouze bylo nutno 

zpevnit podloží cesty. Vlastik Doležal obětoval demolici z vlastního sklepa a jinak 

jsme opět, tak jako loni požádali o spolupráci zem. podnik Bonagro a. s. Ta nám 

zdarma dopravila na místo  tun štěrku. Nakonec byl největší problém zajistit 

v dohodnutém termínu danou techniku, poněvadž zvláště v jarních měsících jsou 

stroje UDS fi rmy ANAH velice žádané. Práce byly započaty v polovině května, pak 

byl bagr na měsíc odvolán a práce byly dokončeny až . . . Při té příležitosti 

byla provedena regulace přívalových vod tím, že byla vyhloubena svodnice podél 

staré cesty, která směřuje k nově odkrytému roštu. Do budoucna se nabízí řešení, 

které využívali již naši předkové. Místo záchytné zmole, která byla v -tých letech 

minulého století zavezena zbudovat nový suchý poldr v místě staré polní cesty nad 

křižovatkou nad bytovkami. Tím by byla defi nitivně vyřešena hrozba záplav smě-

rem od lesa. Ale na takovouto akci je třeba projekt, zahrnutí akce do rozpočtu obce 

na příští rok a tudíž námět pro novou zem. komisi po komunálních volbách. 
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Další akcí zemědělské komise je vycházková zóna pod Santonem. Byla zbudo-

vána asi , m široká cesta podél úpatí Santonu směrem k Hrubé skále ale končí 

zhruba v polovině, poněvadž další louka je plánovaná jako úložiště odpadové hlíny 

při odkanalizování obce, takže k defi nitivnímu srovnání terénu předpokládám 

dojde až někdy v letech –. 

Třetím úkolem, který měla zemědělská komise řešit, bylo vyjádření komise 

ke „Studii odtokových poměrů Pozořického potoka“. Tato studie, kterou zpracova-

la fi rma VH Atelier se týká i Tvaroženského katastru a to zpevněním břehů potoka 

před obcí. V úseku od Kadeřávkového po Neužilovo by mělo dojít k úpravě a za-

travnění břehů čímž se zamezí odemílání zeminy a následného zanášení potoka na 

návsi. S touto úpravou zem komise pochopitelně souhlasí. Dalším návrhem studie 

je zbudování suchého poldru na Desátkových honech. Je třeba vzít si mapu a vyra-

zit do terénu a zjistíte, že poldr je sice krásně zasazen do terénu, ale je umístěn tak 

vysoko, že řeší zachycování přívalových vod jen částečně. a erozi půdy nezabraňuje 

vůbec. Proto zemědělská komise s daným řešením nesouhlasí a navrhuje setkání 

a řešení problému s kompetentním pracovníkem přímo na místě. 

Závěrem bych chtěl poděkovat fi rmě ANAH, zvláště panu Martauzovi, za vý-

borně odvedenou práci se strojem UDS a ing. Klaškovi z Bonagro a. s. za vstřícnost 

a spolupráci při úpravě cesty nad Hlinkami.

Předseda zemědělské komise

R. Kaláb

U s n e s e n í č. 
 z jednání veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

 konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce S C H V A L U J E: 

 1. Návrhovou komisi ve složení:  Ing. Jan Přikryl, Jan Urbánek.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Petr Buchta, Pavel Šťastný.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 3. Zadání pořízení změny č. 1.  Územního plánu obce Tvarožná.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 4. Rozpočtová opatření na rok 2006 dle rozpočtového opatření č. II/2006, které 

je přílohou  č. 5 tohoto zápisu. 

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 5. Zřízení sociálního fondu a směrnice s jeho hospodařením – příloha č. 6.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o místních poplatcích v obci Tvarožná, 

která je přílohu č. 6 tohoto zápisu.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
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 7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce pro příští volební období dle ustano-

vení § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na celkový počet 15.

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 II. Zastupitelstvo obce N E S C H V A L U J E: 

  -----

 III. Zastupitelstvo obce B E R E  N A  V Ě D O M Í: 

 1. Zprávu starosty o činnosti Rady obce za uplynulé období od posledního zase-

dání ZO, tj. od 24. 4. 2006.

 2. Informace o založení akční skupiny LEADER.

 3. Zprávu a závěrečný účet Mikroregionu Rokytnice za r. 2005.

 4. Zprávu a závěrečný účet Svazku obcí Šlapanicko.

 5. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.

 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á: 

 • Radě obce na základě připomínek zastupitelů navrhnout podmínky na vý-

běrové řízení pro provozování rekonstruované sokolovny a vypsat příslušné 

výběrové řízení do 31. 7. 2006.

Ve Tvarožné dne 26. 6. 2006

František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 

Ing. Petr Buchta – zastupitel  Pavel Šťastný – zastupitel

Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací!

Zpráva oddílu fl orbalu

Amatérskou fl orbalovou ligu třídy B jsme tenhle ročník začali nečekaně zdárně. 

Z prvních čtyř turnajů ligy jsme  vyhráli a ujali se celkového vedení. Od začátku 

sezóny jsme se potýkali s nedostatkem hráčů, proto náš tým byl doplněn některý-

mi hráči ze Sivic a jiných klubů. Ale i přesto se nám přestalo dařit a začali jsme se 

rychle propadat ke dnu tabulky. Pouze na posledním turnaji jsme nečekaně skonči-

li na . místě a to nám pomohlo upevnit si konečné . místo z osmi týmů v tabulce. 

Mimo ligu jsme se zúčastnili tradičního turnaje v Mokré, kde jsme smolně na skóre 

skončili na druhém místě. Kvůli nedostatku hráčů a času jsme se rozhodli, že se 

další rok amatérské ligy nezúčastníme. Budeme hrát jen rekreačně a zúčastňovat 

se pouze některých turnajů. 

Jiří Knos
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Tvaroženská sokolovna

Pár týdnů před zahájením letošní předvolební kampaně jsem navštívil morav-

skou metropoli Brno, z jehož velkých strojírenských a textilních závodů potřebova-

ly do erární státní pokladny miliardové fi nanční prostředky. Cestou zpět k domovu 

jsem ve vyhřátém autobusu přemýšlel o zástupech lidí vracejících se z těch podni-

ků do svých domovů. Přemohlo mně spaní. Příčinou byla probdělá doba po půlno-

ci, kdy jsem sledoval televizní estrádu pořádanou v poslanecké sněmovně Česka. 

Škoda, že takový pořad nedávají místo těch Vyholených. 

Probudím se na zastávce ve Tvarožné za humny. Kdopak z těch moudrých na 

ten nápad přišel? To přece není možné! Co na to říkají starousedlíci a pravověrní? 

Takové a podobné myšlenky mně probíhaly hlavou při pohledu na obnaženou 

střešní konstrukci z vyklizené půdní prostory tvaroženské sokolovny. Všechny 

moje chmurné obavy z případné demolice tělovýchovného a kulturního stánku 

místního Sokola vzaly za své po přečtení Tvaroženského zpravodaje. V jednom 

článku je popsán záměr využít budovy k prospěchu nejen občanů mé rodné obce, 

ale též přespolních. 

Prostředek sokolovny znám od svého dětství. Můj děd z Hlinek tam vyko-

nával funkci sokolníka. Neměl na starosti výcvik dravých ptáků sokolů, ale měl 

na starosti úklid a vytápění kamen při různých akcích pořádaných jednotou 

Sokol v době před II. světovou válkou. Také Sokol měl svoje divadelní ochotní-

ky. V jejich repertoáru nebyla klasika, nýbrž prosté lidové komedie k pobavení 

návštěvníků. Pod dědovou ochranou jsem byl jako žák obecné školy účastníkem 

Zakoupená budova z bývalého velkostatku.
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veselohry o ševci, který si ukryl peníze do nádoby na popel a jeho žena o tom 

nevědíc odevzdala popel i s penězi popeláři. Milému ševci, kterého hrál můj 

strýc Václav (–) nezůstalo nic jiného než sedět na verpánku a bědovat: 

„Achich, achich ouvej ty jsi ševče hloupej, peníze má popelář, ty jsi jenom příštipkář.“ 

Je dosti možné, že někdo si na tu zdařilou komedii vzpomene. 

Tvaroženské veřejnosti byly oblíbené společenské a maškarní plesy. Každý ples 

měl svůj tak zvaný ráz. A tak na plakátech, jejichž autorem byl obětavý činovník 

Sokola Ota Štěpánek z Krhona byly ku čtení napsány tituly „V zasněženém háji“, 

„V rozkvetlém sadě, „V tom manželském pekle“, „Na tý naší pouti“. Všechny ty pla-

káty jsem si prohlížel u paní Marie Milerové, sestry Oty Štěpánka. 

Během válečného údobí bývalo před sokolovnou rušno. V nedělních odpo-

ledních hodinách tam postávaly desítky mladých lidí. Čekaly na otevření budovy, 

známého kina Tvarožná. 

Před II. Světovou válkou vznikly v Evropě nové státní územní celky. Jedním 

z nich byl nám pamětníkům nechvalně známý Protektorát Čechy a Morava. 

Po zákazu činnosti politických stran přišly na řadu též tělovýchovné organizace 

a tak se objevilo národní souručenství a pro mládež Kuratorium. V sále 

se cvičilo dále. Došlo v něm k některým úpravám. Jako stolařský učeň jsem tam 

se spolupracovníky stolařské dílny pana Krčka Klementa z Maxlovky montoval 

dřevěné obložení kolem celého sálu. Na čelní stěně jeviště se objevily portréty 

zakladatelů Sokola Dr. M. Tyrše a Fügnera, pravděpodobně práce místního rodáka 

Vladimíra Drápala. 

Sokolovna po postavení r. .
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Při dnešním psaní o tvaroženské sokolovně se nemohu nezmínit o tanečních 

hodinách, které v ní byly pořádány v době Protektorátu. Tímto titulem byl jmeno-

ván tehdejší Protektorát Čechy a Morava. Přemýšlím, zda-li někdy účastníci těch 

tanečních vyprávěli svým dětem a vnoučatům o tom časově krátkém, ale radost-

ném úseku mládí. Že to Vaše potomky nezajímá? Nevadí, vraťme se do toho sokol-

ského sálu sami a připomeňme si jak taneční hodiny probíhaly. 

Účastníky výuky tance byla především místní mládež. Nechyběly na ní kluci 

a děvčata z okolních vesnic. V příjemně vyhřátém sále stály proti sobě dvě řady 

netrpělivě čekajících tanečníků a tanečnic. Na straně poblíže oken slečny a blízko 

přísálí řada mládenců. Taneční mistr Kadlec z Brna nám popisoval taneční kro-

ky, způsob držení partnerky a potom v praxi s partnerkou popsaný úkon převedl. 

Teprve potom zazněl sálem jeho basový hlas: „ Dámy a pánové, tančí se waltz. Pá-

nové vyzvou dámy k tanci. ! Hudba!“

Ne až dnes, na stará kolena, jsme byli oslovování pány a dámami. To byli páno-

vé a dámy. Tehdejší bubeník tvaroženské kapely mladý Honza Olejníček odklepal 

na dřevenou součást bubnu paličkou tříčtvrteční takt a to byl začátek. Pánové 

chodili pro dámy a bylo samozřejmé, že některé dvojice byly již předem domluveny. 

Tam v těch tanečních začala pro mnohé první komunikace, došlo k navázání přá-

telství a později i k hlubším citovým vztahům končících pro mnohé zdarem, pro 

jiné zlamáním. 

Často se mně čtenáři ptají, kam na ty nápady chodím, jestli nečerpám různá 

témata z poznámek a já jim touto cestou odpovídám, že s výjimkou posledních 

dvou let jsem nikdy žádné poznámky nezaznamenal. Proto také nejsou v příspěv-

cích uváděna přesná nebo žádná data. V příběhu k tanečním hodinám uvádím jen 

jeden přesný údaj a to, že toho dne bylo psí podzimní počasí. A zde je slíbený popis 

příběhu. 

V mládí jsem slýchával, že všechny cesty vedou do Říma. Jaké jsou to nevím 

dodnes. Tehdejší cesty k tvaroženské sokolovně byly při deštivém, nevlídném po-

časí zablácené a tak návštěvníci tanečních hodin čistili v malé předsíňce sokolovny 

svoji obuv a oblečení, aby do sálu vyšli solidně ustrojeni. Uvnitř sálu pak následoval 

obvyklý rituál. Dámy a pánové připraveni, aby na znamení tanečního mistr „Páno-

vé vyzvou dámy k tanci. Hudba!“ mohl tanec začít. Jakmile bubeník odklepal ten 

známý tak hudbě, pánové, v obavě aby jim tu jejich tanečnici někdo nepřebral, vy-

razili k řadě dam. Ty se však v jednom místě rozutekly ne jako dámy, ale jak hejno 

slepic před nalétajícím dravcem. Tím nebyl nikdo jiný, než jeden místní mládenec, 

který si při vstupu do sálu zapomněl shrnout vykasané manžety kalhot a tak jeho 

dolní končetiny zdobily bílé pásy „podvlíkaček“. Proto žádná z dam nechtěla jít 

do kola s takovým partnerem. 

Všechno dobře skončilo, tak jako končí dnešní povídání, jehož pokračování by 

mohlo vyjít v příštím vydání

Antonín Jašek
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Nová pravidla v silničním zákoně
Věřím, že jste zaregistrovali nějaké informace o novinkách v silničním zákoně. Mé-

dii proběhla masivní kampaň, která měla řidiče informovat o největších změnách 

v zákonech i o zavedení bodového systému. Je to největší změna od . světové války, 

kdy se zavedla jízda po pravé straně silnice. Opakování je ale matka moudrosti, 

a tak jistě není na škodu si znovu projít přehled změn, které by neměly uniknout 

vaší pozornosti, a sankce, které vás mohou stihnout za porušení některých povin-

ností. 

Zákon je v postizích za některé přestupky nesmírně přísný (minimální fi nanční 

postihy jsou vzhledem životní úrovni v ČR jedny z nejvyšších v Evropě a také ab-

solutně často překonávají nastavené postihy v sousedních zemích) a i sledovaný 

bodový systém má mnoho přinejmenším sporných pasáží. Za všechny jmenujme 

bodové postihy za parkování nebo sebemenší porušení povolené rychlosti, popř. 

velmi pomalé odmazání získaných bodů jediným způsobem – pokud rok nespá-

cháte žádný přestupek, budou vám odečteny  body. To je za roční chování anděla 

za volantem velmi málo, krom toho, že zákon by mohl odečítáním bodů motivovat 

řidiče k dalším aktivitám, např. sebevzdělávání. V Německu je možné snížit stav 

svého bodového konta třeba absolvováním školy smyku, to by jistě prospělo i čes-

kým řidičům, a podobných příkladů bychom našli několik. 

Shrnutí nových předpisů či změn v pravidlech silničního zákona: 

Celoroční svícení

Nový zákon přinese povinnost svítit po celý rok. Odborníci si od zavedení tohoto 

opatření slibují snížení počtu těžkých dopravních nehod až o  procent. 

Dětské autosedačky

Nový silniční zákon pamatuje také na nejmladší účastníky provozu – děti. Od čer-

vence vstoupí v platnost povinnost převážet děti v tzv. autosedačce na všech typech 

komunikací. Doposud platila tato povinnost pouze na dálnicích a silnicích pro mo-

torová vozidla. (přesný výčet výjimek na www.novapravidla.cz). 

Obecný zákaz používání aktivních antiradarů

Nový zákon si posvítil i na majitele aktivních antiradarů, tedy tzv. rušiček radarů. 

Jejich zákaz platil již dříve, ale pouze pro účastníky provozu. Nový zákon upřesnil 

a rozšířil zákaz používání takových zařízení a od července platí obecně pro všech-

ny občany a tedy i pro ty, kteří se provozů neúčastni. Každopádně klasické pasivní 

radarové detektory, které nijak neruší policejní signál a pro které se u nás nejvíce 

vžilo označení antiradar, mohou být používány i nadále. Stále nemohou být pev-

nou součásti vozu, musí být přenosné. 

Zákaz používání telefonů a hovorových zařízení za jízdy

Přestože již delší dobu platí zákaz držet za jízdy hovorové zařízení, nebývá příliš 

často respektováno. Navíc mnoho řidičů nacházelo kličku ve znění tohoto zákazu, 

který hovořil o tom, že řidič nesmí za jízdy držet telefonní přístroj, nebo hovorové 

Motoristův koutekMotoristův koutek!
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zařízení. Řidiči tak mohli legálně telefonovat bez použití hands-free tak, že telefon 

drželi např. mezi hlavou a ramenem. Od července není ani tento postup možný, 

protože zákon jasně říká, že hovorové zařízení nesmí být drženo v ruce, ale ani 

žádným jiným způsobem. 

Již nynější ustanovení je ale velmi podivné, nesmíte v ruce držet telefon ani když 

netelefonujete, ale můžete v ní držet cokoli jiného, třeba svačinu či cigaretu. Jaký 

je rozdíl, když kuřák v jedné ruce drží svoji drogu v podobě cigarety a v druhé má 

kelímek kafé, a řidič s telefonem? Odpověď nechám na vás. 

Předjíždění cyklistů

V novém zákoně je také drobná změna, která ukládá povinnost řidiči dávat zname-

ní o změně směru jízdy při předjíždění cyklistů. Novela tak mění nynější stav, kdy 

nutnost dávat znamení byla pouze v případě, že řidič vybočuje ze směru své jízdy, 

tedy v případě, že musí přejet při předjíždění do jiného pruhu, byť jedním kolem. 

Od července platí povinnost dávat znamení o změně směru jízdy při předjíždění 

cyklisty i v případě, že setrváte ve svém původním jízdním pruhu a nijak z něj 

nevybočíte. 

Zastavení a stání

Novela zákona také přináší několik zlepšení s parkováním. Mezi podstatné novinky 

patří možnost parkovat nejen souběžně s chodníkem nebo krajnicí, ale také šikmo, 

příp. kolmo a to i v případě, že takové parkování nebude vyznačeno dopravní znač-

kou. Nesmí se ovšem zapomenout na to, že při stání musí zůstat min. jeden volný 

jízdní pruh o šířce nejméně  metry pro každý směr. Pozor ale na další pravidlo: 

Řidič nesmí parkovat na vegetaci kolem silnic, pokud to nepovolí místní úprava. 

Průjezdný jízdní pruh na dálnicích

Úplnou novinkou je vytvoření tzv. průjezdného jízdního pruhu v kolonách na dál-

nicích a silnicích pro motorová vozidla tak, aby mohly vozy zasahující u nehody, 

nebo při odstraňování překážky volně projet až k místu kolize. Řidiči jsou povinni 

vytvořit jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně ,  m pro průjezd vozidel 

s právem přednostní jízdy. 

Bodový systém

Řidič na základě dosažení horní hranice povoleného počtu bodů () přijde na rok 

o řidičský průkaz a před jeho získáním bude muset skládat opět zkoušku. Bodové 

konto ovlivňuje i roční doba bez přestupku, řidič tak sníží své konto čtyřmi body.  
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Stručný výčet trestných bodů za přestupky: 

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Počet 

bodů

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského 

oprávnění



řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu 

nebo užitím jiné návykové látky



odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alko-

holem



odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li 

ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví



způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo 

k těžké újmě na zdraví



řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, 

po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 

, , nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době 

po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem



předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru 

nebo couvání v místě, kde to není dovoleno



vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje 

ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích



řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou 

o  km/h a více v obci nebo o  km/h a více mimo obec



nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení 

vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou 

oprávněnou k řízení tohoto provozu



při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič 

odbočuje



ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, 

při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání



nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 

překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní pře-

stávky v řízení vozidla podle zákona č. / Sb.



řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 
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držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce 

nebo jiným způsobem při řízení vozidla



překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou 

o  km/h a více v obci nebo o  km/h a více mimo obec



nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak 

učinit



řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po 

kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši 

menší nebo rovné , 



nedovolená jízda po tramvajovém pásu 

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou 

přilbu



porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 

podle



překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o mé-

ně než  km/h v obci nebo o méně než  km/h mimo obec 



nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo 

motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rych-

losti nejméně  km·h-



neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 

porušení ustanovení §  zákona o osvětlení vozidla 

Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvede-

ných případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, poru-

šení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B  – zákaz 

zastavení a B  – zákaz stání)



Kompletní přehled a další informace naleznete na portálu www. novapravidla. cz.

Roman Daněk

redaktor www.autorevue.cz
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Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ !

Základní škola

Statistika za . pololetí školního roku /.

    . ročník . ročník . ročník . ročník . ročník celkem

počet žáků se samými výbornými      

počet zameškaných hodin      

průměrná absence na žáka      

Ve škole nechyběli ani jednu hodinu ve . pololetí:

Ondřej Buchta a Pavlína Šubrtová z . ročníku

Adam Lindovský a Aneta Otevřelová  ze . ročníku

Kateřina Otevřelová ze . ročníku

. ročník ukončilo  žáků, z nichž přecházejí  do ZŠ Pozořice,  na ZŠ Jihomo-

ravské náměstí, Brno a  na ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno.

V letošním roce jsme vyjeli na školu v přírodě již v měsíci květnu. Týdenní 

pobyt proběhl v rekreačním středisku Hutník v Radějově nedaleko Strážnice, na 

téma „stará řemesla“. Fotodokumentaci je možné prohlédnout na našich webových 

stránkách. 

Měsíc červen byl poznamenán menší epidemií neštovic, ale pro vysvědčení 

. června si už přišli všichni žáci. 

Slavnostní zakončení školního roku / uvedl dramatický kroužek svým 

vystoupením a poté následovalo předání vysvědčení a rozloučení se žáky . ročníku.

Na závěr bych chtěla poděkovat fi rmě Danstav, která nám upravila terén na 

školní zahradě v rámci sponzorských aktivit.

Prázdninové úřední hodiny ve škole budou . .  od  do  hodin a  

.–. .  od  do  hodin.

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí . září  v  hodin.

Všem přeji krásné slunečné prázdniny.

Mgr. Věra Floriánová

Mateřská škola

Jako každý konec školního roku, tak i letos se musíme rozloučit s dětmi, které 

půjdou od září do . třídy. Bude to nových čtrnáct prvňáčků, tedy sedm děvčat a 

sedm chlapců. Doufáme, že se jim bude v ZŠ líbit, a vždy se k nám přijdou pochlu-

bit s velkými jedničkami. 

Mateřská škola bude uzavřena celé prázdniny, a provoz opět zahájíme . září 

 v : hod. . září v : hod. se rovněž uskuteční v mateřské škole informa-

tivní schůzka, na níž se budou projednávat organizační záležitosti, které se týkají 

celého školního roku –. Úplata za předškolní vzdělávání bude i v příštím 
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Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka zasílání příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje je stanovena 

na . . . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy, uvedené 

v tiráži Tvaroženského zpravodaje. 

školním roce  Kč měsíčně. Děti v mateřské škole zaplatí za celodenní stravování 

 Kč, za polodenní stravování  Kč. Děti ve věku – let zaplatí za obědy  Kč a 

děti ve věku – let zaplatí  Kč. Paní Dvořáčková – vedoucí ŠJ vybírá za stravné 

na měsíc září  dne . .  od – hod. Týká se to pouze strávníků, kteří 

platí stravné v hotovosti. 

Na závěr bych chtěla poděkovat našemu Obecnímu úřadu, který přispívá 

na provoz mateřské školy a opravy budovy, dále všem sponzorům, kteří fi nancují 

dětem různé aktivity nebo hračky a samozřejmě všem, kteří mají k naší mateřské 

škole důvěru. Nyní mi nezbývá nic jiného než popřát všem hezkou dovolenou, hod-

ně sluníčka a příjemné prožití letních prázdnin. 

Bc. Yvona Hrbáčková
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Naši jubilantiNaši jubilanti!

červenec–srpen 

 let Košuličová Růžena 

 let Klimešová Františka 

 Gallová Františka

 let Krček Miloslav

 let Kocourková Marie

 let Mašlán Ludvík

 Ryšavý Jaroslav

 Galle Antonín

 Gajdošová Zdeňka

 let Konečný Vít

 Malíková Naděžda

 let Buchtová Bohuslava

 Kalábová Marie

 Vojtová Ludmila

 Horáčková Dana 

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj

vydává Obec Tvarožná, vychází × za dva měsíce, v nákladu  výtisků

datum vydání . . , evidenční číslo: MK ČR E , IČ:   

kontakt – tel.:   , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz

příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz

Jubilanti v I. pololetí .
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