
Tvaroženský zpravodaj 
leden – únor 2003 

 
 
Vážení občané! 

V prvním letošním Tvaroženském zpravodaji Vám přeji hodně zdraví, 
pracovních úspěchů a rodinné pohody v  roce 2003, který nám dává příležitost 
připomenout řadu významných výročí. Ty připomínáme na jiném místě. 

16. prosince se Zastupitelstvo obce sešlo na veřejném zasedání. Jeho 
hlavním tématem byla ekonomika obce. Na pořadu jednání byly rozpočtové 
změny pro rok 2002 a hlavně rozpočet na rok 2003. 

Rozpočet byl s předstihem pečlivě připraven a zahrnuje vše, co se provozu 
obce v roce 2003 týká. Jednotlivé kapitoly zajišťují veškeré oblasti běžného 
života obce. 

Při tvorbě návrhu rozpočtu byly vzaty v potaz podněty jednotlivých členů 
zastupitelstva i žádosti spolků. Rozpočet štědře dotuje školství, kulturu, sport, 
požární ochranu. Je zde ale také stále velký prostor pro aktivity funkcionářů a 
pro podporu činnosti jednotlivých spolků od sponzorů a to ve finanční i 
praktické formě. 

Rozpočet pochopitelně zahrnuje i závazky, které jsme na sebe dříve vzali a 
to hlavně už třetí splátku na splaškovou kanalizaci ve výši 850 tisíc Kč, 
příspěvek na splácení úvěru za opravu fary ve výši 180 tisíc Kč, částky na 
dokrytí vlastních zdrojů u požadovaných dotací a vklady za členství obce 
v různých organizacích. 

Nezanedbatelnou částkou, kterou chci připomenout, je dotace z obecního 
rozpočtu na odvoz odpadů. Nelze ji zužovat jen na popelnice. Velkou zátěží jsou 
také platby za odvoz kontejnerů a sběr nebezpečných odpadů. Dotace na občana 
v takové výši neposkytuje žádná sousední obec a i my máme zájem tuto částku 
postupně zmenšovat. V  platnosti zůstávají slevy pro občany do 15 let i nad 75 
roků. 

Předpokladem pro uskutečnění všeho, co rozpočet zahrnuje je dobrá 
připravenost všech akcí a samozřejmě také dobré a včasné naplňování daňových 
příjmů. Se všemi akcemi, připravenými na rok 2003 Vás budeme postupně 
seznamovat. S rozpočtem obce se také můžete seznámit na internetových 
stránkách naší obce (www.tvarozna.cz). 
 
 František Kopecký 
 starosta obce 



INFORMACE 
 
 15. 11. se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce. 
 23. 11. navštívil obec zpravodaj významného francouzského listu Le Monde  

Fabrice Martin-Plichta, jehož článek byl v tomto listu uveřejněn  
3. prosince. 

 26. 11. úspěšně skončila kontrola na dvě žádosti z fondu Sapard, které jsme 
podali na počátku listopadu 2002. 

 27. 11. dioráma na OÚ si prohlédli žáci ze ZŠ Kotlářská v Brně. 
29. 11. - 1. 12. se konaly vzpomínkové akce ke 197. výročí bitvy u Slavkova. 
 3. 12. dioráma na OÚ si prohlédli žáci ze ZŠ Hovorany. 
 4. 12. se v Pozořicích konala porada starostů na téma autobusová doprava. 
 6. 12. se uskutečnila beseda Zastupitelstva obce se zhotovitelkou územního 

plánu obce ing. arch. Janou Benešovou. 
 10. 12. začalo ledování kluziště na Kosmáku. 
 15. 12. se v hasičské zbrojnici uskutečnila valná hromada SDH Tvarožná. 
 16. 12. se na veřejném zasedání sešlo Zastupitelstvo obce. Hlavním bodem 

jednání byl rozpočet obce na rok 2003. 
 18. 12. byla do Šlapanic svolána porada zastupitelů zúčastněných obcí ve 

věci připravované splaškové kanalizace. Přítomní dostali vyčerpáva-
jící informace. Škoda jen, že o informace o největší investiční akci 
v historii obce i regionu neprojevilo zájem 11 pozvaných 
tvaroženských zastupitelů. A to je teprve začátek volebního období. 

 19. 12. nás informovali zástupci města Šlapanice o tom, kde najdou občané 
úředníky od 1. 1. 2003 po zrušení okresů k 31. 12. 2002. 

 20. 12. v Mokré se sešli zástupci obcí, sdružení v Mikroregionu Rokytnice. 
 22. 12. v kulturním domě se uskutečnil předvánoční koncert dechové hudby 

Podhoranka z Ježova. Účast tvarožňáků byla minimální. Po koncertu 
jsme spolu se žáky naší ZŠ zpívali pod vánočním stromem koledy. 
Hráli muzikanti z Úsviťanky, skauti rozdávali betlémské světlo. 

 1. 1. zahájila firma SEBUS dopravu na lince Viničné Šumice, Tvarožná, 
Blažovice, Šlapanice, Brno. Ve Tvarožné můžete nastoupit na 
zastávce u kostela. 

 9. 1. se na Obecním úřadu konala besídka dětí z MŠ, spojená s ukázkou 
kreseb ze 197. výročí bitvy u Slavkova. 

 11. 1. se konal ples TJ Sokol. 
 7. 2. budeme na veřejném jednání projednávat koncept nového územního 

plánu obce. 
 8. 2. se uskuteční ples Sboru dobrovolných hasičů. 
 
 František Kopecký 
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Poděkování 
 

– všem,kteří se podíleli na zdárném uspořádání 197.výročí bitvy u Slavkova. 
– za sponzorské dary v roce 2002 (Českomoravský cement, L+L, Bonagro, 

motorest Rohlenka, McDonald´s, Josef Kotlán č.130) 
 
 
 

Rok 2003-kulatá a půlkulatá výročí 
 
1288 (30. 5.) – první písemná zmínka o obci. 
1388 (6. 3.) – první zmínka o faráři ve Važanicích. 
1643 –  zpustošení obce po skončení třicetileté války při obléhání Brna Švédy. 
1713 –  zakoupil Tvarožnou  rod Freyenfelsů. 
1748 –  první dochovaný počet (účty) obecní dědiny Tvarožné. 
1843 (15.9.) – se v Martínkově narodil farář a spisovatel Václav Kosmák. 
1883 – v září začalo vyučování v patrové trojtřídní školní budově na místě  

dnešního Obecního úřadu. 
1893 (11. 5.) –  odešel z Tvarožné farář Václav Kosmák. 
1898 – dala místní Školní rada souhlas ke zřízení samostatné školy ve 

Velaticích. V Prosiměřicích u Znojma zemřel 15. 3. Václav Kosmák. 
1908 – vysázena alej k lesu. V Mokré se 7. 9. narodil historik Michael Vaňáček.  
1913 – byl na místě zbořené budovy kovárny a pozdějšího hostince postaven 

Emanuelem Šírem nový hostinec, dnes restaurace U Havlů. 
 – obec navštívil básník Petr Bezruč. 
1923 (15. 7.) – odhalen Kosmákův pomník. 
1923 – založeno Mlékařské družstvo. 
1928 – zahájena stavba Spolkového domu Kosmák. Zakoupena motorová 

stříkačka pro hasičský sbor. Odhalena pamětní deska Masarykova alej. 
Při zkušební jízdě zahynul u Tvarožné automobilový závodník Bedřich 
Soffer (5. 9.). 

1933 – založen fotbalový klub Junák. 
1938 – založeno Středisko branné výchovy pod vedením poručíka ve výslužbě 

učitele Jana Krejčího. 
1943 – v dubnu byl za činnost v odbojové organizaci Obrana národa zatčen 

bývalý tvaroženský učitel Bohuslav Dostál. 
1948 – založeno rolnické Strojní družstvo. 
1958 – založeno většinové JZD. 
1978 – zahájena výstavba dálnice. Sloučení JZD 1.máj Pozořice. 
1983 – zahájena výstavba nové Mateřské školy. 
 
 František Kopecký 
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Zpráva z evidence obyvatel za rok 2002 
 

Evidence obyvatel zaznamenala v loňském roce tyto události: 
 

• V roce 2002 se narodilo 13 dětí (8 děvčat, 5 chlapců): Patrik Krška, Patrik 
Fiala, Adéla Procházková, Markéta Doležalová, Barbora Daňková, Jiří 
Buchta, Bohdan Kozák, Magdaléna Malá, Zuzana Hejduková, Tereza 
Muselíková, Adéla Burýšková, Petra Machancová a Filip Jašek. 

 
• V průběhu roku 2002 zemřelo 14 našich spoluobčanů (8 žen a 6 mužů): 

Růžena Kotlánová, Ludmila Gregorová, Věroslav Dvořáček, Jana 
Silnicová, Jan Pokorný, Františka Slavíčková, Stanislav Liškutín, Božena 
Poláčková, Radoslav Hradský, Vlastimír Šlezingr, Jan Kozák, Marie 
Havlásková, Ludmila Tomanová, Anna Krutilová. 

 
• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo 16 občanů, z obce se odhlásilo 

20 občanů. 
 

K 31. 12. 2002 měla naše obec 1151 trvale přihlášených obyvatel. 
 
Ostatní zajímavosti ze Tvarožné 

• Nejstarší občankou ve Tvarožné je paní Alžběta Frodlová, která se  
     3. 11. 2002 dožila 104 let a nejstarším občanem je pan Vladimír Kaláb,    
     který měl v loňském roce 88 let. 
• v roce 2002 využilo 180 občanů ze Tvarožné, Velatic a Mokré – Horákova 

možnosti podat si na OÚ žádost o občanský průkaz a 39 občanů požádalo u 
nás o vydání cestovního pasu.  

 
 Anna Gallová  
 
 
 

Provoz sběrného střediska komunálních odpadů 
leden – březen 2003 

 
 sobota 25. 1. ........................... 9:00 – 11:00 hod. 
 sobota 15. 2.  .......................... 9:00 – 11:00 hod. 
 sobota 1. 3. ........................... 9:00 – 11:00 hod. 
 sobota 15. 3. ........................... 9:00 – 11:00 hod. 
  
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska. 
 
                                                                   Ing. Jiří Havel - místostarosta 
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Okénko do života ZŠ 
 

Úvodem dnešního příspěvku, bych chtěla poděkovat všem přátelům naší 
školy za finanční i věcné dary, podporu a spolupráci v loňském roce 2002. 
Velký dík také patří sdružení rodičů, které při naší škole pracuje a jehož novým 
předsedou je pan Jiří Krška. Pro děti v krátké době připravili Mikulášskou 
nadílku i s návštěvou „čerta“, plavecký den ve Vyškově a velmi pěkné dětské 
silvestrovské odpoledne. 

Práce ve škole v novém roce 2003 začala v pondělí 6. 1. Žáky čeká náročný 
měsíc – opakování a prověření toho, co se naučili v prvním pololetí školního 
roku. Ve čtvrtek 30. 1. jim pak bude slavnostně předáno vysvědčení a v pátek 
31. 1. mohou v klidu odpočívat při pololetních miniprázdninách. 

Pokud nám počasí dovolí, hodláme veškeré mimoškolní aktivity zaměřit na 
zimní sporty a hry na sněhu a ledu. 

Na únor plánujeme návštěvu divadelního představení „Tuze pyšná 
princezna“ v Mahenově divadle v Brně. Také tzv. „Kočičí den“ – den netradiční 
výuky, her, soutěží a volby „kočky roku 2003“. 

Během ledna a února sbíráme sušenou pomerančovou kůru a chystáme sběr 
starého papíru – přesný termín přistavení kontejneru bude vyhlášen místním 
rozhlasem. 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2003/2004 se bude konat 
v prostorách školy dne 28. ledna ve 14.00 hodin. (Rodiče, nezapomeňte s sebou 
vzít rodný list dítěte.) Na všechny nové žáčky se velmi těšíme! 
 
 Mgr.Věra Floriánová 
 
 
 

Mateřská škola Tvarožná 
 
Celý podzim i začátek zimy měly děti ve znamení kulturních a sportovních 

akcí. Společně s MŠ Velatice jezdily na předplavecký výcvik do Mokré. 
Samozřejmě si nenechaly ujít bruslení v Olympii. V měsíci listopadu nás 
dvakrát navštívilo v mateřské škole divadlo. 

Jednou to bylo s pohádkou O hladovém Království a podruhé s pohádkou 
Žádný strach. V prosinci se mateřskou školou rozvoněla vanilka i skořice. 
Maminky s dětmi společně pekly vánoční cukroví. 

Pochutnávali si na něm všichni , kdo přišli na posezení u vánočního 
stromku, kde bylo slyšet spoustu hezkých vánočních básniček i koled. Vždyť 
vánoce jsou hezké pro nás pro všechny. V posledním pracovním týdnu nás 
navštívili herci z divadla Radost s biblickými příběhy. V měsíci lednu chystáme 
nové kroužky – německý jazyk a keramiku. V týdnu od 6. 1. 2003 – 10. 1. 2003 
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připravujeme malou vernisáž dětských prací, která bude vzpomínkou na 
nedávnou odehranou bitvu Tří císařů. 9. ledna v 10:00 hod. předvedou děti 
(starší) krátké pásmo, týkající se již zmíněné bitvy. Stejně jako v uplynulých 
měsících, bude do mateřské školy dojíždět paní Mgr. Dibelková, která u dětí 
napravuje špatné vyslovování hlásek. I v budoucnosti připravujeme pro děti 
spoustu zajímavých akcí a doufáme, že se jim v naší školičce bude ještě více 
líbit. 

 
 Yvona Hrbáčková 
 ředitelka mateřské školy 
 
 
 

Jak budeme letos platit poplatky ? 
 

Z vyhlášky č. 9/2002 o místních poplatcích, která byla schválena na jednání 
zastupitelstva obce dne 16. 12. 2002 uvádíme jen část o poplatcích za komunální 
odpad. Tento poplatek se pro rok 2003 zvýšil na 320,- Kč za osobu, děti do 15 
let a senioři nad 75 let mají slevu 100,- Kč, platí tedy 220,- Kč. 

Poplatky vybíráme jako každoročně v průběhu měsíce ledna a února. 
Současně se vybírají i poplatky za psy, které jsou ve stejné výši jako v loňském 
roce, tj. 100,- Kč za psa. 
 
 
 

Oddíl V 
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 

PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 
Čl.20 

Poplatník 
Poplatek platí: 

1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být 
poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data 
narození osob, za které poplatek odvádějí  

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví  stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit tento poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku  za jednu fyzickou osobu a ohlásit poplatníka. 
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Čl. 21 
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku pro poplatníky uvedené v předchozím odstavci činí 320,- Kč 
a je tvořena: 
a) z částky 170,- Kč  
b) z částky 150,- Kč. 
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předcházejícího 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování 
skutečných nákladů osobu je obsaženo v příloze číslo 1, která je nedílnou 
součástí této vyhlášky. 

2 V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, 
uhradí poplatník poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav 
na konci tohoto měsíce. 

 
Čl. 22 

Snížení poplatku 
1. Sazba podle čl.21, odst.1 se snižuje o 100,-Kč a to na výši 220,-Kč pro osoby 

do 15 let věku a pro osoby ve věku nad 75 let. Rozhodným dnem pro 
zařazení do věkové kategorie je 1. leden kalendářního roku, za který se platí. 

 
Čl. 23 

Splatnost poplatku 
1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách a to v těchto termínech: 

• za 1. pololetí nejpozději do 28. února 
• za 2. pololetí nejpozději do 30. června 
• poplatek lze zaplatit jednorázově na celý rok a to v termínu do 28. února 
• vznikne-li poplatková povinnost během roku uhradí jej poplatník do 30 

dnů ode dne vzniku povinnosti 
 

Čl. 24 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník podle článku 20, odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého 
pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 

2. Poplatník podle článku 20, odst.2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke 
stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy tato změna nastala. 
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Informace ke změnám ve státní správě od 1.1.2003 
 

Od 1. 1. 2003 byly zrušeny Okresní úřady. Jejich agenda přešla pod 
Krajský úřad Jihomoravského kraje a pověřené úřady, pro nás Městský úřad 
Šlapanice. 
 
Adresa pro všechny odbory v Brně:  

Městský úřad Šlapanice 
Detašované pracoviště Brno + název odboru 
Koliště 17 
601 46  Brno 

 
Při osobním jednání najdete jednotlivé odbory na těchto adresách: 
Odbor dopravy – Gorkého 10, Brno (evidence vozidel a řidičů), tel. 542164700 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Koliště 17 Brno, tel. 542164503 
Odbor státní sociální podpory – Koliště 17 Brno, tel. 542164551 
Poradna pro manželství rodinu a dítě – Koliště 17, Brno, tel. 542164578 
Odbor správní a vnitřních věcí – Moravské nám. 6, Brno, tel. 542161202 

• občanské průkazy – tel. 542163109,  
• cestovní pasy – tel. 542163102 
• evidence obyvatel, matrika aj.  
• žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy můžete podávat  

  na Obecním úřadě ve Tvarožné a pak si je zde také vyzvednout, 
  tel. 544226101 

• matrika ve Tvarožné bude ve stejném rozsahu jako doposud 
 
Odbor školství a kultury – Moravské nám. 6 Brno, tel. 542163398 
Odbor životního prostředí – Moravské nám. 6 Brno, tel. 5421632208 

 
Sekretariát a kancelář tajemníka Městského úřadu Šlapanice – Šlapanice, 
  Masarykovo nám. 7 664 51 Šlapanice, tel. 5444423311 
Odbor finanční – Šlapanice Masarykovo nám. 7, tel. 544423340 
Odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje – Šlapanice,  
  Masarykovo nám. 7, tel. 544423350 

• Stavební úřad pro Tvarožnou zůstává v Pozořicích, tel. 544226055 
Odbor živnostenský – Moravské nám. 6, Brno, tel. 542165055, 542165057 
 
Lékařská pohotovost zůstává ve stejném rozsahu jako dosud. 
O dalších změnách Vás budeme průběžně informovat. 
 
 Gallová Anna 
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Zpráva komise životního prostředí 
 
Vážení spoluobčané, 

vstoupili jsme do nového roku 2003, můžeme bilancovat předchozí rok a 
podívat se na to, jak bychom mohli zkvalitnit život v naší obci do budoucnosti. 
Ze všech stran z různých sdělovacích prostředků se na nás „valí“ informace o 
tom co a kde bude dražší či levnější. 

V loňském roce došlo k zásadní změně poplatků za sběr odpadů. Tato 
změna vyplynula z nového zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích. 
Základem tohoto poplatku je stanovení ceny za svoz odpadků za jednoho 
občana. Tato cena je dosud zákonem omezena do maximální výše 500 Kč za 
jednoho občana a stanovená cena místní vyhláškou musí být rozúčtována dle 
skutečných nákladů obce na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu předchozího roku. Tento 
detailní rozbor nákladů není přímo účelem tohoto článku, ale každý občan se má 
možnost s tímto seznámit na OÚ. Skutečností však je, že náklady na provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu se v roce 2002 oproti roku 2001 zvýšily (rok 2001 byl 
použit jako výchozí pro stanovení poplatku 2002). Toto zvýšení bylo motivem 
pro zvýšení poplatku na jednoho obyvatele pro rok 2003. Přesto, že byl tento 
poplatek zvýšen stále platí, že v naší obci je jedním z nejnižších v naší oblasti, 
neboť ne každá obec dotuje tuto oblast tak silně jako ve Tvarožné. Pro rok 2003 
dotuje OÚ Tvarožná provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu z 35%. 

Proč však byly náklady na svoz odpadu vyšší v roce 2002 než v roce 2001? 
Důvodů je několik. Nejpodstatnější složkou těchto nákladů jsou náklady na 
odvoz kontejnerů z odpadního dvora. V loňském roce zavedený systém 
umožňuje využít služeb svozové organizace, která garantuje svoz i odpadků 
(TKO) uložených nejen do popelnic, ale i předepsaných pytlů čehož většina 
občanů využívá a věříme, že tuto možnost využijí v budoucnosti i další, kteří o 
této skutečnosti doposud nebyli informováni. Velmi pozitivní je, že se v okolí 
naší obce výrazně snížil počet tzv. „černých skládek“, za což je třeba našim 
občanům poděkovat. Samozřejmě na tuto skutečnost má vliv i možnost v 
pravidelných intervalech uložit odpad „bezplatně“ do odpadního dvora. Na 
tomto místě je ale nutno připomenout, že provoz odpadního dvora je financován 
námi všemi a za poslední období se náklady na jeho provoz výrazně zvýšily. 
Jeho pozitivní ekologický vliv je nesporný a je velmi dobré, že občané tuto 
službu v takové míře využívají. Byli jsme však upozorněni našimi občany, že 
někteří spoluobčané nepochopili některé souvislosti a zejména v podzimním 
období zneužívají služby odpadního dvora a zbytečně jsou pak plýtvány finanční 
prostředky obecního úřadu na drahý odvoz odpadů, které by mohli občané 
likvidovat sami. O co jde? Především o ukládání kompostovatelných odpadů 
jako suché rostliny a další biologické odpady z našich zahrad, které rychle 

 11



naplní kontejnery lehkým materiálem, ale cena za odvoz je vysoká. 
Samozřejmě, že ne každý má možnost tento odpad likvidovat, ale měli by 
všichni zvážit, jak naložit s odpadem, který vyprodukuje. Zda je ho možno 
odevzdat v pytlích vedle popelnice (není zatěžován rozpočet obce), odvézt do 
odpadního dvora dle jeho provozního řádu nebo být schopen (zejména 
biologické odpady) likvidovat ekologicky sám. 

Vážení spoluobčané, ekonomické podmínky života v naší obci jsou dány 
zákony a je potřeba tyto omezené zdroje využívat co nejefektivněji. Komise 
životního prostředí je pověřena sladit ekologii v rámci ekonomických podmínek 
pro co nejlepší životní prostředí v naší obci. Velmi uvítáme jakékoliv podněty 
ke zlepšení situace v životním prostředí v našem okolí ať jde o nakládání s 
komunálními odpady, péčí o zeleň, ochranu vod, ovzduší a celkovou ochranu 
přírody. Na začátku nového roku 2003 přejeme Vám všem klidný a úspěšný rok 
v čistém prostředí. 
 
Za komisi životního prostředí  
  Ing. Duda Miroslav, CSc. 
 
 
 

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2003. 
 
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY. 
 

Název položky příjmu Příjem, r.2003 
[tis. Kč] 

 Sdílené daňové příjmy: 
1. 70% daně z příjmů fyz. os. ze závislé činnosti 1100,-
2. Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 600,-
3. Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou 90,-
4.  Daň z příjmů právnických osob 1200,-
5. Daň z přidané hodnoty 2100,-
 Celkem sdílené daně (5090,-)
 Výlučné daňové příjmy: 

6. 30% daně z příjmů fyz. os. ze sam. výděl. čin 
7. 100% daně z vyrovnání a dodat. daň. přizn. ad 6 40,-
8. Daň z nemovitostí  900,-
 Celkem výlučné daňové příjmy (940,-)

9.  Správní poplatky 12,-
10. Poplatek ze psů  20,-
11.  Poplatek za užívání veřej. ploch 30,-
12. Příjmy z poskyt sl. – poplatek za odstraň odpadů  338,-
13.  Příjmy z pronájmu pozemků a hrobových míst 129,-
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Název položky příjmu Příjem, r.2003 

[tis. Kč] 
14. Příjmy z pronájmu nemov: MŠ, Klub d., OÚ, Svazarm 18;  26;  25;  30
15. Příjmy z úroků 40,-
16.  Ostatní nedaňové příjmy 30,-
17. NI přímá dotace z SR 250,-
18. Poplatek z užívání veř. prostr. Reklama 100,-
19. Příspěvek za MŠ – rodiče 26,-

 Příjmy obce celkem 7104,-
20. NI přímá dotace z SR pro MŠ, ŠJ, ZŠ a ŠD 

 Příjmy celkem 
21. Zažádáno o dotace na rok 2003 
22. Údržba zeleně (mikroreg. ROKYTNICE) 62.-
23. Oprava radnice (mikroreg. ROKYTNICE) 52,-
24. Oprava památek (mikroreg. ROKYTNICE) 40,-
25. Hřiště a uměl povrch – kino (SAPARD) 932,-
26. Úprava areálu ZŠ a MŠ (SAPARD) 1203,-

 Celkem zažádáno za dotace 2289,-
 
 
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
 

Název výdajové položky 
Nezbytné 

výd. 
[tis. Kč] 

Výd. na 
schv. akce 
[tis. Kč] 

Výd. celkem
 [tis. Kč] 

1. Životní prostředí 5,- 0 5,-
2. Konzultantská a poradenská činnost  
3. Silnice a chodníky 40,- 71,- 111,-
4. Dotace provozu veř. silnič. dopr. 

(SEBUS) 
26,- 0 26,-

5. Pitná voda, vodovod 5,- 0 5,-
6. Odvádění a čistění odp. vod 1108,- 0 1108,-
7. Mateřská škola + školní jídel. 

(mimo neinv. přísp. PO – od JmK) 
297,- 292,- 589,-

8.  Základní škola 
(mimo neinv. přísp. PO – od JmK) 

473,- 50,- 523,-

9.  Příspěvek ZUŠ Pozořice ve Tvar. 30,- 0 30,-
10. Knihovna 45,- 0 45,-
11. Záležitosti kultury 182,- 0 182,-
12. Zachování a obnova kult. památek 10,- 240,- 250,-
13. Místní rozhlas 27,- 0 27,-
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Název výdajové položky 

Nezbytné 
výd. 

[tis. Kč] 

Výd. na 
schv. akce 
[tis. Kč] 

Výd. celkem
 [tis. Kč] 

14. Věcné dary obyv., inv. transfer 
církvi 

220,- 0 220,-

15. Tělovýchovná činnost 50,- 172,- 222,-
16. Využití volného času dětí 

- úprava areálu ZŠ a MŠ 
 

17. Veřejné osvětlení 157,- 0 157,-
18. Správa hřbitova 45,- 0 45,-
19. Územní plán obce 83,- 10,- 93,-
20. Sběr a odvoz komunál. odpadů 520,- 0 520,-
21. Péče o vzhled obce  452,- 40,- 492,-
22. Soc. péče a pomoc starým 68,- 0 68,-
23. Požární ochrana 40,- 0 40,-
24. Zastupitelstvo obce  549,- 0 549,-
25. Činnost místní správy 1380,- 417,- 1797,-

 Výdaje obce celkem 5812,- 1292,- 7104,-
26. NI přímá dotace z SR pro MŠ, ŠJ, 

ZŠ a ŠD 
 

 Výdaje celkem  
 
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 16. 12. 2002 
 
Ing Jiří Kozák- předseda FV                              František Kopecký - starosta 
 
 

Z Vídně do Tvarožné 
 
V roce 2003 si připomeneme tři výročí Václava Kosmáka kterými jsou: 15. 

března 105 roků od jeho úmrtí, 11. května 110 let odchodu z Tvarožné do 
dnešních Prosiměřic u Znojma a 5. září 160 výročí jeho narození. 

Dílo Václava Kosmáka samozřejmě působilo hlavně na jeho současníky. 
Dnes ho částečně zná jen nemnoho lidí starší generace. Je ale skutečností, že 
toto dílo vzniklo převážně za jeho působení ve Tvarožné. Je otázkou, jak se nám 
při těchto výročích podaří připomenout tuto významnou osobnost ve prospěch 
farnosti a obce. Vždyť i Jiří Mahen říkal: „Kukátkář Václav Kosmák znamená 
pro celý kraj více než Napoleon.“ 

A ještě jeden fakt a zajímavost. Je všeobecně známo, že za působení 
Václava Kosmáka byl v roce 1881 postaven dnešní novogotický kostel, 
zasvěcený sv.Mikuláši. 
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Největší slovo ve výběru architekta měl majitel líšeňského panství Egbert 
Belcredi. Ten vybral renomovaného diecézního architekta Augusta Prokopa, 
který výhradně pracoval pro kapitálově silnou německou vrstvu, pro 
římskokatolickou církev a pro šlechtu. 

A s tímto architektem se s nadsázkou dostal novogotický sloh z Vídně až 
do Tvarožné. Jak se to stalo? 18. února 1853 se pokusil maďarský krejčovský 
tovaryš János Libényi zavraždit ve Vídni procházejícího se císaře Františka 
Josefa I. Z iniciativy císařovy matky Žofie a bratra Maxmiliána byl jako 
poděkování za záchranu panovníkova života postaven v letech 1856-1879 dle 
návrhu architekta H. Ferstela Votivní chrám ve stylu vrcholné francouzské 
gotiky. Historismus a novogotika byly pak kopírovány po celé říši a postupně se 
dostaly do Prahy a na Moravu. 
                                                                            František Kopecký 
 
 
 

197. výročí bitvy u Slavkova 
 

Tradiční třídenní blok vzpomínkových akcí byl tradičně zahájen v pátek 
pietním aktem na šlapanickém hřbitově a Jiříkovickými ohni na historickém 
návrší Žuráň. 

To už se v obcích mezi Brnem a Slavkovem a hlavně ve Slavkově 
ubytovávali uniformovaní účastníci, kterých bylo letos opět přihlášeno více než 
1000 z domova i mnoha evropských zemí. Novinkou byla deštivá a blátivá 
noční bitva na suchém poldru na Nové ulici ve Tvarožné, které se zúčastnilo asi 
200 zvláště vycvičených vojáků v historických uniformách z roku 1805. Na 
Obecním úřadě byli přijati a do pamětní knihy se zapsali Etienne Roda 
z Německa a David Banks z Anglie. Oba generálové v honosných historických 
uniformách řídili následující den dopolední boje o slavkovský zámek a posléze i 
odpolední bitvu pod Santonem. 

Dopoledne se náves zaplnila stánky, vojáky i diváky. Před polednem 
položil věnec k pamětní desce před Obecním úřadem i hejtman Jihomoravského 
kraje ing. Stanislav Juránek. 

Na Obecním úřadě jsme přivítali naše přátele hasiče z chorvatského 
Medulinu, hosty z Francie, poprvé i z Bulharska, zástupce ambasád, sponzorů, 
státní správy, médií  a mnohé další. 

Bitva s novým scénářem a pootočeným směrem útoku využila pro pěchotu 
i dělostřelectvo i jihovýchodní svah historického návrší. Rekonstrukci shlédlo 
6300 platících diváků, kteří přijeli hlavně kyvadlovou dopravou z Brna. Na 
tribuně pro VIP u Kosmákova kříže přihlížela bitvě řada čestných hostů. Obecně 
lze konstatovat, že změna scénáře rekonstrukci prospěla, zvážit je nutno vhodný 
komentář děje, neboť větší část diváků nevěděla, co se zrovna odehrává. 
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V neděli byl program zakončen nově zařazeným pietním aktem na 
Krchůvku nad Křenovicemi a tradičním pietním aktem na Mohyle míru, který 
tentokrát organizoval úřad Jihomoravského kraje. 

Počasí organizátorům přálo, byl učiněn další krok na cestě ke kulatému 
dvoustému výročí této historické události. Chceme-li se i dalších letech na 
vzpomínkových akcích významně podílet.musíme do přípravy a realizace 
investovat mnohem více nápadů, snahy a finančních prostředků než doposud. 
Poděkování patří všem, kteří se na zdaru výročí ve Tvarožné podíleli. 
 
 František Kopecký 
 
 
 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů  
ve Tvarožné v roce 2002 

 
Končí rok 2002 a je na nás, abychom zhodnotili, jestli naplnil naše 

předsevzetí, která jsme si na poslední Valné hromadě odsouhlasili. Kdyby nebyl 
naplněn úspěchy našich žáků, mohli bychom konstatovat „rok oslav, zábavy a 
tance“. Hnacím motorem většiny akcí je stále osvědčený kádr výboru, který se 
snaží držet standart minulých let, ale u mladší generace, ty aktivní, kteří chtějí 
něco samostatně dělat, by jsme mohli počítat na prstech jedné ruky. 
 
Složení členské základny k 15. 12. 2002 

Celkem 62 členů z toho: 
  do 20 roků 1 chlapec a 9 děvčat 
  od 21 roků do 30 let 15 členů a 1 děvče 
  od 31 do 60 let 26 členů 
  nad 60 roků 10 členů 

 
Naše řady posílila jen sestra Marie Řičánková, zato jsme posílili po 

odborné stránce. K HZS Pozořice letos nastoupili br. Pavel Severa a br. Roman 
Jahoda. Takže celkem máme v našich řadách 5 profesionálů. 
 

A jaká byla naše činnost v uplynulém roce? 
 

Během roku jsme se sešli na 3 členských, 6 výborových a 3 přípravných 
schůzích s dobrou účastí, že klubovna občas byla malá. Okrskových aktivů se 
zúčastňujeme pravidelně 2-4 členy a ve výboru jsme zastoupení br. Jiřím 
Bajerem, který je starostou okrsku a hospodářem br. Miroslavem Severou. 
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A jak jsme naplňovali heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. Kde nás 
bylo vidět nebo slyšet? 
 
Leden a únor patřil jako každoročně především tanci: 

19.ledna – se konala v Pozořicích na Dělňáku Valná hromada okrsku, která 
pokračovala okrskovým hasičským plesem. Při dobré zábavě měli naši členové 
velký úspěch v tombole. 

26. leden – patřil jako každoročně , ve spolupráci s místními chovateli, 
tradičnímu Věnečku. K tanci a poslechu asi 150 spokojeným hostům hrála 
kapela Modul. 

1. února – abychom nevyšli z rytmu, jsme oslavili v hasičské zbrojnici 50. 
narozeniny jednatele Leo Neužila. K veselému večeru přispěl hudební doprovod 
pana Popelky, šéfa firmy ALFA – TEL, která je sponzorem většiny našich akcí. 

9. února – opět vyrazil ostatkový průvod 32 masek od hasičské zbrojnice 
obcí, aby s medvědem pozval spoluobčany na večerní zábavu s pochováváním 
basy na ukončení masopustu. V průvodu i večer nás doprovázela Sivická kapela. 
Ještě, že máme tolik dobrých příznivců a přátel dobré nálady, protože členové 
sboru nejen v průvodu masek dost absentovali. Měli snad zaracha z loňska? 

22. února – poostatkové zvostatky. Setkání všech účastníků ostatkového 
průvodu při fotografiích, videozáznamu, sdělení zážitků a hodnocení akce, při 
konzumaci naturálních darů. 

Březen – Konečně jsme mohli ukázat, že nejsme pouze na ozdobu. 10. 3. 
jsme zasahovali proti červenému kohoutu, který roztáhl svá ohnivá křídla na 
stráni za tvaroženskou cihelnou. 

Na návsi nacvičují s velkým zápalem mladší žáci na své soutěže. Probíhá 
školení naší zásahové jednotky v Pozořicích. 

Duben – brigáda na hasičské zbrojnici. Příprava a kontrola hasičské 
výzbroje a výstroje. Snažíme se, ale marně, aby po vzoru žáků našli pravidelnou 
cestu do zbrojnice naši mladí hasiči. V Pozořicích se koná další školení členů 
zásahové jednotky. 

8. dubna – při zapíjení narození malé Doležalové byla oslava přerušena 
dvěma výjezdy k požáru do Sivic a Viničných Šumic. 

Poslední dubnový den patří každoroční sešlosti a tmelení kolektivu za HZ u 
příležitosti „Pálení čarodějnic“. 

Květen – První květnová neděle patří účasti hasičů celé farnosti na mši 
svaté u příležitosti svátku našeho patrona sv. Floriána. Netradiční soutěž se 
nekonala, byli jsme pozváni na hasičskou pouť do Křtin, kde jsme 
v odpoledních hodinách shlédli ukázky hašení. V Sivicích, ve sportovním areálu 
za HZ, proběhly okrskové soutěže celého hasebního obvodu žáků, žen a mužů. I 
když muži i děvčata vybojovali postup do druhého kola, na soutěž do Přísnotic  
už nejeli. Zato se družstvo mužů zúčastnilo soutěže při oslavách 110. výročí 
hasičů v Sokolnicích, kde vybojovali 1. místo. A protože jsme už dlouho 
netancovali, pozval do HZ br. Rudolf Pavlovec na svou oslavu padesátin 
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Tamburáše a opět muselo auto se stříkačkama na obecní dvůr a ve zbrojnici bylo 
veselo. 

Červen – Vrchol našich několikaměsíčních příprav na dvě akce, kde je nás 
vidět na obci nejvíc. 

9. června jsme pořádali už 11. ročník naší propracované soutěže „O putovní 
pohár Obecního zastupitelstva ve Tvarožné“ a netradiční ceny, při jejíž  
organizaci pilujeme drobné loňské nedostatky. Přípravy a průběhu se zúčastnila 
opět většina aktivních členů, kde skoro každý zná své místo. Letošní vylepšení: 
velká digitální časomíra pro soutěžící i diváky – dílo br. ing.Marka Neužila – 
dokázala ještě více zdramatizovat průběh souboje o čas těch nejlepších 
v přímém přenosu. Při účasti 17 družstev soutěžících si naši a velatičtí hasiči 
prohodili loňská místa. Velatice 1. a 3. místo naši 2. a 4. místo. 

22. června odpoledne vyrazilo pod vedením prvních stárků Petra Kuklínka 
a Báry Šmerdové 14 párů stárků za doprovodu, u nás nové kapely Podboranka 
tak rázně, že muzikanti u Obecního úřadu už sotva lapali po dechu a stárkům 
zahráli do pochodu valčík. Pak se situace zklidnila a za konečně krásného 
odpoledne prošli stárci a především krojovaní žáci základní školy, za doprovodu 
rodičů a příbuzných, celou obcí až na hřiště kulturního domu Kosmák. Škoda, že 
po slavnostním nástupu a pár kouscích tance přenechali stárci taneční prostor 
školákům a odešli na večeři. Školáci své rodiče  a příznivce nezklamali a pod 
vedením paní ředitelky Floriánové zatančili Českou besedu pod drobnohledem 
kamer a fotoaparátů. A pak jsme seděli v krásném odpoledni, k poslechu nám 
hrála kapela a my se smutně dívali jak po hřišti poskakuje příští generace stárků, 
zatím co ta dnešní unaveně odpočívala před nastávajícím večerem. 

Perlička, že nic není zadarmo. Byla změna kapely. Na odpolední dotaz – 
máte zvukovou aparaturu abychom mohli pustit školákům besedu – odpověděli 
ano. Přijde průvod na Kosmák a my se dozvíme zbytek – ale budeme ji 
zapojovat až na večer. Je vyhlášen poplach prvního stupně. Z Pozořic vyráží 
s potřebnou technikou br. Filip a krizová situace je zažehnána. Pavle, díky, díky! 

Měli jsme o hodech toho štěstí více. Konečně bylo teplo a hody se opravdu 
vydařily. S 24 hodinovým zpožděním, v době průvodu, se nad Tvarožnou a 
okolím přehnala větrná bouřka s úžasným krupobitím. Toto nás zastihnout při 
průvodu, by asi znamenalo konec letošních hodů. Přesto, v nedělním odpoledni, 
naše soutěžní družstvo vybojovalo v Pozořicích na soutěži 3. místo a pak do 
večera zajišťovalo odstraňování stromů z vozovek. 

Poslední červnovou neděli vyjelo naše soutěžní družstvo do Němčic, které 
u nás patří vždy k horkým favoritům. Tam se jim podařilo vyhrát, ale vrátili se 
znechuceni, protože jim pořadatelé vypili cenu pro vítěze – láhev fernetu – a 
soutěž neměla patřičnou úroveň. 

Červenec a srpen – Patří z důvodu dovolených k méně aktivním měsícům 
na úrovni společenské, ale pro nás hasiče je doba žní a tudíž stálá pohotovost a 
připravenost. K prázdninovým měsícům však patří předpouťové  posezení za 
HZ, při pouti funguje klubovna jako „Občerstvení u hasičů“ a letos jsme se sešli 
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i u příležitosti 30. narozenin br. Vlastika Doležala. K úspěchu mladých patří 
účast na soutěži v Kanicích při 110. výročí, kde zvítězili s 1,5 minutovým 
náskokem. 

Vrcholem prázdnin však byl poslední srpnový týden, kdy se uskutečnil 
týdenní zájezd, díky paní Zetkové, za velmi nízkou cenu, opět do chorvatské 
Premantury, kempu Stupica za přáteli z Medulinu. Krásný týden u moře, při 
rodinné dovolené, vždyť i slamění vdovci a svobodní měli svou MÁMU, 
s vlastním občerstvením, harmonikou Jožky Daněčka, kytarou Jirky Čížka a 
soudržným kolektivem, který každý večer patřil k narušitelům nočního klidu. 
V rámci kontaktu další družby se sešli naši i medulinští zastupitelé, aby si 
ujasnili další body možné spolupráce. Domů se vrátil kolektiv spokojených 
účastníků. 

Září – Začíná soutěží v požárním sportu v Mokré. Tam v konkurenci 18-ti 
družstev, většinou vybavených speciální výzbrojí, obsadili naši muži 7. místo, tj. 
2. místo v okrsku a tím dosáhli opět na titul přeborníka okrsku. Zlatým hřebem 
měsíce září, byla oslava 50. narozenin starosty hasičů br. Mirka Severy. Opět 
byla HZ místem setkání členů všech generací hasičů, aby za doprovodu 
harmoniky Jožky Daněčka, nepřeberného smíchu, zpěvu i tance, jsme vesele 
oslavili toto význačné jubileum. Vrcholem večera byla opět tombola v podání 
br. Severy. 

Říjen – Byl měsícem klidu. Sešli jsme se na výborové schůzi, abychom 
určili termíny jednotlivých akcí na příští rok, zhodnotili potřeby doplnění 
výstroje a výzbroje, především pro ty nejmladší, naplánovali výhled požadavků  
na nové zastupitelstvo obce. 

Listopad – br. Zbyňkovi Machancovi se narodila dcera a opět byl důvod 
k setkání na HZ. Konec měsíce patřil přípravě na oslavy „Bitvy tří císařů“, kdy 
jsme opět otevřeli „Občerstvení u hasičů“ a zajišťovali ubytování a program pro 
družební návštěvu z chorvatského Medulinu. 

Tak takový byl náš rok, jak nás mohli vidět a slyšet naši spoluobčané. 
 

A jak jsme si vedli po stránce odborné? 
 

Na úseku prevence jsme podle zákona zbaveni jakýchkoliv kontrol, protože 
každý majitel si zodpovídá za svůj majetek sám. Můžeme na něho působit pouze 
osvětou a upozorňováním na požární nebezpečí v jednotlivých ročních 
obdobích. 

Na úseku školení a výcviku jsme hodnoceni podle výsledků v soutěžích a 
účasti na cyklických školeních zásahové jednotky. 

V soutěžích jsme nedopadli nejhůř. Žáci, to je samostatná kapitola, pod 
vedením br. Petra Pejřila a Zbyňka Machance, měli program po celý rok a byli 
velmi úspěšní. Doufám, že v diskusi nás s jejich úspěchy, požadavky na 
vybavení a finanční zajištění všechny seznámí. Dík patří především br. Pejřilovi, 
že přesto, že staví rodinný domek, splnil co loni slíbil. 
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Děvčata se zúčastnila pouze v květnu soutěže v Sivicích a jako jediné dívčí 
družstvo byly ozdobou soutěže. Pokud však nebudou mít oporu a podporu od 
aktivních kluků, tak nám dlouho radost dělat nebudou. 

Družstvo mužů se zúčastnilo několika soutěží v okolí a nikdy se nemuseli 
za výsledky stydět: 
I. kolo soutěže SSPD v Sivicích  2 místo, 
110 let hasičů v Sokolnicích ….. 1. místo, 
soutěž Mokrá ………… 7. místo (2. místo v okrsku), 
soutěž Pozořice ……… 3. místo, soutěž Kanice ……... 1. místo, 
soutěž Němčice ……… 1. místo, soutěž Tvarožná …… 2., 4. místo, 
 

Můžeme pouze vytknout neúčast v 2 kole SSPD v Přísnoticích, ale 
polehčující je , že se tam letos stalo hodně úrazů. 

Na úseku cyklických školení zásahových jednotek, které se koná obvykle 
v Pozořicích, se z 20 členů zásahové jednotky zúčastnilo březnového školení 9 
členů, dubnového – 5 členů a listopadového pouze 3 členi. Má nás snad těšit, že 
mezi lektory jsou br. Bajer a br.Filip? 
 

Bližnímu ku pomoci 
 

Jsme zváni HZS v Pozořicích k místnímu požáru, nebo a to většinou 
k čerpání a doplňování vody do zasahujících cisteren. 

10.3. Tvarožná požár trávy nad cihelnou 
8.4. požár trávy v dubovém lese v Sivicích – čerpací stanoviště nádrž 

Pozořice 
8.4. požár lesa ve V. Šumicích  v „Rékoví“ – čerpací stanoviště nádrž 

Kovalovice – Gabčíkovo 
23.6. po krupobití čerpání vody ze sklepa p. Rumpíka a technická pomoc 

s HZS Židlochovice u odstranění spadlých stromů v Mokré, Šlapanicích a 
Jiříkovicích. 

11.7. požár obílí v Blažovicích u vlakového nádraží. 
8.8. požár venkovní skládky obalů ve středisku Tvarožná ZD Bonagro a.s. 

Blažovice – čerpací stanoviště Tvarožná – kdy jsme vyčerpali celou požární 
jímku na návsi tak, že mohl starosta v časných ranních hodinách provést revizi 
dna a naplánovat její vyčištění. 

Spolupráce s OÚ byla celé jejich volební období výborná. Dík patří 
končícím zastupitelům, kteří měli pro naše požadavky takové pochopení. Vždyť 
jsme za jejich volební období zrekonstruovali hasičskou zbrojnici, doplnili 
výstroj a výzbroj. Letos konkrétně – kalovým čerpadlem a elektrocentrálou. 
Doufáme, že ani my jsme jim nekomplikovali jejich povinnost, zajistit požární 
zabezpečení obce. A náš vedlejší produkt – kulturní akce – podpořil jejich 
kladné hodnocení. Doufáme, že nové zastupitelstvo najde pro naši práci a 
potřeby stejné pochopení, vždyť čtvrtina zastupitelstva obce jsou naši členové. 
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K dalším kladům patří: 
Že se našim obětavým členům daří udržet techniku v provozuschopném 

stavu, vždyť auto prochází STK již pouze ze známosti. 
Že i přes vytíženost jsme nezapomněli na naše nejstarší členy a k jejich 

jubileu jsme je po dohodě s rodinnými příslušníky navštívili a popřáli jim hodně 
zdraví v jejich příbytcích. 
 

Tak takový byl uplynulý hasičský rok 2002 ve Tvarožné. Byl dostatečně 
bohatý na to, abychom na něco, nebo někoho v této zprávě zapomněli. Proto 
jsem se snažil nikoho moc nejmenovat. Ať se každý člen sám ohodnotí, jestli 
udělal pro sbor dost, nebo by mohl být někde víc aktivnější, aby starosta mohl 
konečně příště říct: „Rozdal jsem myšlenky a už jsem se nemusel o nic starat.“ 
Doufám, že v diskusi si připomeneme klady, ale i nedostatky naší práce. Věřím, 
že mladí v sobě najdou dostatek té zdravé drzosti a už konečně řeknou: „Uhni 
bratře, my už na to máme.“ 

Závěrem bych chtěl jménem výboru poděkovat všem členům, kteří se 
aktivně do práce sboru zapojili, i těm, kteří nás morálně i radou podpořili, i těm, 
kteří nám tu práci aspoň neprotivili. Děkuji Vašim manželkám, přítelkyním i 
rodinám za jejich trpělivost, že Vám dovolili věnovat během roku trochu času – 
některým hodně – pro práci ve sboru. Věřím, že i v příštím roce se budeme 
hojně scházet při akcích kulturních a budovatelských, při zvládání svěřené 
techniky, ale raději při soutěžích než v přímém kontaktu s přírodními živly. 
 
 Neužil Leo – jednatel 
 
 
 

Zpráva oddílu kopané 
 

Ve skončené podzimní části ročníku 2002/2003 si vedli nejlépe žáci, 
spokojenost je i s umístěním mezi mužstvy ohroženými sestupem. 
 
Žáci: 

V průběhu podzimu se v mistrovských zápasech vystřídalo 18 žáků. Základ 
tvoří ročník 1988 (7 hráčů), sestavu pak doplňují hráči mladších ročníků. 
Výkonnost jednotlivých oddílů je tak závislá na momentální věkové skladbě a 
fyzických vlastnostech hráčů. Zisk 3. místa za 6 vítězství, 3 porážky odpovídá 
současnému věkovému průměru našich žáků. 

Za překvapení lze považovat vítězství 4:2 v domácím prostředí nad vedoucí 
Mokrou. Naopak zklamáním byla prohra doma s Vin. Šumicemi a vysoká 
porážka v Blažovicích 2:6. Ve zbývajících zápasech proti výkonostně slabším 
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celkům Pozořic, Babic, Podolí se projevila technická převaha a žáci nastříleli 
těmto soupeřům 8 až 11 branek a obdrželi jedinou branku v Praci. 

Trenérům Janu Urbánkovi ml. A Bohumilu Trněnému se pak podařilo 
pokračovat v dobrých výkonech žáků z minulých let. 

Přípravka má přibližně 22 mladších žáků, trénuje společně se staršími žáky. 
V průběhu podzimu sehrála 3 přátelská utkání Tvarožná – Mokrá 10:1, Mokrá – 
Tvarožná 1:0, Tvarožná – Bosonohy 0:8. Pro nedostatek trenérů a vedoucích 
však nemohou hrát pravidelnou soutěž, kde by si mohli ověřit svoje schopnosti a 
získat zkušenosti. 
 
 
 

Roční hostování bylo prodlouženo těmto starším žákům: 
Buchta Radek – FC Brno, Poláček Jakub – SK Slatina 

 
Tabulka podzimní části 2002/2003 Střelci branek (47) 
1. Mokrá 8 0 1 50:8 24 1. Hlučka Marek 12 
2. Vin. Šumice 8 0 1 34:3 24  Novotný Petr 12 
3. Tvarožná 6 0 3 47:13 18 2. Kaluža Vít 11 
4. Kobylnice 6 0 3 37:19 18 3. Buchta Jan 6 
5. Újezd 6 0 3 25:16 18 4. Gregor Lukáš 2 
6. Pozořice 4 0 5 24:37 12  Urbánek Martin 2 
7. Blažovice 3 1 5 29:20 10 5. Horák Michal 1 
8. Prace 2 1 6 8:24 7  Levíček Jiří 1 
9. Babice 1 0 8 14:48 3 
10. Podolí 0 0 9 0:80 0 
 
 
Dorost: 

Dorostenci hrající okresní přebor pod hlavičkou Vin. Šumic skončili na 9. 
místě se ziskem 15 bodů (5 vítězství, 8 porážek). V úvodních třech zápasech 
nevstřelili soupeřům ani jedinou branku. V dalších zápasech si tuto bilanci 
poněkud zlepšili a po třech vyhraných zápasech se tak dostali z posledního 
místa. Věkovým průměrem patří k nejmladším a z toho pramení i některé 
vysoké porážky s vyspělejšími a zkušenějšími soupeři. S prvními třemi celky 
tabulky prohráli shodně 0:7, v sedmi zápasech nedokázali vstřelit jedinou 
branku. Tuto bilanci změnilo až kontumační vítězství s Kupařovicemi (v zápase 
doma prohráli 0:2). Nejvíce branek vstřelili Újezdu (8:0) a nejslabšímu celku 
Pozořicím (7:1). K úplné spokojenosti s podzimní částí chybělo porazit doma 
Troubsko, zápas však podle představ vůbec nevyšel. V některých zápasech 
k dosažení lepšího výsledku chybělo větší nasazení, bojovnost, úspěšné 
zakončení v útoku ale i disciplína a dodržování taktických pokynů trenéra 
Rudolfa Chlupa ml. a vedoucího Ing. Jana Přikryla. 
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Za předpokladu zisku stejného počtu bodů i v jarní části, je reálné se udržet 
v OP i v dalším ročníku, který by se už hrál pod hlavičkou Tvarožné. 
Předpoklady k tomu dorostenci mají a tak nezbývá než věřit, že po poctivé zimní 
přípravě se podaří tento cíl splnit. 
 
Tabulka podzimní části 2002/2003  Střelci branek (29) 
1. Šlapanice 12 0 1 60:12 36 1. Grolich Jan 6 
2. Blažovice 12 0 1 61:15 36 2. Drápal P. 4 
3. Rosice 9 0 4 68:20 27 3. Buchta Roman 3 
4. Rajhrad 8 1 4 47:21 25  Hlučka Jakub 3 
5. Čebín 6 3 4 32:23 21  Kříž Marek 3 
6. Opatovice 6 2 5 32:30 20  Kontumační výsledek 3 
7. Měnín 6 0 7 37:45 18 4. Mazel Zb. 2 
8. Újezd 5 1 7 32:51 16  vlastní 2 
9. Vin. Šumice 5 0 8 29:43 15 5. Daněk Tomáš 1 
10. Kupařovice 4 2 7 15:30 14  Kadlec Luboš 1 
11. Troubsko 4 1 8 16:44 13  Urbánek Tomáš 1 
12. Vojkovice 3 2 8 30:45 11 
13. Ořechov 2 4 7 21:43 10 
14. Pozořice 1 0 12 14:72 3 
 
 
Muži: 

Po prvních dvou zápasech, které v domácím prostředí skončily vysokými 
vítězstvími se zdálo, že mužstvo bude bojovat o přední místa tabulky a tím i o 
návrat do okresního přeboru. 

Naděje však pohasla po sérii pěti prohraných zápasech v řadě za sebou na 
domácím hřišti. Hned první porážka s Pozořicemi B 0:1, brankou dosaženou 
hosty z dobrých 35 metrů znamenala nejen ztrátu 3 bodů ale po neproměněném 
pokutovém kopu i ztrátu sebevědomí značně oslabeného mužstva. Následovaly 
porážky s Babicemi 1:3, debakl s Dol. Kounicemi B 2:6, s Želešicemi 2:3 a 
Blažovicemi1:2. Tuto neúspěšnou domácí sérii ukončilo mužstvo až 
v posledním zápase s Rajhradem B vítězstvím 2:1. 

Jediné 4 body ze hřišť soupeřů se podařilo získat po šťastném vítězství 
v Žabčicích 1:0 a za nerozhodný výsledek 1:1 v Újezdě, kde odvedli hráči asi 
nejlepší hru podzimu. Za zmínku stojí, že obě branky v těchto zápasech vstřelili 
starší hráči Džupenjuk, Buchta Karel, kteří už pravidelně nehrají a nahradili jen 
chybějící hráče. Venku se pak už nedařilo ani proti nejslabším celkům Těšan, 
Kobylnic a Blučiny, kde byla příležitost body získat. 

Se ziskem 13 bodů skončilo mužstvo na 9. místě tabulky a spolu se 7-8 
oddíly bude na jaře bojovat o setrvání v soutěži III. třídy. V tabulce pravdy 
s minus 11 body  je nejhorší a to sehrálo 8 zápasů doma a jenom 5 venku. 
Prohrát 5x po sobě doma „nedokázalo“ žádné jiné mužstvo, dále jen průběžně 
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Blažovice a Pozořice B 3x, ostatní 1-2x, bez porážky doma zůstaly jen Babice. 
Na hřištích soupeřů byly nejúspěšnější Babice s 5 výhrami, dále Mokrá B, Újezd 
B, Želešice 4x, Pozořice B 2x, ostatní 1x a bez bodového zisku z venku jsou jen 
Těšany a Blučina. 

V čele tabulky jsou překvapivě Babice, v minulém ročníku až deváté, více 
se čekalo od Žabčic, Želešic a nezastírejme i od Tvarožné. K tomu, aby se 
mužstvo dostalo z pásma sestupu, musí mít na konci soutěže alespoň 30- 32 
bodů, jinak se situace značně zkomplikuje. Hodně bude záležet na výsledcích 
prvních tří zápasů, které se odehrají na hřištích soupeřů (Hrušovany, Mokrá B a 
Pozořice B). 
 
 
Hlavní příčiny neúspěchu: 

• ani v jednom utkání celého podzimu nenastoupilo mužstvo ve stejné 
sestavě, což se projevilo v nesehranosti 
• neúspěšná produktivita při zakončování brankových příležitostí, kterých 
byla celá řada téměř ve všech začátcích zápasů. Chybí střelba ze střední 
vzdálenosti i z hranice pokutového území. 
• nedůslednost obránců při obsazování volných protihráčů. Příliš mnoha 
branek soupeři dosáhli hlavou po standardních situacích a po úniku téměř 
z poloviny hřiště. Nebylo spolehnutí ani na brankáře, dopouštěli se 
zbytečných chyb, po kterých soupeři dosáhli pohodlně několika 
rozhodujících branek. 
• vázla i lepší komunikace mezi některými hráči a trenérem. Po skončení 
podzimní čísti se rozhodl Ing. Horák Petr ukončit trenérskou činnost u 
mužstva. 

 
Před hráči stojí těžký, ale splnitelný úkol, udělat vše pro záchranu 

v soutěži. Bylo by nedůstojné, v roce kdy si připomeneme 70. výročí založení 
kopané ve Tvarožné, sestoupit do základní třídy. Naposledy sestoupili muži do 
IV. třídy po skončení ročníku 1981/82. Byl to největší neúspěch za posledních 
20 let. 

Chce to mít jen společnou vůli po vítězství, získat ztracené sebevědomí a 
bojovat až do konce každého utkání. Další podmínkou úspěchu je nevymlouvat 
se na různé malichernosti a dostavit se v největším možném počtu ke všem 
zápasům. Celý letošní rok mužů byl jednoznačně neúspěšný. Na jaře marná 
snaha zachránit se v OP i když vlivem reorganizace soutěží to byl těžký úkol. 
Snad ani největší pesimista nepředvídal, že i v nižší třídě se bude hrát o 
záchranu. Nic není ztraceno, snad si to hráči uvědomí a s novým trenérem se 
najde řešení jak vyváznout z této situace. 
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Tabulka podzimní části 2002/03 Střelci branek (22) 
1. Babice 10 2 1 30:10 32(+11) 1. Brzobohatý Jiří 4 
2. Želešice 10 1 2 32:18 31(+10)  Kříž Zdeněk 4 
3. Újezd B 9 3 1 38:17 30(+9)  Přikryl Martin 4 
4. Rajhrad B 7 0 6 23:20 21(0) 2. Buchta Karel 2 
5. Žabčice 6 2 5 21:16 20(-1)  Muselík Radek 2 
6. Mokrá B 6 2 5 24:23 20(+5) 3. Brzobohatý Ivo 1 
7. Blažovice 3 7 3 22:20 16(-2)  Džupenjuk Pavel 1 
8. Pozořice B 3 4 6 19:25 13(-5)  Kabeláč Petr 1 
9. Tvarožná 4 1 8 22:29 13(-11)  Kozák Petr 1 
10. Blučina 4 1 8 23:40 13(-5)  Poláček Václav 1 
11. Kounice B 3 3 7 26:29 12(-6)  Sedláček Tomáš 1 
12. Kobylnice 3 3 7 25:30 12(-6) 
13. Hrušovany 3 3 7 17:33 12(-6) 
14. Těšany 3 2 8 25:37 11(-10) 

 
Vedení oddílu kopané děkuje hráčům a trenérům všech družstev za 

celoroční práci v oddíle a do dalšího roku pak úspěšné účinkování v soutěžích. 
 

Zahájení jarní části: 
30. března 2003 – muži a dorost, 13. dubna 2003 – žáci 

 
 
Tvarožná 30. 12. 2002    Za oddíl kopané zpracoval  

 Jaromír Junek 
 
 
 

Nový územní plán obce 
 

Nový územní plán pořizujeme proto, že starý územní plán byl jeden 
z prvních na okrese Brno-venkov po roce 1989 a prodělal už několik změn. 

Hlavními cíly nového územního plánu je především navrhnout plochy pro 
rozvoj bydlení, prověřit dostatečnost občanského vybavení, navrhnout plochy 
pro vhodné podnikatelské aktivity, řešit dopravní problémy, stanovit podmínky 
pro vymezení a funkci územního systému ekologické aktivity, navrhnout změny 
doplnění technické infrastruktury s ohledem na předpokládaný rozvoj, 
navrhnout opatření v oblasti péče o životní prostředí se zajištěním ochrany 
přírodních, historických a kulturních hodnot v území a digitalizací ÚPO položit 
základy pro budoucí informační systém o území. 

Paragraf č.1 zákona o územním plánování a stavebním řádu říká že 
„územní plán soustavně a komplexně řeší využití území“ a že „vytváří 
předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
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kulturních hodnot v území, se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu 
jeho hlavních složek-půdy, vody a ovzduší“. 

Koncepce řešení rozvoje obce Tvarožná vychází z těchto požadavků: 
respektovat umístění obce v krajině a dochované struktury původní venkovské 
zástavby, odstranit současné nedostatky při respektování urbanistických hodnot 
obce, zajistit plochy pro rozvoj bydlení, výrobních aktivit a drobného podnikání, 
řešit nedostatky v dopravě a v chybějící technické vybavenosti a řešit krajinu a 
územní systém ekologické stability ve vazbě na osídlení. 
 
Základem urbanistické koncepce nového územního plánu konkrétně je: 
- zajistit plochy pro bydlení a to hlavně proluky a nezastavěné plochy, které 

bezprostředně navazují na stávající zástavbu v obci. Je třeba zamezit 
nekontrolovanému rozrůstání obce do okolní krajiny. Chceme přece kolem 
obce přírodu. Proto tady žijeme a proto o bydlení ve Tvarožné mají zájem i 
zájemci odjinud. To si musí především uvědomit vlastníci pozemků mimo 
zastavěnou část, kteří o zařazení svých pozemků do ploch určených 
k zastavění někdy bez uvážení obec žádají. 

- na to navazuje infrastruktura, s jejímž budováním obec v lokalitách 
soustředěné výstavby nepochybně počítá. 

- rozvojové plochy pro občanské vybavení, drobnou výrobu a služby situovat 
především do areálů bývalé cihelny a firmy Bonagro a nikoliv do ploch pro 
bydlení. Nadobecní podnikatelské aktivity pak pro zajištění místních 
pracovních příležitostí směrovat k lokalitě Rohlenka a obecně k dálnici. 

- dopravní řešení navrhovat v souladu s okolními obcemi a to především 
obchvat nákladní dopravy na silnici III/3839 ve spolupráci se Sivicemi a 
Pozořicemi. Převzít návrh mimoúrovňové dálniční křižovatky a pokračovat 
v nejvhodnějším řešení i ve vztahu k připravovaným územním plánům 
Jiříkovic a Holubic a s těmito obcemi spolupracovat. Místní komunikace 
rozšiřovat v nezbytném rozsahu pro napojení rozvojových lokalit. 

- doplnit plochy pro dopravu v klidu zejména ve vztahu k rozvoji turistického 
ruchu na Slavkovském bojišti. 

- řešit krajinu a územní systém ekologické stability ve vztahu k přírodní 
památce Santon a dalším významným lokalitám.    

Nový územní plán podchytí rozvoj a potřeby obce s předstihem mnoha roků. 
 
Co bude nyní následovat ? 

 Po schválení konceptu bude proces schvalování pokračovat návrhem. Po 
schválení návrhu teprve schválíme nový územní plán. Každý krok bude 
projednáván s veřejností i na jednání  Zastupitelstva obce. Věřme, že nikdo 
z občanů a zastupitelů nebude prosazovat osobní nebo skupinové zájmy proti 
zájmům stanovených v cílech pro tvorbu územního plánu. 
 
                                                                                         František Kopecký 
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