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Napoleonské dny – belgická folklorní skupina „Klapající dřeváky“

Napoleonské dny – skupina Koňaboj

!

Slovo starosty

Vážení občané,
o dění v naší obci dostáváte pravidelně informace na stránkách našeho Tvaroženského zpravodaje a na internetových stránkách obce. Minimálně jednou za tři
měsíce se vše podstatné můžete dovědět také na veřejných zasedáních Zastupitelstva obce. Ty jsou ale většinou málo navštěvovány.
Přesto ale na závěr čtyřletého volebního období tohoto Zastupitelstva obce
neuškodí těchto několik informací.
Především připomenu, že Zastupitelstvo obce pracovalo v tomto složení:
František Kopecký, starosta; ing. Jiří Havel, místostarosta a předseda komise
pro životní prostředí; ing. Jiří Kozák, radní a předseda ﬁnančního výboru; ing. Vilém Šimek, radní a předseda stavební komise; Rudolf Kaláb, radní a předseda zemědělské komise.
Členy Zastupitelstva dále byli ing. Jan Přikryl, předseda kontrolního výboru;
ing. František Gale, předseda kulturní komise; Pavel Filip, předseda komise pro
sociální otázky; ing. Petr Buchta, člen stavební komise; Jiří Bajer, člen kontrolního
výboru; ing. Miroslav Duda CSc., člen komise pro životní prostředí; ing. Pavel Galle, člen ﬁnančního výboru; ing. Petr Hradečný, člen kulturní komise; Pavel Šťastný,
člen kulturní komise a Jan Urbánek, člen kontrolního výboru a kulturní komise.
Věřím, že všichni jmenovaní končí volební období s tím, že odvedli pro obec
maximum dle svých schopností a časových možností.
A nyní už slíbená rekapitulace. Na konci roku  skončily svoji činnost
Okresní úřady. Funkci Okresního úřadu Brno-venkov pro nás nahradil pověřený
Městský úřad Šlapanice.
Na jeho činnost jsme nezaznamenali žádné stížnosti. O jeho kvalitě úřadu
svědčí ocenění, kterého se šlapanickým nedávno dostalo. Podstatně se zlepšila
kvalita služeb pro občany na úseku dopravy, ale i na jiných odborech.
Celé volební období byla připravována největší investiční akce v historii obce a
sice splaškové odkanalizování v rámci projektu Čistá Říčka – Rakovec. Na dohled
konci roku již známe spolupracující banku, ﬁrmu dozorující stavbu a ke konci
se blíží i výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se přihlásilo šest ﬁrem a sdružení stavebních ﬁrem. Při této stavbě se zřejmě, dle zkušeností sousedních obcí,
vyskytne řada tzv. vyvolaných investic a to hlavně na stávajících inženýrských
sítích. Ty bude nutno s velkou pravděpodobností řešit úvěrem.
Je třeba říci, že tak jako ostatní obce, si i my na tuto akci od roku  ukládáme na zvláštní účet ﬁnanční prostředky. V současné době máme tedy uloženo na
tomto účtu více než  mil.  tis. Kč.
Co se týká každodenního provozu obce, lze konstatovat, že jsme průběžně zajišťovali potřebnou běžnou údržbu. Závady na veřejném osvětlení byly pravidelně
opravovány. Obecní rozhlas byl každoročně pravidelně revidován a postupně byly
Fotograﬁe v tomto čísle Ing. Vilém Šimek, str.  obálky historické fotograﬁe.
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vyměňovány reproduktory. Opravy komunikací a chodníků jsme převážně objednávali v jarním období.
Vodovod pro nás provozuje VAS Brno-venkov. Víme, že je potřeba připravit
úpravy některých částí vodovodu. Požadavky na připojení registrujeme z bytovek
v Hlinkách a na rekonstrukci části potrubí z Krhonu. V Hlinkách již bylo provedeno posouzení a navrženo technické řešení.
Na přelomu roku – se vyskytly tři závady na nízkotlakém plynovodu v obci. Byly samozřejmě opraveny. Sledujeme četnost poruch v letošním roce s ohledem
na to, že plynoﬁkace byla zahájena přibližně před více než třiceti roky. Na náš dotaz nám plynárny v srpnu  odpověděly, že stav plynovodů v obci je dobrý a není
třeba uvažovat o výměně potrubí.
V dodávkách elektrické energie se vyskytly opakované problémy na transformátoru, který je pracovně označen „U kostela“, ale ve skutečnosti je u Kulturního
domu. Poruchu, znepokojující občany napojené na tento transformátor, „nadvakrát“ odstranili pracovníci ﬁrmy EON.
Potok byl každoročně čištěn. Iniciovali jsme novelizaci projektu revitalizace
na k. ú. Sivice pro zmenšení vodní eroze, zachycení přívalových vod a následně
též pro zmenšení množství nánosů v korytu potoka na naší návsi. V podkladech
je i nový záchytný poldr na sivické straně, kde se počítá se změnou využití pozemků. Poldr ochrání Tvarožnou od přívalových vod z pozemků pod cestou do lesa.
Na tyto projekty poskytuje stát  dotace. Provedli jsme také úpravy na zachycení přívalových vod v některých částech obce. Máme zájem vykoupit některé
pozemky pro lepší přístup při čištění potoka.
V uplynulých čtyřech letech byla provedena systematická údržba zeleně v celé
obci. Vysadili jsme stromy v Masarykově aleji, u cesty pod Vinohrady, na Krhoně
a u Kosmákova kříže. Rozsáhlé postupné úpravy dle schváleného Plánu péče byly
provedeny na Santonu.
K dispozici je dendrologický pasport stavu o zeleně na návsi. K jeho zadání nás
vedlo bezpečnostní hledisko.
Čas od času se setkáváme s požadavky na kácení stromů, které jsou součástí
veřejné zeleně v obci. Je potřeba zvažovat každý požadavek samostatně s vědomím,
že bohatá zeleň patří k charakteristickým rysům naší obce. Samozřejmostí by měla
být povinnost náhradní výsadby. Jsme rovněž pod jakousi kontrolou občanské iniciativy, která je ve Tvarožné registrována.
Jeřáb břek u Kosmákova kříže zastupoval jižní Moravu v soutěži o strom roku
 a umístil se na osmém místě.
Z důvodu připravované splaškové kanalizace byly v uplynulých čtyřech letech
potlačeny opravy chodníků, které doznají při realizace této akce značné újmy. Pro
zvýšení bezpečnosti chodců jsme v roce  zřídili s pomocí SUS tři nové přechody a sice na Sivické ulici, Za humny a na Konci. Vyměněno bylo zrcadlo u křižovatky do Hlinek. Nový chodník byl vybudován kolem Kulturního domu. Ke zvýšení
bezpečnosti v obci také trochu přispělo i několikeré měření rychlosti vozidel Policií
ČR. V roce  bylo instalováno nové informační značení a dvě orientační mapy
Tvaroženský zpravodaj
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obce. Brzy budou osazeny informační tabule, oznamující, že obec je členem Mikroregionu Rokytnice.
Nový povrch dostala na podzim  silnice od kostela ke státní silnici. Částečně byl opraven nerovný povrch silnice na Konci. Připraveny jsou projekty
na úpravu plochy u kostela a vybudování chodníku na Konci. Angažovali jsme se
v připravovaném rozšíření dálnice s úmyslem deﬁnitivně vyřešit dálniční napojení
obce a regionu. Zároveň jsme požádali, aby při realizaci rozšíření dálnice byla pro
Tvarožnou ve směru od mokřadu pod Hrubou skálou vybudována protihluková
stěna. Byli jsme na jednání o budoucnosti dálniční odpočívky Rohlenka. Jihomoravský kraj a Správu a údržbu silnic jsme spolu s obcemi Sivice a Pozořice požádali
o to, aby do plánu rozvoje na další roky byla zařazena obchvatná komunikace obce
II/, kterou máme v územním plánu obce.
Úpravy byly v roce  provedeny na polních cestách k lesu a k Vinohradům.
Na hřbitově a urnovém háji byla pravidelně prováděna údržba, spodní studna
má nové čerpadlo. V současné době jsme dohodnuti s Biskupstvím brněnským a
s tvaroženským Farním úřadem o předání parcel na starém hřbitově do vlastnictví
obce. Důvodem je narovnání současného stavu, kdy obec stejně celý hřbitov spravuje. Chybí již jenom schválení Zastupitelstvem obce.
Školní areál je nutno rozdělit na opravy a úpravy venkovních ploch a budov.
Venkovní úpravy postupovaly dle dostupných ﬁnančních prostředků podle projektu ing. Igora Kyselky. Bylo zřízeno venkovní hřiště a obnoveny průlezky za Mateřskou školkou. V realizaci projektu je třeba pokračovat. Ve škole byly v roce 
z dotace od cementárny Mokrá zatepleny stropy a v roce  prošla generální
opravou kotelna. Nový nátěr má od léta  střecha MŠ. Pro děti jsme nově upravili a novými průlezkami vybavili i park za bývalým Svazarmem.
Územní plán obce byl dokončen a schválen v závěru roku . Registrujeme
několik žádostí na provedení první změny. Týkají se hlavně rozšíření ploch pro
bydlení. K tomu jsme v červnu tohoto roku podnikli příslušné kroky a zadali jsme
ateliéru Urbi změnu územního plánu obce Tvarožná č. I. Práce na změně územního plánu byly ihned zahájeny.
V květnu  jsme v naší obci při . výročí kopané ve Tvarožné přivítali
Bolkovu jedenáctku s řadou známých osobností. Na hřišti za Sokolovnou bylo
v roce  vybudováno hřiště s umělým povrchem, které bylo slavnostně předáno
veřejnosti . října . Na jaře  byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce zadána architektonická studie úprav celého areálu Kulturního domu. Jedná
se o pozemky ve vlastnictví obce a TJ Sokol. Studie ve dvou variantách byla navržena ing. arch. Tihelkou a jeho spolupracovníky. Zastupitelstvo obce ji poprvé
připomínkovalo . srpna.
Po opravě střechy a elektroinstalace bývalého kina byla zahájena generální
oprava budovy. Oprava byla provedena v termínu /–/ nákladem asi
 mil. Kč. Z toho dotace činily celkem , mil. Kč. Přesná částka za opravu budovy bude, vzhledem k dodatečně zadaným vícepracím, známá po dokončení prací.
Slavnostní otevření se uskuteční . října.
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Bohatý kulturní program dle kulturního kalendáře obce k nám přivedl celou
řadu zajímavých umělců, koncertů a výstav. Program zahrnoval jak akce obecního,
tak i nadobecního a regionálního charakteru. Evropský charakter mělo . výročí
bitvy u Slavkova v roce . Více na jiném místě Tvaroženského zpravodaje.
Před Obecním úřadem byl v roce  opraven pomník padlým z I. světové
války.
Náves dostala novou dominantu. Je to sousoší Tři Venuše od našeho občana a
známého umělce Doc. Vladimíra Drápala. Odhaleno bylo za účasti mnoha hostů
. října . Opraven byl kříž u cesty k lesu, který P. Jan Nekuda vysvětil . října
. Opravený Soﬀerův pomník byl předán veřejnosti . října . Nový pomník byl odhalen u fary. Je vepsán padlým ruským vojákům z roku . Odhalili
jsme ho . listopadu .
V roce  jsme důstojně připomenuli . výročí osvobození obce. Hlavním a
významným hostem byl velvyslanec Rumunska Gheorghe Tinca. V roce  bylo
opraveno dělo na Santonu a Boží muka nad Hlinkami.
Na slavkovském bojišti byla otevřena naučná stezka a je připraven projekt tří
cyklotras.
Světlo spatřily nové propagační materiály. Důstojně jsme oslavili . výročí bitvy u Slavkova. Přispěl k tomu i nový sborník Tvarožná –  let rekonstrukcí bitev
pod Santonem. V roce  jsme v obci zahájili novodobou tradici Napoleonských
dnů, navazující na tradice z první republiky.
Museli jsme se tak jako jiné obce vyrovnat se změnami v zajištění lékařské pohotovostní služby. V poslední době jsme v této oblasti neřešili žádné připomínky.
Novou střechu dostala hospodářská budova ve dvoře Obecního úřadu. Na matrice je nový nábytek, dokončuje se generální oprava kotelny Obecního úřadu. Pravidelně se konaly obřady vítání občánků a blahopřání jubilantům.
Novou střechu a fasádu dostala také budova bývalého Svazarmu, která je pronajata ﬁrmě Danstav.
Pokračovalo naše zapojení do Programu rozvoje venkova. Zástupci obce se
v květnu letošního roku zúčastnili připomenutí  roků založení Programu obnovy
venkova. Byl jsem členem letošní krajské hodnotící komise.
Nejsme spokojeni s obchodní sítí v naší obci a hlavně s tím, že majitel bývalé
samoobsluhy na návsi není schopen zajistit z různých příčin její fungování pro
tvaroženské občany. V této záležitosti vznikla neuvěřitelně spletitá právní situace.
Pro ujasnění majetkoprávních vztahů chátrajícího objektu jsme byli nuceni požádat o pomoc právníka. Zároveň jsme požádali Okresní soud Brno-venkov o urychlení ve vyřizování této časově dlouhodobé záležitosti.
Autobusová doprava v obci je od . .  zapojena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Četnost spojů i kvalita dopravy jsou na dobré
úrovni.
Likvidace odpadů v obci probíhá ve spolupráci s ﬁrmou SITA. Jsou sbírány
i nebezpečné odpady. Sběrný dvůr je občanům pravidelně k dispozici. Možnosti
pro ukládání odpadů byly rozšířeny novým sběrným místem na Konci.
Tvaroženský zpravodaj
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Internetové stránky obce byly značně rozšířeny o množství informací a fotograﬁckých příloh. Dle příslušného zákona na nich máme úřední desku obce i elektronickou podatelnu. Je jenom na nás všech, co všechno se na internetových stránkách
zájemce o život ve Tvarožné dozví.
Finanční hospodaření obce je vyvážené, obec neměla a nemá žádné úvěry a naopak podporuje ze svého rozpočtu splácení úvěru na opravu fary, hasiče, školství,
sportovce, skauty, kulturu a další prospěšné aktivity.
Obec je členem v o. p. s. Mohyla míru Austerlitz, Spolku pro obnovu venkova,
Mikroregionu Rokytnice, Energetickém sdružení obcí a měst, Svazu měst a obcí a
ve Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Domnívám se, že jsme dobře spolupracovali s okolními obcemi, s vedením cementárny Mokrá a akciové společností Bonagro. Hlavně zásluhou SDH Tvarožná
pokračuje s Ústavem sociální péče ve Střelicích. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi.
Navázali jsme a rozvíjíme spolupráci s obcí Kvačany na Slovensku, sporadicky
jsme komunikovali s obcí Grosskrut v Rakousku a díky SDH i s městem Medulin
v Chorvatsku.
Lze vcelku dobře odhadnout, jaké hlavní úkoly obec v následujícím čtyřletém
období čekají. Bude to především stavba splaškové kanalizace dle projektu Čistá
Říčka – Rakovec. Dotkne se každého z nás. Součástí stavby budou opravy části
inženýrských sítí, veškerých dotčených silnic a chodníků.
Na jaře příštího roku očekáváme zahájení výstavby rodinných domků v bývalé
cihelně ve spolupráci s ﬁrmou Mane Holding. Návrh výstavby bude představen
v říjnu tohoto roku.
Bude nutno dokončit i zahájené změny v územním plánu obce. Levná nebude
oprava čelní hřbitovní zdi ze strany od kostela. Po dokončení splaškové kanalizace
bude jistě snaha upravit prostor mezi kostelem, hřbitovem a školou. Architektonicky je zpracován návrh možných úprav v areálu Kulturního domu Kosmák, kde
se předpokládá rozdělení do několika etap. Čeká nás generální oprava kotelny MŠ
a bude nutno zvážit opravy a rozšíření vodovodní sítě v obci. Na řešení čekají i jiné,
menší problémy. I nadále je nutné připravovat další vylepšování obce a sledovat
vhodné dotační tituly k jeho uskutečnění. Pro zajištění těchto úkolů bude nutno
na základě zkušeností upravit rozsah povinností a kompetencí jednotlivých komisí,
zřízených Zastupitelstvem obce.
Za práci v tomto volebním období upřímně děkuji všem členům Zastupitelstva
obce, členům výborů a komisí a také občanům, kteří jim v jejich práci pomáhali.
Věřím, že jsme vytvořili dobré základy pro práci Zastupitelstva nového, které vzejde z komunálních voleb v říjnu letošního roku. Nově zvoleným zastupitelům přeji
mnoho zdaru v nelehké práci ve prospěch obce“.
František Kopecký
starosta obce

7

Ročník 34 • Číslo 5 • září–říjen 2006

!

Zajímavosti z obce

Informace
.–. . jsme si připomenuli  let od první písemné zmínky v naší družební
obci Kvačany na Slovensku. Oﬁciálního programu se zúčastnili i zástupci obce a Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné. Do pátečního a
sobotního programu významně přispěli i naši Tamburáši.
. . zahájil poslanec Ladislav Šustr tradiční Olympiádu dětí a mládeže, pořádanou TJ Sokol.
. . jsme se sešli s rodáky na tradiční tvaroženské pouti.
.–. . jsme přivítali návštěvníky Napoleonských dnů s koncertem ve stylu folk
a country.
. . na poradě Zastupitelstva obce byly projednány dva návrhy ing. arch.
Tihelky na úpravu areálu Kosmák.
. . byly v obci Kobylí slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže o Vesnici roku
 v Jihomoravském kraji.
. . se na hřišti s umělým povrchem uskuteční již tradiční turnaj o pohár
starosty obce Tvarožná.
. . se uskuteční slavnostní otevření opravené budovy č.  (bývalého
kina).

Poděkování
• bývalé účetní Obecního úřadu paní Marii Posádkové za dlouholetou dobrou
práci pro obec.
• obecním pracovníkům Ondřejovi Dědečkovi a Jiřímu Šmerdovi za záchranu
mláďat poštolek při práci u kostela (. .).
• členům SDH Tvarožná a SDH Sivice za asistenci při Napoleonských dnech
(. .).
• vedení akciové společnosti Bonagro za všestrannou podporu při pořádání
Napoleonských dnů .

Splaškové odkanalizování
Výběrová komise otevírala obálky a . .  vybírala správce stavby II. etapy
splaškového odkanalizování. O zakázku se ucházejí ﬁrmy Mott Mac Donald Praha
a Vod-ka Litoměřice.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Přihlásilo
se šest uchazečů. Jsou to tři ﬁrmy a tři sdružení stavebních ﬁrem.

Tvaroženský zpravodaj
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Výsledky soutěže o Vesnici roku 
v Programu obnovy venkova – JMK.
Zlatá stuha za první místo – obec Kobylí (okres Břeclav).
Modrá stuha za společenský život – obec Otnice (okres Vyškov).
Bílá stuha za práci s mládeží – obec Lomnice (okres Blansko).
Zelená stuha za péči o životní prostředí – obec Vážany nad Litavou (okres Vyškov).
Další ceny byly uděleny:
Za rozvíjení lidových tradic – obec Prušánky (okres Hodonín).
Za nápaditou úpravu centra a provázanost s krajinou – Vilémovice (okres Blansko).
Za úroveň obecní knihovny – obec Lysice (okres Blansko).
Fulínova cena za květinovou výzdobu – obec Nikolčice (okres Břeclav).
Za obnovu příhraniční obce – obec Hnanice (okres Znojmo).
Ocenění za obecní kroniku nebylo uděleno.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v sobotu . srpna ve vítězné obci Kobylí.
František Kopecký
člen hodnotící komise JMK.

Napoleonské dny ve Tvarožné – .
V sobotu . srpna se na poli pod Santonem konal hlavní program již druhých
Napoleonských dnů ve Tvarožné, organizovaný ﬁrmou Folk a Country. Na pódiu
se v programu „Den Kozla – Folk a Country s Napoleonem“ postupně vystřídaly
skupiny Bokomara, Koňaboj, Happy To Meet a Poutníci.
Po popolední ukázce vojenského střetnutí asi  vojáků jsme již v dešti sledovali na návsi vystoupení belgické folklorní skupiny Clap´ Sabots (Klapající dřeváky)
z Braine l´ Alleud (Waterloo), která byla hostem města Šlapanice. Skupina úspěšně
vystoupila druhý den dopoledne v Brně a odpoledne ve Šlapanicích.
Poutníci dohrávali v dešti a po nich se divákům představil známý Roman Horký
ze skupiny Kamelot. Samotná kapela již nehrála a před šestou hodinou večerní byly
bez náhrady z bezpečnostních důvodů zrušeny vystoupení skupin Rangers a Fleret,
na které se těšila většina přítomných.
V programu, moderovaném bývalým redaktorem Mladého světa Honzou Dobiášem, vystoupil i známý spisovatel Jiří Kovařík. Přečetl ukázku ze své připravované
knihy o maršálu Neyovi a dokonce zazpíval tři vlastní písně ve stylu country.
Jiří Kovařík ve svém hodnocení programu Napoleonských dnů o samotném
koncertu na internetových stránkách www.austerlitz.org mimo jiné napsal: „…byla
to krásná muzika, drsná i něžnější, žánrově proměnlivá, čistá country, folk s českými a moravskými kořeny stejně jako drsně divoká hudba irská (dokonce se čtyřmi
předtanečníky), skvělý bluegrass, tvrdší věci blížící se rocku, prostě fajn.“
9
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Pod Santonem bylo odhadem asi  diváků. Přijeli nejen z České republiky,
ale i ze Slovenska, Polska a Anglie.
Spoluorganizátory byli CENS, Davay Communications a obec Tvarožná.
Ve stejném termínu se konaly Napoleonské dny ve Slavkově. Jejich koncepce
byla postavena jinak než ve Tvarožné. Návštěvníci si tedy mohli vybrat ze dvou
rozdílných programů. Mohu říci, že představitelé města Slavkov a obce Tvarožná
s konáním obou programů nemají problém. Jen část novinářů bohužel už druhý
rok hledá nějaké neshody a rozpory. Myslím si, že nově obnovená tradice by měla
jako oživení dění v obci i na slavkovském bojišti určitě pokračovat.
František Kopecký

Oprava bývalého kina skončila
V sobotu . října přestřihne poslanec PS PČR Ladislav Šustr pásku při slavnostním otevření nově opravené budovy. Bude to jistě právem, protože pan poslanec
nám pomohl zajistit nemalé ﬁnanční prostředky na opravu.
Pozváni budou představitelé okolních obcí, státní správy a organizací a ﬁrem.
Součástí programu při otevření budovy s cimbálovou hudbou Javorník bude výstava fotograﬁí ing. Viléma Šimka z průběhu opravy, představení záměru výstavby
v bývalé cihelně a studie úprav areálu Kulturního domu.
Přesný program se dozvíte z místního rozhlasu, z internetových stránek obce
a z informační desky Obecního úřadu.

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
říjen–listopad 
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
Vážení spoluobčané,
v průběhu léta se nám objevily problémy kolem sběrných míst na sklo a PET
lahve. Jednak se do kontejnerů dostávají různě jiné předměty z umělých hmot, které do těchto nepatří. Označené kontejnery jsou pouze na PET lahve, které jdou k recyklaci. Materiály z ostatních umělých hmot je třeba dávat do spalitelného odpadu
na dvoře OÚ. Dále žádáme občany, aby PET lahve a sklo vysypávali do kontejnerů
pokud nejsou plné. Stává se nám, že kontejnery jsou poloprázdné a jsou obloženy
Tvaroženský zpravodaj
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kabelami a pytlemi s lahvemi, což nepůsobí dobrým dojmem a pracovníci obce
musí dodatečně tyto obaly vyprazdňovat.
. září se zahajuje provoz moštárny ve dvoře OÚ. Moštovat se bude každou
středu, případně i jiné dny po domluvě s pracovníky obce panem Šmerdou nebo
p. Dědečkem. Provoz bude stejný jako minulé roky.
Obec nechala na hřbitov dovést kamennou drť, která je složena u márnice
a slouží k vysypávání chodníčků a prostor kolem hrobů. Zájemci kteří si chtějí
upravit tyto prostory kolem svých hrobů, mohou tuto drť použít, aby náš hřbitov
byl ještě upravenější, než doposud. Doufám, že nebude nikdo odvážet tento materiál před obytné domy a dvory.
Ing. Jiří Havel
předseda komise ŽP

Stav přípravy stavby Šlapanicko Čistá Říčka a Rakovec.
V současné době skončil termín, do kterého mohli uchazeči podávat nabídky
v rámci výběrového řízení na správce stavby. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko zatím obdržel  přihlášek, kteří projevili zájem. Zájemci mohli
své nabídky podávat do . .   hod. Nabídky došly jen dvě. Komise dosud
nevybrala, oba zájemci mají podobné nabídky. Současně s tímto procesem probíhá
výběr banky, spoluﬁnancujícího subjektu. Rovněž zde projevily zájem jen dvě banky, a sice KB a ČS. Komise doporučila KB, smlouva ale zatím podepsána není, bude
až po výběru správce stavby. Další přípravné práce na projektu „ŠLAPANICKO
– ČISTÁ ŘÍČKA A RAKOVEC“ ve vztahu k zadávací dokumentaci na zhotovitele pokračují. Zájem o dodávku stavebních prací projevilo z  přihlášených šest.
Výběrová komise již provedla otevření obálek. Deﬁnitivní ukončení výběru bude
. . . Náročný proces směřující ke stavební realizaci projektu pokračuje
v souladu s plánovaným harmonogramem.
Projekt „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec” představuje komplexní a systémové řešení zlepšení kvality vod v povodí řek Dyje a Litavy, jehož strategickým cílem
je dlouhodobé zlepšení životního prostředí v uvedené oblasti a to především realizací opatření v oblasti odpadních vod – jejich sběru a čištění. Projekt získal Rozhodnutí Evropské komise o udělení pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie
tímto z výše uvedeného fondu poskytne ﬁnanční podporu ve výši  celkových
způsobilých výdajů, což činí   ,– EUR. Zbylé prostředky uhradí investor
z vlastních zdrojů a předpokládané ﬁnanční podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, o které se stále jedná. Předpokládané celkové náklady
projektu dosáhnou výše   ,– EUR.
Realizace projektu významně přispěje ke zlepšení životního prostředí v obcích
a tocích, a to v dlouhodobém časovém horizontu. K zahájení výstavby kanalizace
by mělo dojít v říjnu letošního roku a plánované dokončení všech prací je stanoveno na konec roku .
ing. Brzobohatý
11
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Občanské průkazy a cestovní pasy
Cestovní pasy
Od . září  dochází ke změně týkající se vydávání cestovních dokladů.
Všem občanům starším let, kteří si zažádají o nový cestovní pas se vydávají cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.
Biometrickými údaji jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů.
Údaje o zobrazení obličeje obsahují cestovní pasy vydávané od . září , oba biometrické údaje budou obsahovat cestovní pasy vydávané až od května .
O vydání cestovního pasu s biometrickými údaji je možné v České republice požádat jen u obecní úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
občana a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní pas převzít. Pro občany s trvalým pobytem ve Tvarožné je tímto místem MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná  – oddělení
občanských průkazů a pasů.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu činí  Kč. Pro občany ve věku
od  do let činí poplatek  Kč a platnost cestovního dokladu je  let.
Od . září  se děti do cestovních pasů rodičů nezapisují. Děti ve věku do ti
let budou mít své vlastní pasy, bez biometrických údajů a jejich platnost bude
pouze  rok. Poplatek za vystavení takového pasu činí  Kč a je nutno předložit
dvě fotograﬁe dítěte.
Děti, které byly do cestovního pasu rodičů zapsány do . . , mohou i nadále
cestovat do zahraničí na „cestovní pas rodičů“ – společně s rodiči, a to až do uplynutí platnosti cestovního pasu nebo dosažení věku ti let.
Cestovní pasy vystavené před . .  zůstávají i nadále v platnosti až do
doby, na kterou byly vystaveny, není tedy nutno je měnit za nové!
Upozornění:
Jako cestovní doklad do států Evropské unie slouží občanský průkaz – nový
typ se strojově čitelnými údaji – zelená karta!
Občanské průkazy
Občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů (červená knížka nebo růžová karta) za nový typ (zelená
karta) dle těchto termínů:
a) občanské průkazy vydané do . .  vyměnit nejpozději do . . ,
b) občanské průkazy vydané do . .  vyměnit nejpozději do . . ,
c) občanské průkazy vydané do . .  vyměnit nejpozději do . . .
Toto nařízení se týká i občanských průkazů, ve kterých je vystavena platnost „bez
omezení“.
Od . .  musí již všichni občané vlastnit nové občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji – zelená karta!
Občané s trvalým pobytem ve Tvarožné, Velaticích, Mokré a Horákově si mohou zažádat o nový občanský průkaz na sekretariátě Obecního úřadu ve TvaTvaroženský zpravodaj
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rožné, v úřední dny pondělí, středa od :–: hod a od :–: hod.
nebo na matrice ve Tvarožné v úřední dny v době od :–: hod.
Pozn.:
Na Obecním úřadě ve Tvarožné je možno též zažádat o výpis z rejstříku trestů,
ověření listin a podpisů.
Řidičské průkazy, cestovní pasy a rybářské lístky je nutno vyřizovat pouze
na MěÚ Šlapanice, Brno, Opuštěná !
Marie Pelikánová
evidence obyvatel, OP, CD

Ze života farnosti
Na letošní rok připadá . výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné.
Nově postavený kostel byl posvěcen . října . Rádi bychom si toto výročí připomněli v neděli . října. Tento den plánujeme uspořádat farní odpoledne. Jeho
součástí bude také malá výstava na faře týkající se historie kostela a farnosti.
U příležitosti výročí posvěcení kostela vyjde také malá publikace Tvaroženský
kostel – od starého kostela po dnešní časy. Všechny zájemce na farní odpoledne
srdečně zveme.
P. Jan Nekuda
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Zprávy komisí ZO

Zpráva stavební komise –
Ani se tomu nechce věřit, ale čtyři roky uběhly jak voda a je tady opět chvíle
k bilancování uplynulého čtyřletého volebního období. Není mým cílem v tomto
krátkém hodnocení vyjmenovávat všechny aktivity, které byly po stavební stránce
v tomto období realizovány ani ty, které jsme, coby stavební komise navrhli, ale
do rozpočtu obce se již nevešly. Chtěl bych se dotknout jen těch pár hlavních, které
se podařilo zařadit do plánu obecního rozpočtu, a které svou realizací určitě povýší
(povýšilo) společensko-kulturně-sportovní dění v obci. Kromě nového územního
plánu obce, který je všem občanům k dispozici na OÚ, mám na mysli vybudování
víceúčelového hřiště a především rekonstrukci budovy č. p.  nebo-li bývalého
kina. Hřiště bylo slavnostně otevřeno již v roce  (budovala je ﬁrma Ingstav
ve spolupráci s ﬁrmou Demikar) a již třetím rokem je plně využíváno veškerou
sportovní veřejností. A to nejen občany z Tvarožné, ale jezdí k nám i „sportovci“
z okolních obcí a blízkého okolí (i z Brna). I když se jedná o víceúčelové hříště
– malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal, je nejvíce využíváno právě pro kopanou.
Ostatní sporty se zatím tolik nechytly. Akce č.  – rekonstrukce budovy bývalého
kina. Stavba započatá v roce , byla rozdělená do  etap a letos plánujeme její
kolaudaci a otevření veřejnosti. Ještě se dodělávají poslední stavební práce ( položení podlahy, dokončovací práce stropu, okenní žaluzie…). Už je znám i termín
oﬁciálního otevření – sobota . . , takže kdo si udělá čas a bude mít zájem,
můžete se přijít podívat, jak to teď v bývalém kině vypadá.

A ještě pár řádků, co nás čeká a co nás rozhodně nemine. Oddělená dešťová
a splašková kanalizace. Bod č.  v nejbližším období. I když se příprava táhne
už bezmála minimálně šestým rokem, zasáhne podle posledních informací začátkem příštího roku i naši obec. A to, jak to bude po zahájení stavebních prací u nás
vypadat můžeme vidět v okolních obcích – Jiříkovice, Blažovice, Šlapanice. Ale je
to nutnost a jedna z podmínek EÚ. Škoda jen, že jsme kvůli ní neustále odsunovali
na neurčito opravy chodníků, které již nejsou zrovna v nejlepším stavu a nějaký
ten stavební zásah by už rozhodně potřebovaly.
Tvaroženský zpravodaj
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Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům st. komise za jejich
aktivní přistup ke stavební problematice, jejich návrhy a podněty. Příštím členům
Zastupitelstva (a nejen jim) přeji hodně štěstí a pevné nervy. Realizace oddělené
dešťové a splaškové kanalizace bude tvrdým oříškem.
Za stavební komisi
Ing. Šimek Vilém

Kultura ve Tvarožné v uplynulém volebním období
Píše se podzim roku  a opět stojíme před volbami do Obecního zastupitelstva. Bývá dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulým volebním obdobím a zhodnotit, co se nám podařilo a kde jsme zůstali za očekáváním, které do nás obyvatelé
Tvarožné vložili.
Činnost Zastupitelstva je mnohavrstevnatá. Není pouze na členech rady, nebo
jednotlivých zastupitelích jak se daří plány realizovat. Významnými pomocníky
jsou členové komisí a výborů a jenom díky jejich aktivitě pracují jednotlivé složky
Zastupitelstva obce úspěšně nebo s rezervami.
Jednou z tradičních komisí je komise kulturní, která nejenom plní koordinátora
kulturních akcí na vesnici, ale v mnoha případech její činnost přesahuje i do oblastí
investiční, ochrany přírody, péče o historické památky i činnosti spolků a organizaci u nás působících, stejně jako do školních, či farních aktivit.
Máme-li hodnotit uplynulé  roky tj. období let – začněme poděkováním členům kulturní komise. Komisi tvořili:
• Ing. Gale František – předseda a kronikář obce
• Šťastný Pavel – zástupce předsedy
• Mgr. Floriánová Věra – ředitelka ZŠ Tvarožná
• Ing. Hradečný Petr – zastupitel ZO
• Urbánek Jan – zástupce TJ Sokol – ZO
• Severa Miroslav – zástupce hasičů – SDH
• Kubin Tomáš – zástupce Skautů
• Maxiánová Věra – matrikářka v. v.
Jak již vyplývá z funkcí jednotlivých členů komise, byla její kolektivní činnost
přes jednotlivé osoby napojena do všech nebo téměř všech částí kulturního spektra
Tvarožné.
Kroniku společně již řadu roků píší Ing. Gale a Mgr. Floriánová. Do této oblasti
lze zařadit i vydávání publikací, pohlednic i propagačních materiálů Tvarožné.
V uplynulém období to bylo především . výročí bitvy Tří císařů a úloha Tvarožné v ní, k nimž tiskoviny směřovaly. Myslím, že vydané tiskoviny byly vysoce
oceněny domácími i zahraničními hosty a jejich hodnocení nepotřebuje dalšího
komentáře.
15
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Pavel Šťastný vede
tradiční soubor Tamburášů, který i v uplynulých
letech reprezentoval naší
obec při pouťových sjezdech rodáků i při družebních akcích Tvarožné.
Také díky hudební
specializaci členů komise
jakými jsou Ing. Hradečný a Pavel Šťastný jsme
založili koncerty kapely
„Lehká noha“ a brzy se dočkáme desáté jubilejní přehlídky dechovek k poctě Julia Antoše.
Jan Urbánek, Mirek
Severa zastupují organizace, které tradiční část
svých aktivit věnují kultuře. Vždyť bez hasičů a
sportovců by nebyly plesy,
věnečky, dětské maškarní
plesy, ostatky, sportovní
soutěže, olympiády a
samozřejmě akce spadající do činnosti hasičů a
Sokolů.
Nejmladší z členů
komise Tomáš Kubín pak tvoří mezičlánek mezi stárnoucí a nastupující generací.
Akce skautů jakými jsou
Šprýmiáda,
Betlémské
světlo, skautská setkání,
tábory a další již přesáhly
hranice Tvarožné.
Díky ředitelce školy
Mgr. Floriánové a paní.
Maxiánové můžeme realizovat výstavy ve škole,
připomínáme
tradiční
zvyky (Velikonoce, Vánoce) a řadu atraktivních
akcí nejenom pro rodiče
dětí školou povinných.
Tvaroženský zpravodaj
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A tak by bylo možné
pokračovat ve výčtu
mnoha akcí, z nichž některé jsou ojedinělé, jiné
se opakují každoročně.
Připomeňme jenom
pro příklad: Koncerty pěveckých sborů i orchestrů
v kostele, novou tradici
pouťových bohoslužeb
na návrší Santonu, Napoleonské dny v srpnu pod
Santonem, přehlídku historických automobilů v r.  k poctě Bedřicha Soﬀera, obnovené tradiční ostatky
nebo
posilvestrovská
setkání obyvatel místní
části Gastl, která vznikla
spontánně, o to je však
cennější.
Můžeme s klidným
svědomím konstatovat,
že Tvarožná v aktivní
kulturní činnosti v ničem
nezaostává mezi vesnicemi obdobné velikosti, ale
v mnoha směrech je svými aktivitami předčí.
Vždyť dva kulturní vrcholy obce jsou i v celostátních kalendářích turistických
a cestovních kanceláří – Tvaroženská tradiční srpnová pouť a Rekonstrukce bitvy
Tří císařů v prosinci.
Do výčtu akcí minulého období však patří i investiční akce a péče o památky.
• Byly vybudovány  památníky k událostem r. 
• Byly instalovány sochy Doc. Drápala na návsi
• Byl rekonstruován památník Bedřicha Soﬀera
• Byl opraven podstavec sousoší věnovaného V. Kosmákovi
• Byl znovu vybudován kříž u lesa a vysvěcen
• Bylo rekonstruováno historické oplocení kostela Sv. Mikuláše
• Díky významu . výročí bitvy Tří císařů a akcím ve Tvarožné byla opravena
silnice k Blažovicím a prostor u hřbitova
• Byly realizovány vlajkové stožáry při vjezdu do Tvarožné
17
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•
•
•
•
•

Byla doplněna pamětní deska obětem II. světové války
Trvale se udržuje nasvícení pomníků, kostela a školy
Byl rekonstruován hrací park pro děti v areálu bývalého Svazarmu
Je trvale udržován Santon ve spolupráci s ochránci přírody
Obec odkoupila starý objekt drůbežárny a pozemky sousedící se Santonem
s cílem zabránit devastaci této vzácné lokality
• V současné době se provádí náročná rekonstrukce kopie kanónu ze Santonu,
která již od r.  charakterizuje naši obec
Do kulturních počinů je nutno zahrnout i rozsáhlou rekonstrukci bývalé Sokolovny, kterou . .  předáme veřejnosti stejně jako vybudované hřiště s umělým povrchem a nebo rekonstrukci fary. Na všech těchto významných investicích
se Kulturní komise vždy nějakým a mnohdy nemalým dílem podílela.
Jistě byla i řada jiných akcí a aktivit, které v tomto krátkém výčtu nevzpomenu.
K podrobnému mapování naší činnosti slouží obecní kronika a Zpravodaj, i to jsou
drobné, ale nezastupitelné kulturní aktivity.
Vážení občané, naše Kulturní komise v říjnu  skončí. Posuďte sami, byla-li
její činnost úspěšná. Udělali jsme maximum možného, co bylo prospěšné pro Vás
i pro naši Tvarožnou.
Na závěr pouze připomenu, že veškeré aktivity byly a i v budoucnu jistě budou
určeny právě Vám.
Děkuji i Vám za Vaše pochopení a přízeň.
Ing. Gale František
předseda Kulturní komise

Zpráva o činnosti zemědělské komise
za volební období –
Zemědělská komise pracovala ve stejném složení jako v předešlém volebním
období a to Kaláb Rudolf – předseda a členové Kousalová Emilie, ing. Kříž Jan,
ing. Kříž Petr, Galle Jan. A nyní k její činnosti. Jsme prakticky před dokončením
digitalizace katastru obce Tvarožná, to znamená, že při zadání čísla parcely se nám
ukáže na mapě katastru jak přesná poloha parcely, tak adresa majitele. Proto jsme
také mohli při letošní inventuře pozemků do vlastních seznamů doplnit přesnou
polohu některých parcel.
V tomto volebním období byl pořízen nový „Územní plán obce“. Zem. komise
do něj dávala své připomínky, zvláště co se týče názvů některých parcel, a zřizování biokoridorů. Ty byly většinou akceptovány. Jinak jsme se zaměřili hlavně
na úpravy polních, cest které jsou v majetku obce.
První velkou akcí byla úprava polní cesty vedoucí k lesu nad Masarykovou alejí.
V tomto úseku cesty bylo vyhloubeno koryto vodou tekoucí od lesa a někteří občané,
Tvaroženský zpravodaj
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chtějící se zbavit stavební
sutě a jiného domovního
odpadu, cestu zdevastovali. (Byly tam dokonce
i betonové sloupky).
Proto byla přizvána ing.
Arch. Pavlíčková, která
zpracovala projekt úpravy daného úseku cesty
v délce  m. Náklady
na realizaci ovšem činily
  Kč. Zem. komise
Cesta k lesu před rekonstrukcí
navrhla vlastní řešení,
které rada obce schválila. Polní cesta byla rozšířena na , m, zpevněna  tunami štěrku, který zdarma
dodalo až na místo
BONAGRO Blažovice,
po levé straně byla zbudována záchytná mezka
zabraňující vodě téci na
cestu. Po pravé straně
byl vyhlouben příkop
odvádějící vodu od lesa
na Desátkové hony. Celá
akce trvala  dnů od . .
do . .  a celkové
Cesta k lesu po rekonstrukcí
náklady činily   Kč.
Mohu jen dodat, že první zatěžkávací zkoušku tento úsek prodělal při letošním
prudkém tání sněhu a obstál velmi dobře.
Další náročnou akcí, hlavně co se týče zorganizování, bylo přemístění polní
cesty z Hlinek k Boží muce pod vinohrady. O tomto problému se vědělo již řadu
roků, ale nikomu se do jeho řešení moc nechtělo. Cesta procházela i přes oplocenou zahradu pana Jandy (Hynkova zahrada). V daném úseku je  majitelů pozemků a od všech bylo nutno získat písemný souhlas s přemístěním polní cesty.
Naštěstí jsme se téměř všude setkali s pochopením a akce mohla začít. Geodetická
ﬁrma Šedý z Pozořic provedla přesné zaměření a fa ANAH zemní práce. Nechali
jsme zaměřit i značnou část polní cesty za bytovkami a provedli při té příležitosti
i úpravu a zatravnění mezí nad cestou. Celá akce byla provedena . .–. . 
a náklady činily   Kč.
Druhým, poměrně značným zásahem do úpravy polní cesty nad Hlinkami
je zbudování nové, zpevněné cesty, která prochází bývalou zmolou. I na tento úsek
byl pořízen projekt a to již v roce , zpracoval ho ing. Martinkovič a počítal
s náklady , mil. Kč. Ten navrhoval protažení kanalizace až na křižovatku před
19
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Masarykovu alej a zpevnění stávající polní cesty. U tohoto řešení však nebyla jistota, že nebude nadále docházet k zaplavování Hlinek přívalovými vodami pokud
se ucpe kanalizace. Proto se nám jeví návrh zem. komise se zbudováním záchytné
nádrže těsně nad křižovatkou u bytovek jako vhodnější řešení. Odtokový kanál
je již zbudován a terén toto řešení přímo nabízí. I nákladově by celá akce neměla
přesáhnout   Kč. Prozatím celé zbudování nové cesty a úprava terénu vyšly
nákladově na   Kč.
V zimních měsících se uskutečnilo vymýcení náletových dřevin nad Hlinkami.
I na tuto akci jsme dostali nabídku od ﬁrmy Festuca ve výši   Kč. Práce byly
zadány ing. Křížovi termín ukončení . .  a náklady nepřesáhly   Kč.
Mrzí nás pouze jedna věc a to nešvar některých obyvatel Hlinek, kteří si okolí obce
stále pletou s vyvážkou. Jen co byly práce ukončeny, objevil se nad bytovkami vyhozený starý nábytek. Copak převážná většina těch pořádných neuhlídá několik líných, kterým se nechce do odpadního dvora a stále dělají nepořádek kolem obce?
Jak jsem psal již v předešlém Zpravodaji, byla zbudována část vycházkové zóny
pod Santonem. Bohužel zatím končí v polovině. I toto je téma na dořešení pro zem.
komisi v dalším volebním období.
Dalším úkolem, který má zem. komise, je navrhování a obnova strojního parku obce zem. technikou. Z těch větších investic – byla pořízena starší multikára
na převoz materiálu a nový malotraktor na sečení travních porostů. Boj proti klíněnce jírovcové na kaštanech na návsi se stal již samozřejmostí.
A co se nám nepovedlo? Louky pod Santonem jsou ve velmi špatném stavu
a bude třeba se zaměřit na sečení trávy zvláště v okolí obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům zemědělské komise za spolupráci
a za jejich aktivní přístup při řešení úkolů na komisi kladených.
Kaláb Rudolf
předseda zemědělské komise

Zpráva ﬁnančního výboru
o hospodaření obce ve volebním období –
V tomto volebním období pracoval ﬁnanční výbor (FV) ve složení: předseda
Ing. Kozák – člen ZO a RO, členové Ing. Hejduková, Ing. Filipcová, Mgr. Vlček,
Ing. Pavel Gale – člen ZO. Jednání ﬁnančního výboru se pravidelně zúčastňovala
účetní paní Posádková, po jejím odchodu do důchodu v červenci  její nástupkyně paní Neužilová. FV se scházel každý rok na pěti schůzích. Hlavní náplní jeho
činnosti bylo rozpracování návrhu rozpočtu na běžný rok. Po projednání rozpočtu v radě obce (RO) a jeho připomínkování a schválení v Zastupitelstvu obce
(ZO) prováděl FV pravidelně kontrolu plnění příjmové a výdajové části rozpočtu.
Operativní změny rozpočtu v průběhu roku projednané v RO byly zpracovány
do návrhu rozpočtových opatření, které byly předloženy FV na veřejná zasedání
ZO. Po jejich připomínkování ZO a případných úpravách byla rozpočtová opatření
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po jejich schválení ZO promítnuta do úprav rozpočtu obce. V uplynulém období
byla schválena v letech – vždy  rozpočtová opatření. V roce  byla
schválena zatím  rozpočtová opatření. Pravidelným bodem jednání FV je kontrola příjmů zejména z daní, stav ﬁnancí na běžném účtu obce a uložení volných
ﬁnančních prostředků obce z hospodaření v minulých letech na termínovaných
vkladech (TV) a podílových listech (PL) v otevřených podílových fondech (OPF).
Každoročně v únoru následujícího roku provádělo oddělení přezkumu obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje přezkoumání hospodaření
obce. Při těchto kontrolách nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnosti.
Na chůzích FV byla pravidelně projednávána situace kolem tří hlavních akcí
tohoto volebního období:
. Odkanalizace naší obce spolu s obcemi Koválovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Velatice a Viničné Šumice v rámci projektu „Čistá Říčka a Rakovec“
– / až / s odhadovanými náklady ve Tvarožné  mil. Kč, úhrada
EU – Fond soudržnosti   – , mil. Kč, zbývající část cca  mil. Kč musí
uhradit obec – částečně z úvěru.
. Záměr obytné výstavby v areálu „Za Humny“, později redukovaný developerskou organizací MANE ENGINEERING České Budějovice na lokalitu stará
cihelna. Záměr by neměl mít dopad na rozpočet obce.
. Realizace sportovně – kulturního areálu, výstavba venkovního hřiště s umělým
povrchem v roce  a rekonstrukcí bývalého kina v letech  a .
Dále byly projednávány důležité body z jednání RO, které měly vztah zejména
k rozpočtu obce.
Přehled plnění rozpočtů v Kč:
Položky

Rok (Kč)








Celkem příjmy – schv. rozp.

  

  

  

  

Celkem výdaje – schv. rozp.

  

  

  

  

Saldo – schv. rozp.

-  





-  

Celkem příjmy – skutečnost

  

  

  

  

z toho daně – skutečnost

  

  

  

  

Celkem výdaje – skutečnost

  

  

  

  

Saldo – skutečnost

-  

 

-  

- 

Poznámky:
. V roce  je třeba k příjmům a výdajům schváleného rozpočtu přičíst peníze
na MŠ a ZŠ od KúJmk ve výši    Kč (upřesněno až . . ). Tato částka
byla v plné výši přeposlána na účty MŠ a ZŠ.
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. V roce  byly skutečné výdaje na vybudování hřiště s umělým povrchem
po odsouhlasení ZO zvýšeny na    Kč bez DPH.
. V roce  byly v příjmech a výdajích schváleného rozpočtu obsaženy peníze
na MŠ a ZŠ od KúJmk ve výši    Kč.
. Od roku  a dále nejsou peníze na MŠ a ZŠ posílány na účet obce, ale přímo
MŠ a ZŠ.
. V roce  jsou ve skutečných příjmech dotace   tis. Kč od ČMC a dotace
 tis. Kč od KúJmk na . etapu rekonstrukce kina. Ve skutečných výdajích
je faktura za stavební práce v . Etapě ve výši    Kč bez DPH.
. V roce  je skutečné saldo účetně zkresleno. V průběhu roku jsme kvůli vyššímu zhodnocení převedli část našich volných ﬁnančních prostředků z TV na
nákup PL v OPF ve výši    Kč. Tato částka se účetně objevila ve výdajích.
Ve skutečnosti je možné prodejem PL získat hotové peníze zpět. Skutečné saldo
by tedy bylo +   Kč.
. V roce  je stav skutečných příjmů, výdajů a salda k . . . Ve skutečných příjmech je obsažena dotace z Poslanecké sněmovny PČR ve výši   tis.
Kč na rekonstrukci bývalého kina. Ve skutečných výdajích jsou faktury za stavební práce ve . etapě rekonstrukce ve výši    Kč bez DPH a za stavební
práce ve . etapě rekonstrukce ve výši    Kč bez DPH. Rekonstrukce
bude dokončena ve . etapě do . .  s objemem stavebních prací ve výši
   Kč bez DPH. Celkové náklady na rekonstrukci v letech  a 
jsou    Kč bez DPH.
. V roce  je ve výdajích plánováno, že obec za občany uhradí  tis. Kč
za zpracování projektů přípojek kanalizace.
Průběžně poskytované výdaje:
. Z jednání valné hromady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko z . .  vyplynula pro obec povinnost, počínaje rokem  ukládat
na spořící účet   z investičních nákladů ročně.
Odkanalizování: – –  ×   Kč
   Kč
 zvýšeno na
   Kč
  Kč
úroky cca
Celkem
   Kč
. Na splácení úvěru u KB Brno na rekonstrukci fary poskytuje obec ročně od roku  do :
 ×   Kč
   Kč
. Dotace obce na sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu činí za  roky
průměrně   z celkových nákladů tj.
  Kč/rok
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. Náklady na provoz MŠ, ŠJ, ZŠ a ZUŠ (el. energie, plyn, voda, opravy, DHIM
a nové investice) průměr za  roky
   Kč/rok
Pro potřeby zejména odkanalizace má obec vloženy volné ﬁnanční prostředky v PL
v OPF. Jejich ﬁnanční hodnota k . .  činí
   Kč
Ing. Jiří Kozák
Předseda FV

Rekonstrukce budovy bývalého kina pokračuje…
Na plánované rekonstrukci budovy bývalého kina se neustále intenzivně pracuje. Pracovníci stavební ﬁrmy Danstav se na pracovišti objevují i ve sváteční dny, tak
aby stavba byla v letošním roce dokončena a předána obci k užívání.

Jenom tak v krátkosti, co již bylo za poslední dva měsíce zhotoveno: Na budově
byla dokončena fasáda do uliční části, současně s opravou obou štítů, byly osazeny
nové rýny a okapové svody. Rovněž byl dokončen dřevěný obklad podhledu střechy
jak v části do ulice tak i směrem k hřišti. Byl instalován hromosvod objektu, dokončeny izolace proti zemní vlhkosti v uliční části a byla provedena přípojka plynu
k plynoměru. Ve vlastním objektu byla dokončena půda, schodiště na balkon a
do sklepní části, rozvody elektro v sále a přiveden el. přívod do sklepní části. Byly
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dokončeny veškeré betonové podlahy pro pokládku dlažby a provedeny nosné konstrukce pro schody z chodby a ze sálu na jeviště.
Ve sklepní části byla zbudována obezdívka z YTONGU a potěr pod dlažbu, byla
provedena konstrukce podlahy jeviště. Na stavbě byly dokončeny veškeré montáže
plastových dveří a oken. V prostoru sálu byla zhotovena podkladní podlaha pod
parkety a byl proveden otvor do chodby z důvodů jejího prosvětlení. V celém objektu jsou dokončeny veškeré rozvody zdravotechniky a vytápění.
Kolem budovy byly ze strany do ulice zbudovány nové obruby, včetně obrub
kolem stávajícího chodníku, které byly dosypány zeminou. V současné době se
provádí dokončování sádrokartonových podhledů sociální části a jsou prováděny
přípravné práce soklu směrem do ulice k provedení konečných úprav.
Předpokládaná kolaudace celého objektu je naplánovaná na konec měsíce září.
Dle intenzity prací, které mám možnost sledovat, se tento termín nejeví jako nereálný.
Ing. Šimek Vilém
předseda stavební komise

!

Motoristův koutek

O stavu silnice na Červenohorské sedlo budou on-line informovat nové tabule
Dobrou zprávou pro řidiče, kteří musí, hlavně v zimním období, na Červenohorské
sedlo je, že na silnicích před stoupáním budou umístěny informační tabule, které
budou informovat o sjízdnosti a podmínkách na této komunikaci.
Toto opatření má zamezit tradičním kolapsům dopravy, kdy stačí malá vrstva
sněhu a celou silnici ucpou hlavně nákladní vozy. Tím, že budou včas informování,
mohou využít náhradní trasu přes Ramzovou.
Jídlo či pití za volantem zdvojnásobuje riziko nehody
Zřejmě nikdo nepochybuje o tom, že dělat ve voze v pozici řidiče cokoli jiného než
řídit není zrovna zodpovědné. Logicky to přináší zvýšené riziko vzniku všemožných problémů pramenících z nepozornosti. Pokud si přesto rádi děláte z vozu
pojízdnou domácnost či kancelář, které navíc musíte neochvějně vládnout, mohla
by vás zajímat jedna studie bruselské univerzity. Ta se pokusila přesně určit rizika
pramenící z velmi oblíbené činnosti zmíněného ražení – konzumace jídla či pití
za volantem.
Přikousnutí něčeho dobrého k monotónní jízdě se pak jeví být optimálním řešením. Jenže není, výzkumný tým z Bruselu provedl se skupinou dobrovolníků pokus
v simulátoru vozu, kdy řidiči nejprve jeli příměstským provozem plně soustředěni
na jízdu, následně absolvovali totéž přikusujíc sladkosti a zalévaje je nápojem
z láhve. I když řidiči přirozeně snížili rychlost jízdy, neschopnost řešit nenadálé
situace a jejich samotné způsobování vzrostlo v průměru o  , tedy téměř na
dvojnásobek.
Tvaroženský zpravodaj
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Rizika při konzumaci jídla a pití navíc srovnali s riziky při vykonávání jiných podobných činností v autě (nastavování audiopřehrávače, hrátky s telefonem apod.)
a zjistili, že jídlo za volantem je jasně největší hrozba. Vedoucí výzkumného týmu
k tomu poznamenal, že krom samotné náročnosti manipulace s jídlem stojí za
zvýšeným rizikem fakt, že nutnost jíst za volantem je obvykle spojena s časovými
obtížemi či pracovním stresem, které v kombinaci s věnováním větší pozornosti
jídlu způsobují potenciálně velmi nebezpečný mix.
Dočkáme se více dálnic a rychlostních komunikací
Již za necelé tři roky se rozšíří dálniční síť a síť rychlostních komunikací u nás.
Řidiči tak budou moci využívat až  km nových tratí, které jim nejen urychlí,
ale také zpříjemní cestování. Přestože za tři roky bude zprovozněno několik set kilometrů silnic, nebude dálniční síť zdaleka hotova. Dle dnešních plánů by tak měla
být téměř kompletní někdy okolo roku .
V dnešní obě je u nás na  km dálnic a  km rychlostních komunikací. V budoucnu by mělo u nás být   km dálnic a   km rychlostních komunikací.
Nových  km tak bude pouze kapkou v moři.
Největší díl z  km získá do roku  Severní Morava (celkem  km) a to díky
dálnici D z Lipníku nad Bečvou k hranicím s Polskem. Dále bude dokončena
rychlostní komunikace R mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem, která
bude navazovat na polskou komunikaci.
Další velkou porci ( kilometrů) získá Středočeský kraj a to hlavně díky jižní části
pražského okruhu a dálnici D ve směru od Poděbrad do Hradce Králové a také
díky části dálnice D od Tábora. Dokončena by měla být i silnice R od Prahy
do Pavlova.
Roman Daněk
redaktor www.autorevue.cz
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Z činnosti zájmových organizací

. ročník Tvaroženské olympiády
Krásný a horký červenec se chýlil k závěru (a s ním i krásné letní počasí), když
jsme se na hřišti pod kopečkem sešli na této prázdninové sportovní akci. Tvaroženská olympiáda se letos konala již podesáté! Na slavnostní zahájení přišel podpořit
organizátory i soutěžící poslanec parlamentu ČR pan Ladislav Šustr a místostarosta naší obce ing. Jiří Havel. Letošní olympiáda proběhla, co se organizace týče,
vlastně stejně jako ty předchozí, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o ročník jubilejní, dovolte mi krátké ohlédnutí. Akce vznikla na základě spolupráce SRPŠ při ZŠ
a TJ Sokol Tvarožná, za ﬁnanční podpory tehdejší Osvětové besedy (po jejím zrušení převzala záštitu nad celou akcí obec). Finanční podpora byla po celých deset
let ze strany obce velmi vydatná a díky tomu se organizátorům dařilo držet dobrou
úroveň celé akce. Na hladkém průběhu olympiády se podílela spousta ochotných
rodičů a nadšenců ze všech uvedených organizací, kteří doplňovali stabilní kádr:
Urbánek, Daňková, Šťastná. Dotaci od obce ﬁnančně doplňovaly organizace
TJ Sokol i SRPŠ a sponzoři. Věřím, že všechny, kteří se na organizaci Tvaroženské
olympiády podíleli jakýmkoliv způsobem, hřeje pomyšlení, že věnovali svůj čas
či peníze prospěšné akci.
A jaký byl letošní ročník? I letos jsme byli svědky výborných výkonů, zaznamenali jsme opět nové rekordy. Soutěžilo se v pondělí (. .) a ve středu (. .), průměrná účast  dětí po oba dny. Tabulka výkonů všech soutěžících byla vyvěšena
na vývěsce obecního úřadu a ještě do konce října bude ke shlédnutí na nástěnce
v předsálí tělocvičny na Kosmáku. Věřím, že všechny důležité údaje i fotodokumentace budou do konce roku k vidění také na www stránkách naší obce. K příjemné atmosféře soutěže přispělo chutné občerstvení z Motorestu Rohlenka i volné
vstupenky na pouťové atrakce pro všechny soutěžící od ﬁrmy Schulz. . ročník
tvaroženské olympiády slavnostně zakončil starosta obce.
Posuďte s námi alespoň ty nejlepší výkony Tvaroženské olympiády v jednotlivých kategoriích.
REKORDY V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
I. KATEGORIE

– let

Hod tenisovým míčkem

 m

Adam Sochor
(Chrastava)



, m

Anna Kalužová
(Tvarožná)



Běh  m

, s

Adam Sochor



, s

Kateřina Křenková
(Tvarožná)



Skok daleký

 cm

Adam Filipec
(Tvarožná)



 cm

Anna Kalužová



Skok vysoký

 cm

Adam Filipec



 cm

Markéta Ryšánková
(Viničné Šumice)
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II. KATEGORIE – let
Hod kriketovým míčkem , m

Jan Daněk
(Tvarožná)



, m

Aneta Otevřelová
(Tvarožná)



Běh  m

, s

Jan Daněk



, s

Sabina Hrůzová
(Rousínov)



Skok daleký

 cm

Martin Šimek
(Tvarožná)



 cm

Anna Kalužová



Šplh  m

, s

Adam Sochor



, s

Anna Kalužová



Skok vysoký

 cm

Jan Daněk



 cm

Anna Kalužová



Hod kriketovým míčkem , m

Radek Řičánek
(Jiříkovice)



, m

Eliška Filipová
(Tvarožná)



Běh  m

, s

Radek Řičánek



, s

Barbora Dudová
(Tvarožná)



Skok daleký

 cm

Radek Řičánek



 cm

Iveta Ondráčková
(Tvarožná)



Šplh  m

, s

Daniel Šťastný
(Tvarožná)



, s

Marcela Muchová



Skok vysoký

 cm

Radek Řičánek



 cm

Lucie Daňková
(Tvarožná)



Hod kriketovým míčkem , m

Pavel Kousal
(Tvarožná)



, m

Martina Kalábová
(Tvarožná)



Běh  m

, s

Václav Malý
(Tvarožná)



, s

Kateřina Bajerová
(Tvarožná)



Skok daleký

 cm

Michal Řičánek
(Jiříkovice)



 cm

Soňa Halouzková
(Tvarožná)



Šplh  m

, s

Petr Čada (Sivice)



, s

Kateřina Bajerová



Skok vysoký

 cm

Radek Řičánek



 cm

Kateřina Bajerová
Marcela Muchová




III. KATEGORIE – let

IV. KATEGORIE – let

V. KATEGORIE – let
Hod granátem

, m

Jakub Sochor
(Chrastava)



 m

Eliška Filipová



Běh  m

, s

Daniel Šťastný



, s

Eliška Filipová
Marcela Muchová




Skok daleký

 cm

Jakub Sochor



 cm

Iveta Ondráčková



Šplh  m

, s

Daniel Šťastný



, s

Marcela Muchová



Skok vysoký

 cm

Daniel Šťastný



 cm

Marcela Muchová
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola
Prázdniny skončily a máme tu nový školní rok, který jsme společně zahájili
v pondělí . .  v . třídě naší základní školy. Přivítali jsme  prvňáčků, které
na jejich první cestě do školy doprovodili rodiče, a také další tři nové žáky, kteří
se přistěhovali do naší obce.
V jakém složení tedy budeme v novém školním roce pracovat:
. ročník –  žáků – třídní učitelka Mgr. Ivana Majerová
. ročník –  žáků – třídní učitelka Mgr. Pavlína Třečková
. ročník –  žáků – třídní učitelka Mgr. Věra Floriánová
. ročník –  žáků – třídní učitelka Mgr. Pavlína Třečková (spojeni s . roč.)
. ročník –  žáků – třídní učitelka Mgr. Jana Paukertová
Dalšími pedagogickými pracovníky naší školy jsou:
Mgr. Iva Tymráková a Mgr. Miroslava Kotačková, nepovinný předmět náboženství
bude dále vyučovat pan Mgr. Jan Nekuda.
Školní družinu, která je denně v provozu od : do : hodin, opět povede paní
Ivona Šťastná.
O pořádek ve škole se nadále bude starat školnice paní Renata Laníčková.
Akce pořádané školou během měsíce září:
• od . . (středa) začíná plavecký výcvik v plavecké škole ve Vyškově
• .–. . proběhne ve školním dvoře sběr starého papíru
• . . se ve škole budou konat první informativní schůzky pro rodiče
• . . je vyhlášeno tzv. ředitelské volno, v provozu nebude školní jídelna ani školní družina
• od měsíce října se zahajuje činnost zájmových kroužků
Organizaci školního roku včetně školních prázdnin lze najít na našem webu.
V letošním školním roce dochází ke změnám v týdenní dotaci vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky dle metodického pokynu MŠMT, v důsledku zařazení
výuky anglického jazyka od . ročníku ZŠ.
Během dvou měsíců prázdnin se ve škole uklízelo a připravovalo vše pro start
nového roku. Také byl ﬁrmou pana J. Daněčka a panem Pelikánem zkultivován
školní pozemek, naseta tráva a upraveno hřiště, za což velmi děkujeme.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem a pedagogům pěkný a úspěšný nový
školní rok, rodičům radost z dětí a spokojenost se školou.
Mgr. Věra Floriánová

Tvaroženský zpravodaj
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Mateřská škola
Ani jsme se nenadáli, a máme tu zase nový školní rok. O prázdninách jsme
za ﬁnanční podpory obecního úřadu natřeli střechu mateřské školy a dřevěné
prvky na školní zahradě. Touto cestou dodatečně děkuji obecnímu úřadu za to,
že se o údržbu mateřské školy tak hezky stará. V letošním roce – nastoupí do mateřské školy  dětí, z toho  chlapců a  děvčat. Od října začnou
fungovat kroužky – keramický, hudebně pohybový, dramatický a kroužek hry na
ﬂétnu. Čeká nás i plavání, které zahájíme již . září a skončí v listopadu. Děti se
budou učit plavat v deseti lekcích, kde je povede zkušená lektorka. V měsíci září
a říjnu nebudou chybět ani kulturní akce. . . k nám přijede maňáskové divadlo
s pohádkou Krteček a jeho kamarádi a . . pojedeme do Divadla Bolka Polívky
na pohádku Čáry máry Babice Vrbice. Texty písní napsal Jan Vodňanský. V měsíci
září pojedou děti na sportovní akci v Brně-Pisárkách. Tam se vydovádějí v různých
sportovních disciplínách. Doufáme, že se začátek školního roku obejde bez slziček.
My se budeme snažit o to, aby se všem dětem v naší mateřské škole líbilo co nejvíce.
Od . . jsou rovněž aktivní naše stránky www, kde se můžete více dozvědět o naší
mateřské škole, a to na adrese www.materskeskolky.cz.
Za kolektiv MŠ
Bc. Yvona Hrbáčková

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.
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Naši jubilanti

září–říjen 
 let

Divácká Marie

 let

Drápal Vladimír Doc.

 let

Katolická Božena
Kaláb Rudolf
Masařík Rostislav
Galová Ludmila

 let

Buchtová Ludmila

 let

Kolářová Věra
Pazderová Dáša

 let

Kubín Vladimír
Vojtová Květoslava
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
Tvaroženský zpravodaj
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Napoleonské dny – rekonstrukce bitvy

Tvaroženská pouť

Historické fotograﬁe ze stavby sokolovny

