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Vážení občané, 

blížíme ke konci dalšího roku a znovu se podivujeme nad tím, jak rychle uběhl. 

Hlavou nám proběhne to podstatné, co se týkalo našich rodin, obce i dění ve světě, 

které nám přiblížila media. V duchu vzpomínáme také na ty z nás, kterých se již 

žádné bilancování netýká.

Ve Tvaroženském zpravodaji si připomínáme to, co se týká naší krásné obce 

a jejího blízkého okolí a tedy nás všech, kteří v ní žijeme. 

Jaký byl rok, ve kterém skončil čtyřletý mandát jednomu Zastupitelstvu obce 

a začal Zastupitelstvu novému, jsem se pokusil přiblížit v souhrnu v minulém čísle 

Tvaroženského zpravodaje.

Připomenu jenom, že hlavní snahou bylo zajistit pokud možno bezproblémové 

fungování obce, uskutečnit generální opravy Sokolovny a připravit realizaci splaš-

kové kanalizace.

Krátkodobé i dlouhodobé úkoly má stanoveno i nové Zastupitelstvo. Mezi ty 

druhé bezesporu patří splašková kanalizace a zahájení výstavby v bývalé cihelně.

Na jiném místě Tvaroženského zpravodaje se dočtete, jaké je složení Zastupi-

telstva obce, které bude řídit obec až do roku . Mezi patnácti členy je i šest 

Vámi zvolených občanů, kteří v Zastupitelstvu nikdy nepracovali. Jsem přesvědčen, 

že všichni jsou schopni po krátkém bližším seznámení s problematikou obce být 

platnými funkcionáři.

Přeji jim, aby se ve spolupráci se služebně staršími kolegy posunula úroveň 

života v naší obci o kus dopředu. Minulému Zastupitelstvu jsem na počátku jeho 

mandátu přál, aby pracovalo v duchu Cicerova hesla „Nejvyšším zájmem budiž 

blaho obce“.

Novému Zastupitelstvu přeji, aby k tomu citátu přidalo pro svoji práci ještě 

krédo, které jsem si přečetl na radnici v jihomoravských Prušánkách a které zní: 

„Velikost a krása života je v obětavé službě lidem“. 

Závěrem Vám srdečně děkuji za důvěru, projevenou Vašimi hlasy v říjnových 

komunálních volbách. I do svého pátého volebního období vstupuji bez osobních 

zájmů s přáním prospět ve své funkci, které si velmi vážím, všem občanům Tva-

rožné.

Přeji Vám, vážení občané, klidné a pohodové svátky Vánoční a hodně zdraví a 

úspěchů v roce .

František Kopecký

starosta obce

Slovo starostySlovo starosty!

Fotografi e v tomto čísle Ing. Vilém Šimek.
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce!

Informace

 . . se na hřišti s umělým povrchem uskutečnil tradiční turnaj O pohár 

starosty obce Tvarožná v malé kopané. Vyhrálo mužstvo z Tvarožné.

 . . po opravě byla zkolaudována budova Sokolovny.

 . . byla slavnostně otevřena opravená budova č.  – Sokolovna.

 . . policie ČR Brno-venkov uspořádala dětský den pro žáky ZŠ Tvarožná 

a Sivice.

  Senioři sehráli fotbalový zápas Tvarožná – Bosonohy s výsledkem : 

(branky M. Galle, K. Buchta).

 . . se konal Farní den. Byla představena nová publikace o tvaroženském 

kostele. 

 .–. . jsme volili členy nového Zastupitelstva obce.

 . . jsme vítali občánky a blahopřáli jubilantům.

 . . se konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce.

 . . v : hodin sehraje velatický divadelní spolek „DŽO“ ve Tvarožné, 

v nově opravené Sokolovně, divadelní představení. 

Poděkování

 • fi rmám Českomoravský cement a.s. a Mane Energeering České Budějovice 

za fi nanční podporu při slavnostním otevření Sokolovny.

 • žákům a učitelům ZŠ Tvarožná a ZUŠ Pozořice za zdařilý kulturní program 

při otevření Sokolovny.

 • členům SDH Tvarožná za stěhování klavíru k tomuto programu ze školy 

na Sokolovnu a zpět.

Splaškové odkanalizování

Správcem stavby II. etapy splaškového odkanalizování je na základě výsledku 
výběrového řízení fi rma Mott Mac Donald Praha s nabídkovou cenou    
Euro včetně DPH.

Za zhotovitele stavby bylo na základě výsledku výběrového řízení vybráno 
sdružení stavebních fi rem pod názvem Sdružení Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec 
(Imos Brno a ŽS Brno). Nabídková cena sdružení je ve výši    Euro včetně 
DPH. V pořadí druhé sdružení stavebních fi rem s názvem Sdružení Říčka-Rakovec 
(Tchas, Imos Group) se proti výsledku výběrového řízení odvolalo k ÚHOS. Podpis 
smlouvy se zhotovitelem, stanovený na . listopad, se tedy zatím odkládá.

Pro poskytnutí úvěru obcím byla vybrána Komerční banka.
Zvyšující se počet dotazů svědčí o zájmu občanů o tuto velkou stavební akci. 

Proto zopakuji alespoň základní informace.
Odpadní a dešťové vody z každé nemovitosti musí být odděleny. Do nové kana-

lizace budou napojeny splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní a prádelen. Kromě 
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Historie Sokolovny

O historii budovy, která byla do užívání předána . září  se dočteme v knize 

 let Tvarožné u Brna. 

Informace o stavbě podává i Pamětní kniha naší obce (první kronika). Po par-

celaci tvaroženského velkostatku hrabat Belcredi z Líšně zakoupila tělovýchovná 

jednota Sokol za   Kč kůlnu a menší kancelář. Objekty zakoupili i další občané 

například Vavřinec Müller, Antonín Galle, Julius Brzobohatý, František Frodl a 

Alois Mazel. Zaměstnancům dvora bylo vyplaceno odškodné ve výši   Kč.

Valná hromada tělovýchovné jednoty, která měla  členů, schválila . března 

 stavbu nové budovy. Důvodem bylo že, cituji: „ …účelná sokolovna stala se pro 

život jednoty nepostradatelnou“. 

Ustavený stavební výbor měl toto složení: Jan Krejčí, Cyril Olejníček, František 

Masařík, Cyril Müller, František Müller, Anděla Müllerová a Božena Bahnerová. 

dešťových vod nesmí být do nové kanalizace napojeny ani přepady z funkčních 
septiků a žump. Ty se po zprovoznění nové kanalizace vyřadí z provozu. Kana-
lizační stoka s odbočkami je fi nancována v rámci stavby kanalizace v naší obci. 
Odbočky pro jednotlivé nemovitosti jsou vyvedeny  cm za obrubu komunikace 
nebo krajnici vozovky. Projektovou dokumentaci pro jednotlivé nemovitosti ve vý-
ši  tis. Kč uhradila obec Tvarožná. Ta zajišťuje i vyřízení stavebního povolení 
na přípojky. Vlastník nemovitosti fi nančně zajišťuje přípojku, je jejím vlastníkem 
a zajišťuje i její údržbu.

Vlastník zajišťuje i vnitřní úpravy rozvodů odpadních vod ve svém objektu pro 
vyvedení do kanalizace.

V minulých číslech jsme informovali, že přípojku může provádět jen oprávněná 
fi rma. Při svépomocném zhotovení přípojky musí stavební dozor provádět opráv-
něná osoba. Je nutno spolupracovat s majiteli sítí při jejich vytýčení. Před záhozem 
přípojky musí být provedena kontrola pracovníkem VAS a.s. a geodetické zaměře-
ní. Občan obdrží doklad o „úplné kontrole kanalizační přípojky“. Všechny doklady 
(protokoly, certifi káty, zaměření, atd.) jsou podkladem pro kolaudaci přípojky. 

Stočné se při odběru pouze z vodovodu řídí odečtem vodoměru. Při odběru 
z vlastní studny nebo kombinovaném odběru z veřejného vodovodu a vlastního 
zdroje se počítá při plně vybavené domácnosti produkce odpadních vod  m na 
osobu a rok.

Cena běžného metru přípojky byla v roce   Kč. Do nákladů je nutno 
započítat i revizní šachtu s osazením za cca   Kč, vytýčení inženýrských sítí 
za cca  Kč a geometrické vytýčení za cca   Kč.

Ceny jsou přibližné a ovlivňuje je terén i třeba společná zakázka pro více nemo-
vitostí. Toto téma bude součástí každého dalšího čísla Tvaroženského zpravodaje.

Zastupitelstvo obce bude kromě již zmíněné pomoci ve věci projektu a staveb-
ního povolení přípojky určitě zvažovat podle vzoru obcí z I. etapy výstavby i další 
pomoc našim občanům.

František Kopecký
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Pro všechny členy byla stanovena pracovní povinnost  hodin případně po-

platek za každou neodpracovanou hodinu ve výší  Kč. Potřebná částka byla získá-

na úpisy členů a příznivců a také dary a půjčkou. 

A protože na valné hromadě druhé sokolské župy v Brně, konané . února  

byl odsouhlasen zájezd k otevření nové Sokolovny ve Tvarožné, musela být budova 

do termínu župního zájezdu, což bylo . září, dokončena.

Plány vypracoval stavitel Vatlach z Jezer. Opravil je zednický mistr Josef Kousal 

ze Šlapanic, který také stavbu provedl.

Rozpočet byl   Kč. Župní předsednictvo doporučilo, aby byl navýšen na 

  Kč.

Stavba byla po skončení přípravných prací zahájena . června. Koncem srp-

na, po necelých osmi týdnech, byla stavba zhruba dokončena. . září při župním 

zájezdu Vaníčkovy župy byla budova včetně upraveného letního cvičiště otevřena 

a předána do užívání. Již den předtím ale sehrál v budově divadelní odbor Sokola 

Šlapanice představení Tulácká krev. 

V roce  byly dokončeny vnější omítky, vnitřní malby, nátěry a další dokon-

čovací práce.

Celkové náklady činily   Kč.

Pamětní kniha sumarizuje, kolik fůr cihel, písku, štěrku a dalšího materiálu 

bylo na stavbu použito.

Členové a příznivci na stavbě odpracovali  hodin. Zápis jmenovitě uvádí 

řemeslníky, kteří provedli odborné práce.

Starostou jednoty byl František Müller, náměstkem Cyril Müller, jednatelem 

Jan Krejčí, náčelníkem Antonín Šlezingr, náčelní Božena Eliášová a vzdělavatelem 

Zdeňka Riedlová. 

V minulém Tvaroženském zpravodaji jsme otiskli dvě historické fotografi e 

z výstavby. Na fotografi ích jsou občané, tak, jak je identifi kovala paní Anděla 

Navrátilová:

Horní fotografi e: zleva řídící učitel Jan Krejčí, František Masařík, Alois Eliáš, 

u okna Štěpánka Audová (provdaná Eliášová), vedle ní v klobouku Rudolf Müller 

(bratr Františka Müllera), Božena Bahnerová (provdaná za Rudolfa Müllera), dole 

Růžena Šlezingerová (provdaná za Stanislava Veselého), u zdi Anděla Müllerová 

(provdaná Zouharová – proti Sokolovny u Krčků), pod ní v klobouku František 

Audy (u zastávky na Konci), Cyril Müller (bratr Anděly Müllerové č. ), v bílé 

košili František Rainyš (prášek v Bahnerově mlýně), úplně vpravo Božena Eliášová 

(provdaná za učitele Bohumila Dostála), dole u sklepa s kladivem na rameni Fran-

tišek Müller, proti němu Cyril Olejníček (bratr Žofi e Bednářové) a sedící chlapec  

Jan Jedlička (Krhon, syn kostelníka, u Zachovalů). 

Výbor Sokola na spodní fotografi i: zleva Růžena Šlezingerová, starosta Fran-

tišek Müller, Cyril Olejníček, jednatel Jan Krejčí, Anděla Müllerová, Cyril Müller, 

Emil Nohel z č.  (manžel ovdovělé Anežky Daňkové) a František Masařík.

Dle Pamětní knihy obce Tvarožná

zkrátil a upravil František Kopecký
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Oprava bývalého kina skončila

V sobotu . října přestřihnul poslanec PS PČR Ladislav Šustr pásku při slavnost-

ním otevření nově opravené budovy. Bylo to jistě právem, protože pan poslanec 

nám pomohl zajistit nemalé fi nanční prostředky na opravu.

Pozváni byli nejen občané Tvarožné, ale i představitelé okolních obcí, státní 

správy a organizací a fi rem, které s námi spolupracují. Součástí programu při ote-

vření budovy byla výstava fotografi í ing. Viléma Šimka z průběhu opravy a předsta-

vení záměru výstavby v bývalé cihelně, který za fi rmu Mane Holding prezentoval 

ing. Ota Eibl. Zájemci dále shlédli dva koncepty úprav areálu Kulturního domu, 

navržené ing. arch. Zdeňkem Tihelkou a ing. arch. Mikulášem Starychou.

V kulturním programu vystupovala cimbálová muzika Javorník, žáci tvarožen-

ské školy a Základní umělecké školy Pozořice.

Při večerním posezení u burčáku hrála hudba oblíbeného Jaroslava Popelky. 

Sto nových židlí nestačilo odpoledne ani večer a tak muselo být zapůjčeno dalších 

asi  židlí a několik stolů z Kulturního domu.

V objektu se nepočítá s míčovými hrami. Byl vybrán správce areálu, který 

usměrní provoz v budově i na hřišti. 

František Kopecký

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
prosinec  – leden  

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

Informace: Cena vodného na rok  bude činit , Kč/m 

Program . výročí bitvy u Slavkova
(hlavní akce)

Pátek . prosince

Příjezd uniformovaných jednotek, ubytování ve stanovených ubikacích. Tradiční 

pietní akty v obcích.

Sobota . prosince

 .–. Nástup jednotek a přehlídka ve Šlapanicích.

Dopoledne – vojenské ležení jednotek na tvaroženské návsi.

 .–. Rekonstrukce bitvy na poli pod Santonem.

.-. Defi lé jednotek ve Šlapanicích, přehlídka a ohňostroj.
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Neděle . prosince

 .–. Pietní akt na Mohyle míru

Rozsah výročí a počet vojáků se vrací do rozměrů v letech před dvoustým výročím. 

Jeho cílem je připomenutí mimořádných historických událostí, které poznamenaly 

život našich předků před dvěma sty lety.

Pietní akty uctí památku padlých vojáků různých národností a vzpomenou na strá-

dání civilního obyvatelstva.

Součástí programu ve Tvarožné bude i stanový tábor na návsi a prodejní výstava 

kreseb Ing. arch. Ivo Manna na Obecním úřadě. Před OÚ budou vystaveny dvě 

repliky rakouských historických kanónů v měřítku : z kovalovické fi rmy pana 

Kopečka.

Vstupné na rekonstrukci bitvy je stanoveno na  Kč, v předproději  Kč. Jako 

každoročně počítejte s omezením dopravy.

Nová tvaroženská znělka
O složení znělky jsem požádal ing. Jožku Kaňu, kapelníka u nás dobře známé 

dechové hudby Lácaranka z Kobylí. Z jeho pověření ji složil Pavel Svoboda z Láca-

ranky. Bude používána při všech slavnostních příležitostech v naší obci. Podobnou 

znělku už používá řada obcí na jižní Moravě.
František Kopecký



9 Ročník 34 • Číslo 6 • listopad–prosinec 2006

Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Tvarožná, 

konaných dne . a . . 

Seznam zvolených členů zastupitelstva:

Volební strana č.  – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

 . Kaláb Rudolf  hlasů

 . Šimek Vilém  hlasů

 . Blahák Emil  hlasů

 . Bajer Jiří  hlasů

Volební strana č.  – SNK Evropští demokraté a Nezávislí společně

 . Filip Pavel  hlasů

 . Kopecký František  hlasů

 . Kozák Jiří  hlasů

 . Lichka Rudolf  hlasy

 . Šťastný Pavel  hlasů

 . Havel Jiří  hlasy
 . Přikryl Jan  hlasů
 . Šubrt Lubomír  hlasů
 . Babušík Pavel  hlasů
 . Filipcová Renata  hlas
 . Krška Jiří  hlasů

Pořadí, v jakém byli zastupitelé zvoleni, neovlivňuje pouze počet hlasů, ale 
v nemalé míře i číslo pořadí, v jakém byli vedeni na kandidátce za svoji stranu!

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Obce Tvarožná dne . .  bylo 
schváleno toto rozdělení funkcí:

Rada obce:
Kopecký František – starosta
Havel Jiří, Ing. – místostarosta, člen komise životního prostředí
Filip Pavel – radní, předseda komise pro sociální záležitosti, dopravu a školství
Kozák Jiří, Ing.  – radní, předseda fi nančního výboru
Šimek Vilém, Ing. – radní, předseda stavební komise 

Členové Zastupitelstva obce:
Babušík Pavel – zastupitel, člen komise životního prostředí
Bajer Jiří – zastupitel, předseda komise životního prostředí
Blahák Emil – zastupitel, člen kontrolního výboru
Filipcová Renata, Ing. – zastupitel, člen fi nančního výboru
Kaláb Rudolf  – zastupitel, předseda komise zemědělské
Krška Jiří  – zastupitel, člen kontrolního výboru 
Lichka Rudolf, MUDr. – zastupitel, člen komise pro sociální záležitosti, dopravu a školství
Přikryl Jan, Ing.  – zastupitel, předseda kontrolního výboru
Šťastný Pavel  – zastupitel, předseda komise pro kulturu a sport
Šubrt Lubomír  – zastupitel, člen komise pro sociální záležitosti, dopravu a školství
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Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO!

Usnesení z ustavujícího zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ, konaného dne 

. .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Přikryl, Pavel Filip

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

  Komisi volební a mandátovou ve složení: předseda: Pavel Šťastný

 1. člen Jiří Bajer 

   2. člen Emil Blahák

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 0

  Ověřovatelé zápisu:

Rudolf Lichka, MUDr., Rudolf Kaláb 

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

 2. V souladu s ustanovením § 84 odst. 1, písm. l zákona o obcích volbu starosty 

a místostarosty:

Starosta  František Kopecký.

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

  Místostarosta Jiří Havel, Ing.

  Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

 3. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona): počet členů 

rady obce 5 /pět/

  Členové rady: starosta František Kopecký 

     místostarosta Jiří Havel, Ing.

  Další členové rady: Pavel Filip

  Hlasování: pro13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

     Jiří Kozák, Ing.

  Hlasování: pro14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

     Vilém Šimek, Ing.

  Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 4. Ustanovení fi nančního výboru, předseda: Jiří Kozák, Ing.

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 5. Ustanovení kontrolního výboru, předseda: Jan Přikryl, Ing.

  Hlasování: pro 12,  proti 1, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

 6. Jmenování členů zastupitelstva, kteří budou oddávající

  1. František Kopecký

  2. Jiří Havel, Ing.

  3. Jiří Kozák, Ing.

  4. Pavel Šťastný

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
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 7. Jmenování zástupce obce v o.p.s. Austerlitz – František Kopecký.

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 8. Jmenování tří zástupců obce ve Svazku VAK Šlapanicko 

  1. František Kopecký, 

  2. Jiří Havel, Ing. 

  3. Vilém Šimek, Ing.

  Hlasování: pro15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 9. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZO dle funkcí a datum, od které-

ho budou poskytnuty, dle přílohy č. 2

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

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

  -----

 III. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á členům Zastupitelstva: 

 1. Seznámit se s obsahem Smlouvy o pronájmu opravené Sokolovny a přednést 

na příštím jednání ZO svoje připomínky.

 2. Seznámit se s obsahem Jednacího řádu ZO a na příštím zasedání přednést 

svoje připomínky.

 3. Předsedům jednotlivých výborů a komisí sestavit jejich složení, zahájit jejich 

pravidelnou činnost a do 15.11.2006 předložit předsedovi Finančního výboru 

návrhy do rozpočtu na rok 2007.

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

 • Složení slibu všech přítomných členů a stvrzení svým podpisem.

  Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi Jan Přikryl, Ing., Pavel Filip

  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

Ve Tvarožné dne 1. 11. 2006

František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 

Rudolf Kaláb – zastupitel  Rudolf Lichka, MUDr. – zastupitel

Dopravní situace v Brně

Každého řidiče a motoristy zajímá aktuální dopravní situace, aby se do cíle dostal 

včas a bez zbytečného zdržení. Když už se někdo v koloně ocitne a spěchá, nervozi-

ta roste. Řada řidičů je pak velmi citlivá na jakýkoliv podnět a svoji ztrátu se snaží 

dohnat agresivní a rychlou jízdou. Případné vzniklé nehody pak mívají tragické 

následky.

Nejaktuálnější informace o městě Brně získáte na serveru www.dopravnisituace.cz. 

Jde o soukromý kamerový systém, kde deset digitálních kamer snímá nepřetržitě 

lokality, ve kterých se často tvoří kolony automobilů. Obraz je přenášen na internet 

a je k dispozici online, ale je dostupný i uživatelům mobilních telefonů s podporou 

Motoristův koutekMotoristův koutek!
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technologie WAP a majitelům kapesních počítačů (PDA). Snímky z kamer jsou 

poskytovány zdarma, obraz se aktualizuje každých  sekund. Kamery jsou na 

těchto místech: Dálnice D/. km a . km, R – trasa do Ostravy, BVV Brno 

a na ulicích Dornych/Křenová, Dornych/Úzká, Gajdošova, Lidická, Nové sady, Úvoz 

a Zvonařka.

Dlouhodobé uzávěrky omezující provoz naleznete na stránkách Dopravního pod-

niku města Brna (www.dpmb.cz). V současné době jsou dlouhodobé výluky na 

ulicích:

) Sportovní – z důvodu výkopových prací v rámci budování inženýrských sítí je od 

čtvrtka . září  do ukončení prací (předpoklad . . ) částečně uzavřena 

ulice Sportovní mezi plaveckým stadionem a křižovatkou Sportovní/Reissigova.

) Hlinky – z důvodu rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace je od 

. února  přibližně do konce měsíce června  v úseku ulice Hlinky mezi 

Křížkovského a Lipovou výluka.

) Křižovatka Hlinky/Bauerova – v rámci výstavby mimoúrovňového křížení 

je dlouhodobě znemožněn průjezd křižovatkou Hlinky – Žabovřeská.

Další plánované projekty a s tím související projekty můžete nalézt na serveru města 

Brna (www.brno.cz) v sekci Doprava / Projekty dopravních staveb.

Pokud plánujete cestu do vzdálenějšího cíle a zajímá vás aktuální stav pozemních 

komunikací, doporučuji navštívit stránky www.policie.cz/doprava, kde jsou infor-

mace o dálnicích a rychlostních silnicích, průjezdnost skrz hraniční přechody nebo 

sjízdnost silnic. Doplňující informace o průjezdnosti, uzávěrkách a omezeních na 

dálnicích a rychlostních komunikacích také naleznete na portálu Ředitelství silnic 

a dálnic (www.rsd.cz) v sekci Dopravní informace.

Pokud už jste na cestách a nemáte možnost hledat informace na internetu, je dobré 

alespoň poslouchat zpravodajství z autorádia. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit 

stanici Radiožurnál (v Brně na frekvenci , MHz) nebo rádio Impuls (v Brně na 

frekvenci , MHz).

Jak připravit motocykl na zimu

Teplý podzim je zřejmě defi nitivně pryč a jízda na motorce za nižších teplot už není 

radostí, ale spíše utrpením. Nastal čas motocykl zazimovat a my vám přinášíme pár 

drobných rad, jak na to.

Dobře uskladněná motorka na zimu je zárukou toho, že vám neklesne její případná 

prodejní hodnota na jaře dalšího roku. Věnovat se zazimování je otázka jednoho 

víkendového odpoledne a ušetří vám nemalé výdaje za servis, opravy či potřebnou 

generálku. Seskládal jsem pár rad, jak postupovat při uskladnění motocyklu. Pokud 

máte své další dobré a věcné připomínky, napište je do diskuze.

) Výběr místa – ideální je suchá, větraná garáž, kde je stálá teplota. Tyto možnosti 

má asi opravdu málo kdo, dobré místo je garáž, kde teplota neklesá pod bod mrazu. 

Za úvahu také stojí služby různých prodejců, kteří vám motocykl uskladní ve velmi 

slušných podmínkách. Pokud toho využijete, určitě si to místo předem prohlédněte.
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) Čistota – celou motorku pečlivě omyjte a zbavte nečistot. Přípravky pro lidskou 

pokožku (mýdla a šampóny) jsou odlišné od šampónů pro vašeho psa, jsou i jiné 

přípravky na kapotáže aut a motocyklů. Nebojte se zainvestovat pár korun do spe-

ciálních přípravků a leštidel určených na kapotáže, vaše motorka to ocení. Na čás-

ti stroje a motoru, které jsou špinavé od oleje, jsou také speciální odmašťovadla. 

V případě nouze je možné požít i technický benzín, ale pak musíte dávat pozor 

na elektroniku, tyto dvě složky se nemají v oblibě.

) Mazání – pokud je vše očištěno, následuje mazání. Vhodný je motorový olej, 

kterým očistíme sekundární řetěz a řetězová kola sekundárního převodu. Dále 

promažte všechny pohyblivé části, jako jsou čepy spojkové a brzdové páčky, ruko-

jeť plynu, všechny lanovody, pohon tachometru, kloub stojánku atd.

) Vyjmutí akumulátoru – akumulátor (slangově baterka) motocyklu by neměl být 

během zimní přestávky ve stroji. Vyjměte jej a uložte na suchém teplém místě 

(popř. si jej odneste z garáže domů), kde teplota neklesá pod bod mrazu. Akumu-

látor by se měl pravidelně jednou měsíčně pomalu dobíjet. Pokud si nejste jistí, 

zeptejte se odborníka, zda máte vhodnou nabíječku. Po vyjmutí baterie z motorky 

očistěte i koncovky kabelů odpojených od akumulátoru.

) Motor a karburátory – pro znalce a fajnšmekry doporučuji i údržbu karburátorů 

a motoru. Odmontujte víčko plovákových komor a odstraňte nečistoty, které se 

tam dostaly skrz čistící sítka. Víčka a prostor plovákových komor je nutné lehce 

ošetřit aerosolovým konzervačním olejem. Dále odmontujte svíčku a do každého 

válce nalijte – ml motorového oleje. Pozor! S vypnutým zapalováním několi-

krát protočte motor. Druhá varianta je uzavřít palivový kohout a protáčet motor 

do té doby, až zhasne. Pokud si na tuto část netroufnete, nechte kontrolu a servis 

na odborníkovi. Může to být váš známý, kamarád motorkář, ale také opravář mo-

torek či servisní technik u dealera, kam jezdíte s motorkou na prohlídky.

) Nádrž – po dokončení všech kroků je dobré natankovat nádrž palivem na maxi-

mum, aby nedocházelo ke korozi. S tím je ale spojen krok na jaře, kdy tento odstá-

tý benzín musíte vypustit a na první vyjížďku jet s novým čerstvým palivem.

) Výfuky a šrouby – je dobré udělat z kousků hadry ucpávky do koncovek výfu-

ků. Zabráníte tím vlhkosti a korozi, aby se dostala do výfukového systému. Před 

koncem celé procedury nezapomeňte zkontrolovat a dotáhnout všechny šrouby a 

závity.

) Pneumatiky a stojan – zkontrolujte tlak v pneumatikách a postavte motocykl 

na stojan tak, aby se zadní kolo nedotýkalo podlahy. Nebude se deformovat pne-

umatika, což vám především u dražších pneumatik s měkčí směsí na jaře ušetří 

nemalé peníze. Na závěr přes motocykl přehoďte deku.

V zimním období nezapomeňte dobíjet akumulátor, dále je to ideální doba na sháně-

ní nových dílů, můžete si nechat opravit motocykl či udělat nový lak na kapoty

Roman Daněk

redaktor www.autorevue.cz
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Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací!

Turnaj v malé kopané

Možná mnozí z Vás o tom ani neví, ale dne . září jsme uspořádali již . ročník 

turnaje v malé kopané o putovní pohár starosty obce Tvarožná. Místem našeho 

setkání se tradičně stalo hřiště s umělým povrchem na Kosmáku. Za pěkného a 

slunečného počasí jsme přivítali  družstev, které se utkaly systémem každý s kaž-

dým. Hrací doba byla stanovena na  ×  minut.

A jak to vše dopadlo? Putovní pohár ještě za svoji éru neopustil naší rodnou 

obec a nestalo se tak ani letos. Musíme ovšem podotknout, že z  týmů byla plná 

polovina tvořena místními.

Konečná tabulka:

Pořadí Družstvo Skóre Body *

. Dream team : 

. Sešli se : 

. Staří páni : 

. Super Brno : 

. Tvarožná : 

. Fajstl team : 

* Při stejném počtu bodů, rozhodl o konečném pořadí rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami.

Vítězné družstvo nastoupilo ve složení: J. Kaláb, M. Pokorný, J. Šmerda, P. Bar-

ták, M. Kříž.

Letos jsme vyhlásili i cenu o nejlepšího střelce turnaje, kterou získal s počtem 

 vstřelených branek – Marek KŘÍŽ.

Po celou dobu konání akce jsme měli zajištěno občerstvení, a to nejen pro 

účastníky turnaje, ale i pro příchozí návštěvníky. Bohužel se opakovala situace 

z let minulých – návštěvnost z řad fanoušku či příznivců byla mizerná – a to přes 

to, že pořádání turnaje bylo hlášeno v obecním rozhlase. Možná je to způsobeno 

termínem konání (sobota, v loňském roce státní svátek) nebo nezájmem občanů.

Chtěli bychom poděkovat následujícím subjektům:

• Obci Tvarožná – za poskytnutí sponzorského příspěvku, zapůjčení hřiště a záze-

mí v nově dokončené budově bývalého kina

• TJ Sokol Tvarožná – za poskytnutí šaten, sprch a sociál. zařízení v KD Kosmák

• Jiřímu Havlovi – za sponzorský dar

Bez těchto darů a podpory bychom jen stěží mohli takovou akci uspořádat. 

Doufáme, že i nově zvolené zastupitelstvo obce nám bude do budoucna vycházet 

vstříc a podporovat nás v pořádání následujících ročníků turnaje.

za pořadatele

Petr Barták
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Stručná zpráva z mezinárodní soutěže Medulin  
Tak se sešel rok s rokem a tvaroženští hasiči byli opět pozváni na mezinárodní 

hasičskou soutěž do chorvatského Medulinu. Letošní, již . ročník tohoto závodu 
se konal . října .

Pro připomenutí: je to soutěž čtyřčlenných hasičských družstev. Terénním vo-
zidlem se jede cestou-necestou podle jízdního plánu a plní se dané úkoly: požární 
útok od hydrantu, hašení požáru za použití pěnového hasícího přístroje, záchrana 
zraněné osoby z podzemního prostoru za použití dýchacích přístrojů a transport 
zraněného k vrtulníku, plavba mořskou zátokou v gumovém člunu, požární útok 
dle mezinárodních pravidel CTIF ale upravené chorvatským způsobem.

Jak bývá zvykem, přípravy na cestu probíhají za pět minut dvanáct. Kdo pojede 
letos, a opět problém – čím se pojede? Dorostenci se hlásí všichni, ale vedení SDH 
Tvarožná si netroufá převzít tak velkou odpovědnost za neplnoleté kluky na svoje 
bedra. Přece jenom je to na  kilometrů silnicemi čtyř států a čert nikdy nespí.

V úvahu přichází i družstvo složené z žen, ale později sama děvčata tuto vari-
antu zavrhují.

Ve skutečnosti to není žádný výlet. Jeden den se jede tam, druhý den se soutěží 
a potom se plní družební povinnosti a třetí den se jede zase domů.

Horko těžko se nakonec seženou čtyři chlapi, kteří jsou ochotni absolvovat tuto 
výpravu: Jiří Šmerda, Vlastimil Doležal, Zbyněk Machanec, Karel Daněk.

Jako dopravce se nám nabídl Jiří Havel (mladší). Současně posloužil jako „pro-
vianťák“ a kameraman.

Tato expedice se vydala na cesty v noci na pátek . října. Cesta proběhla do-
cela dobře, až na bolavá záda a otlačené zadky – pět chlapů v jednom autě, to je 
dost. Před polednem jsme dorazili do Medulinu. Našeho kamaráda Ecia jsme našli 
v modrákách a v pilné práci u míchačky plné betonu. Nebudeme rušit, odjíždíme 
se ubytovat na hotel. Vracíme se k němu večer kolem . hodiny. Společně odjíždí-
me na nějakou chalupu uprostřed polí a sadů. Zde už sedí medulinští „vatrogasci“ 
a jejich kolegové ze sousedních dědin. Sedí se u piva, vína, peče se maso, klábosí se.

V sobotu ráno se jde na start soutěže. Připravuje se zde  posádek, z toho 
 družstva žen.

Medulinští hasiči nám půjčují jejich Land-Rover a my vyjíždíme na trať v : 
hod. Průběžně plníme jednotlivé úkoly. Malá perlička: v plavbě na gumovém člunu 
jsme my, suchozemci, absolutně nejrychlejší. Ale co předváděli někteří Chorvati, 
odkojení mořem, no hrůza. Ale dost pomlouvání, u některých disciplín jsme se 
také moc nepředvedli. Takže do cíle . mezinárodní soutěže terénních hasičských 
vozidel přijíždíme ve : hodin a … vyšlo z toho třetí místo. To vám bylo radosti!

Poslední soutěžní družstvo přijíždí ve :. K večeru jsou vyhlášeni vítězové.
Našim kamarádům, medulinským vatrogascům, předáváme dárek – bečku 

českého piva.
Začíná družná zábava, něco se pojedlo, něco se popilo, prázdnou bečku vrací-

me do auta a jde se na kutě. Protože ráno přece jedeme domů!
Závěr: na těchto závodech jsme již potřetí a zjišťujeme, že kvalita disciplín se 

zvyšuje a pověstná benevolence při dodržování jejich pravidel se zpřísňuje.

Pro tvaroženský zpravodaj zaznamenali 

Vlastimil Doležal a Jiří Šmerda – účastníci výpravy
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Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ !

Základní škola

Školní rok je již v plném proudu. Od . října se rozběhla i mimoškolní činnost 
školy. Letos jsme žákům nabídli možnost pracovat v těchto zájmových kroužcích: 
sportovní kroužek – míčové hry, kroužek vaření, kroužek aerobic a rytmika, krou-
žek pěvecký, dramatický a keramika. 

Začátkem října jsme se podíleli na přípravě programu při otevření nově oprave-
né Sokolovny. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za podpoření dětí při 
jejich vystoupení. Vzhledem k tomu, že nácvik probíhal pouze ve škole a naše vy-
stoupení v novém prostředí byla současně tzv. generálka, tak se vše vcelku podařilo 
až na malé chybičky, které snad program pouze oživily.

Také bych chtěla všem poděkovat za příspěvek do naší sběrové akce, která pro-
běhla začátkem měsíce září. Další sběr starého papíru plánujeme na měsíc únor 
s ohledem na aktuální počasí.

Farní odpoledne

Konalo se ve Tvarožné v neděli . října u příležitosti . výročí posvěcení 
kostela sv. Mikuláše. 

Už v sobotu odpoledne byla na faře otevřena malá výstavka z historie kostela. 
Bylo možné si při ní prohlédnout nákresy kostela od profesora stavitelství Augusta 
Prokopa, včetně návrhů, které byly zamítnuty, přečíst články z tisku z roku  
informující o připravovaném svěcení kostela, či zjistit přesná data o působení jed-
notlivých farářů i kaplanů ve farnosti.

Sobotní večer byl obohacen koncertním vystoupením mladých z Velkých 
Němčic a okolí, kteří pro potěchu všech, zvláště mladších, zazpívali večer v našem 
kostele a svým zpěvem také doprovodili sobotní večerní mši sv.

Samotné farní odpoledne začalo v neděli ve . slavnostním spuštěním far-
ního orloje. Před zraky přihlížejících se na venkovní kazatelně objevil sv. Petr s klí-
čem, ostatní apoštolové se svými atributy, za provaz zvonku vydatně tahal smrťák 
a na závěr zazněl i zpěv kohouta. 

Protože se orloj znovu nerozjel, přesunuli se diváci do kostela. Zde se konala 
společná modlitba růžence a po ní beseda s moderátory z radia Proglas.

Další program následoval na faře a na farské zahradě. Kdo chtěl, mohl si pro-
hlédnout připravenou výstavku ve farním sále, zakoupit brožurku o kostele či 
upomínkové předměty z radia Proglas, děti měly připravené úkoly na jednotlivých 
stanovištích na farní zahradě, u ohně se opékaly buřty a na terase bylo na stolech 
připraveno množství koláčů, cukroví a jiných dobrot, které napekly a připravily 
obětavé farnice. Takto kolem bohatě prostřených stolů setrvávali účastníci v druž-
ném hovoru, dokud se nesešeřilo a bylo třeba se vydat domů. Snad se vzpomínkou 
na příjemně strávené chvíle spolu ostatními.

P. Jan Nekuda

FarnostFarnost!
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Mateřská škola

Na podzim se naše mateřská škola zapojila do ekologického projektu „Jak po-

moci zvířátkům“. Součástí tohoto projektu byl sběr kaštanů pro mufl ony a daňky, 

kteří žijí v horákovské oboře. Také jsme si do této obory udělali výlet, a při pohledu 

na krásná zvířata se i nám dospělým tajil dech. Počasí nám vyšlo, špekáčky nám 

chutnaly a už se těšíme na jaro, abychom si tento krásný den znovu zopakovali.

V měsících listopadu a prosinci nás čeká mnoho zajímavých akcí, které děti 

jistě rády přivítají. . listopadu jedeme do divadla Radost na pohádku O pejskovi 

a kočičce. Ještě pojedeme několikrát do plavání, a potom již budeme jen čekat 

na zimu, abychom plavání vyměnili za bruslení. V prosinci nás čeká „Mikulášská“. 

Srdečně zveme všechny do mateřské školy na tuto akci, která se koná . prosince 

v : hod. Zároveň v tento den zde bude probíhat vánoční jarmark, kde se děti 

pochlubí svými hezkými výtvory. Výtěžek z tohoto jarmarku bude použit na ná-

kup výtvarných potřeb. Rovněž připravujeme pro maminky a děti společné pečení 

vánočního cukroví. . prosince v mateřské škole proběhne v : hod. tradiční 

posezení u vánočního stromu. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni. A ve středu 

. . pojedeme do Divadla Bolka Polívky na Vánoce s Kamarády. Doufáme, že se 

toto představení bude dětem líbit. Vám na závěr chceme popřát příjemné prožití 

svátků vánočních a hodně zdraví v celém novém roce. 

Kolektiv Mateřské školy Tvarožná

Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje v roce 

 je stanovena na . ledna . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě 

na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje. 

Od měsíce září je součástí programu školní družiny celoroční projekt, letos na 
téma „Naše obec“. Náplní projektu jsou i různá zjišťování informací, a to nejen 
doma, ale i po celé vesnici, formou dotazníků nebo rozhovorů se staršími spolu-
občany. Chtěla by požádat oslovené občany o pochopení a pomoc našim žákům, 
při plnění některého výše uvedeného úkolu. Děkuji.

Na závěr bych chtěla upozornit na některé akce, které nás čekají v průběhu 
následujících dvou měsíců. V listopadu návštěva kina a třídní schůzky s infor-
macemi o prospěchu a chování dětí. V měsíci prosinci to budou především akce 
spojené s vánoční tematikou. Všechny srdečně zveme na tradiční vánoční jarmark 
dětských výrobků, který se bude konat v prostorách školní jídelny ve čtvrtek 
. .  od  hodin. 

Vzhledem k tomu, že tento příspěvek je v tomto kalendářním roce poslední, 
tak bych chtěla všem popřát klidné předvánoční období a krásné a šťastné svátky 
vánoční.

Mgr. Věra Floriánová
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Naši jubilantiNaši jubilanti!

listopad–prosinec 

 let Chaloupková Štěpánka

 let Krček František, Ing.

 Proch Ladislav

 let Ryšavý Ladislav

 Švábenský Jan

 let Kunstová Františka

 Liškutín František

 let Galleová Milada 

 let Brzobohatá Marie

 Dvořáček Věroslav

 Svobodová Jindřiška

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

Kde se můžeme vidět v prosinci

Adventní koncert

sobota, . . , : hod

účinkuje: MUSICA ANIMAE (Trio a žesťový kvintet) Tvarožná

místo: kostel sv. Mikuláše

Vánoční strom + Betlémské světlo

pátek, . . , : hod

• vystoupí děti ze ZŠ Tvarožná

• Betlémské světlo Vám budou rozdávat tvaroženští skauti

• občerstvení v hasičské zbrojnici zajištěno 

místo: Tvaroženská náves

Pěkné prožití svátků vánočních a vše nejlepší 

v Novém roce přeje občanům Zastupitelstvo obce Tvarožná.



Otevírání SokolovnyOtevírání Sokolovny

Vítězné mužstvo z turnaje v malé kopanéVítězné mužstvo z turnaje v malé kopané



JubilantiJubilanti

Vítání občánkůVítání občánků


