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Mikulášský turnaj ve stolním STIGA hokeji, 28. listopadu 2015

Koncert k projektu Jakub Jan Ryba nebyl jen Hej, mistře!, 29. listopadu 2015
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Vážení spoluobčané, 
v  úvodu svého příspěvku bych vám 

chtěl nejprve popřát, aby se vám v novém 
roce, do něhož vstupujeme, dobře a spo-
kojeně žilo, ve zdraví a vzájemné důvěře. 
A pokud vás snad potká nějaký problém, 
nahlížejte na něj vždycky z vnějšku, z pa-
třičné vzdálenosti a s časovým odstupem, 
abyste lépe poznali jeho skutečnou veli-
kost a důležitost. 

Ze závěrečných týdnů minulého roku 
bych rád připomněl alespoň kulturní akce 
a konkrétně koncerty. Ať už to byl koncert 
věnovaný osobnosti a  dílu Jakuba Jana 
Ryby, koncert adventní v  podání komor-
ního souboru Musica Animae, či vánoční 
koncert souboru Danielis, všechny měly 
jedno společné. Kromě velmi kvalitní 
umělecké úrovně, také velice slušnou ná-
vštěvnost, což potěšilo nejen organizáto-
ry, ale i samotné účinkující. 

Před Vánocemi byla formálně ukon-
čena rekonstrukce krajské silnice na návsi 
a  kolem kostela. Stavební firma zde ale 
bude působit ještě v průběhu 1. čtvrtletí 
tohoto roku, aby dokončila výustní ob-
jekty dešťové kanalizace v  korytě poto-
ka, napojení vjezdů k  rodinným domům, 
terénní úpravy v  parku apod. Bude také 
nutné dořešit majetkoprávní vyrovnání 
trvalých záborů pozemků, k  nimž došlo 
při rozšíření vozovky v  zatáčce u  kostela 
a pod hřbitovem. Teprve pak bude možné 
celou stavbu zkolaudovat. Nyní je silnice 
v předčasném užívání.

Na konci loňského roku jsme obdrželi 
od  projektanta dokumentaci pro staveb-
ní povolení na  novou komunikaci v  Hlin-
kách. V tomto roce chceme vyřídit staveb-
ní povolení a provést kamerový průzkum 
pro zjištění reálného stavu dešťové kana-
lizace v této ulici, abychom se vyvarovali 
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neplánovaných vícenákladů, jako tomu 
bylo v  případě rekonstrukce krajské ko-
munikace na návsi.

Na  jiném místě tohoto zpravodaje 
přinášíme stanovisko dopravního inspek-
torátu Policie ČR k  požadavkům občanů 
na vybudování přechodu pro chodce přes 
krajskou komunikaci v úseku Gastl–Náves.

Od  14. prosince 2015 je obec vlastní-
kem rodinného domu č. p. 212 a přilehlých 
pozemků, které odkoupila od  manželů 
Matysových. Následně jsme řešili předá-
ní objektu a  s  dodavateli energií přepisy 
smluv na nového vlastníka. Předpokládá-
me, že nyní tyto prostory pronajmeme 
k bydlení.

Na  posledním veřejném zasedání 
v  loňském roce schválilo zastupitelstvo 
obce, mimo rozpočet na rok 2016, o čemž 
blíže informujeme na  dalších stránkách 
zpravodaje, také tzv. zadání nového 
územního plánu doplněné o připomínky 
dotčených orgánů a  institucí. Schvále-
ní zadání ÚP byla i  nutná podmínka pro 
zahájení další etapy, kterou je zpracování 
návrhu územního plánu. Tato etapa se 
právě rozbíhá. Zároveň jsme získali mož-
nost požádat o  dotaci na  zpracování ÚP. 
Ještě před koncem starého roku jsme pro-
to odeslali na Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR žádost se všemi nutnými přílohami.

Na  rybníku pod Santonem probíhají 
stavební práce. Povodí Moravy s. p., které 
je vlastníkem tohoto vodního díla (resp. 
zastupuje stát), zde provádí novou štěr-
kovou příjezdovou cestu ke  hrázi a  stavi-
dlu rybníka. Součástí stavby je i zpevnění 

části břehů lomovým kamenem. Podle 
vodního zákona a  manipulačního řádu 
vodních děl, vyplývá vlastníku vodních 
děl povinnost zajišťovat jejich provoz, 
opravy a údržbu. Proto také Povodí Mora-
vy přistoupilo k této stavbě poté, co došlo 
v minulých letech k úpravě nájezdu na D1 
(směrem od parkoviště na Santonu) a za-
nikla možnost příjezdu k  rybníku od  dál-
nice.

První pracovní návštěva hejtmana Ji-
homoravského kraje v  roce 2016 vedla 
do  Tvarožné. Pan hejtman se začátkem 
prosince zúčastnil vzpomínkových akcí 
k  210. výročí bitvy u  Slavkova a  při této 
příležitosti jsem jej pozval k návštěvě naší 
obce. Přesně za měsíc, 5. ledna, přijel a na-
vštívil obecní úřad a mateřskou školu. Dis-
kutovali jsme o kulturním a společenském 
dění v  obci, o  činnosti spolků, ale také 
o  nedávno proběhlých i  plánovaných in-
vestičních akcích a  o  možnostech jejich 
podpory ze strany JMK. 

Stalo se už dobrou tradicí, že se na za-
čátku nového roku koná Tříkrálová sbírka. 
Zatímco o Štědrém večeru dáváme dárky 
především svým blízkým, při Tříkrálové 
sbírce máme možnost přispět potřeb-
ným. Tříkrálová sbírka je vhodná příleži-
tost pro každého z nás uvědomit si svoji 
sounáležitost s  ostatními lidmi, kteří ne-
mají ve svém životě stejnou startovní čáru 
jako my ani stejně vysoké překážky. Když 
s  tímto vědomím přispíváme do  kasičky 
tříkrálovým koledníkům, můžeme si být 
jisti, že jsme do toho nového roku vykro-
čili tou správnou nohou.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 19. listopadu Římskokatolická farnost Tvarožná pořádala na Sokolovně besedu s re-

daktorem radia Proglas Filipem Breindlem na  téma „Uprchlíci – jací jsou, odkud 
jdou, co přinášejí Evropě?“. Závažnosti tématu odpovídala i vysoká účast občanů.  

•	 28. listopadu pořádala organizace Orel Jednota Tvarožná II. ročník turnaje ve Stiga 
stolním hokeji.

•	 29. listopadu se na Sokolovně konal koncert k projektu „Jakub Jan Ryba nebyl jen 
Hej mistře“. V podání Komorního orchestru Arthura Nikische, Tvaroženského chrá-
mového sboru, Chrámového sboru ze Švábenic a sólisty – člena Filharmonie Brno 

– Richarda Kružíka byla provedena díla opomíjeného hudebního skladatele.
•	 5. prosince bylo ve Tvarožné i okolí připomenuto 210. výročí bitvy tří císařů. Ukázku 

bitvy pod Santonem zhlédlo asi 18 000 diváků. Obec Tvarožnou navštívil předseda 
vlády České republiky Bohuslav Sobotka a hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek. Mezi dalšími významnými hosty byla paní Véronique Denis-Simon z Belgie, 
neteř Norberta Brassinna, dlouholetého propagátora bitvy tří císařů v našem regi-
onu. 

•	 11. prosince základní škola uspořádala vánoční jarmark.
•	 13. prosince se v  kostele sv. Mikuláše konal adventní koncert, účinkoval komorní 

soubor Musica Animae.
•	 23. prosince jsme se setkali u vánočního stromu na návsi, skauti nám rozdávali Bet-

lémské světlo a  děti základní školy zazpívaly koledy. Hasiči připravili živý betlém 
s vánočním příběhem a také příjemné osvěžení v hasičské zbrojnici.

•	 29. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal vánoční koncert komorního pěveckého 
souboru Danielis z Rousínova.

•	 9. ledna proběhla v obci Tvarožná Tříkrálová sbírka. 
•	 16. ledna TJ Sokol Tvarožná pořádala dětský maškarní ples.

Informace o plánovaných akcích 
•	 23. ledna – Tradiční Věneček SDH Tvarožná, hraje Kapela Karla Pešla.
•	 30. ledna – Poslední leč – ples Mysliveckého sdružení Tvarožná, hrají Tamburáši.
•	 6. února – Hasičské ostatky – průvod masek od  11.30 hod., večerní zábava 

od 20.00 hod., hraje K + R Křenovice.

Poděkování
Občanům za vstřícnost a pochopení určitých omezení v průběhu vzpomínkových akcí 
při 210. výročí bitvy tří císařů. SDH Tvarožná, obecním pracovníkům, Markétě Daňkové, 
Antonínu Daňkovi, Janu Urbánkovi a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu vzpo-
mínkových akcí. 

Aktuality z obce
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2016
středa 20. 1. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 30. 1. 2016 9.00–11.00 hod.
středa 10. 2. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 20. 2. 2016 9.00–11.00 hod.
středa 2. 3. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 3. 2016 9.00–11.00 hod.
středa 23. 3. 2016 15.00–17.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

Výročí v roce 2016
•	 1881 – vybudován kostel sv. Mikuláše
•	 1891 –  ustaven potravní spolek, zapsán jako „Živnostenský spolek Blahobyt ve 

Tvarožné, zapsané společenstvo s obmezeným ručením“
•	 1891 – vznik Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné
•	 1911 – založena tělocvičná jednota Orel ve Tvarožné
•	 1911 – postavena nová škola u kostela 
•	 1956 – vybudován kravín pod Santonem
•	 1961 –  sjednocení loveckých společností ve Tvarožné a ve Velaticích, předsedou se 

stal Vladimír Drápal
•	 1981 – vybudován vodojem za školou

Vodné a stočné 2016
Vážení občané, na  začátku roku 2016 vám přinášíme, jako každý rok, informaci 

o ceně vodného a stočného ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody 
a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek).

Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí (z tohoto 
programu čerpá Svazek finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového vodovo-
du I. etapa) byl, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, v  rámci Fondu 
soudržnosti (financována stavba kanalizace) o 3 % nad úroveň inflace, a to minimálně 
po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. V loňském roce se podařilo 
Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ AK-
CIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. a  jednotlivými Svazky, vyjednat na  Ministerstvu životního 
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Informace ZO a OÚ
Zpráva z matriky

Vážení spoluobčané, rok 2015 je již za námi, proto dovolte, abychom Vás alespoň 
ve stručnosti seznámili s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří nejenom 
naše obec Tvarožná, ale také sousední obce Velatice a Mokrá-Horákov. 

V roce 2015 jsme zaznamenali 20 sňatků, z toho 3 byly uzavřeny v místním kostele 
sv. Mikuláše, ostatní na jiných místech našeho matričního obvodu.

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 9, z toho 4 byly ve Tvarožné, 2 v Mok-
ré-Horákově a 3 ve Velaticích. Tento nízký počet úmrtí, která spadají do obvodu našeho 
matričního úřadu, je dán tím, že žijeme v těsné blízkosti Brna a tato skutečnost se odrá-
ží i na posledních dnech života nás všech.

 V tomto roce jsme do knih zaznamenali také narození, a to hned dva případy v obci 
Velatice. Velká většina našich maminek stále volí pro příchod svého dítěte na svět zdra-
votnická zařízení v Brně či jinde.

prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což povede 
ke zpomalení růstu ceny vody.

Také pro rok 2016 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci re-
publiky jsme ve středu pomyslné tabulky (73,44 Kč/m3 – VaK Kroměříž, 111,27 Kč/m3 

– ČEVAK Tábor, 121,00 Kč/m3 - Sokolovsko). V letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nej-
vyšších cen vodného a stočného v republice.

Rok 2016 bez DPH s DPH  
Vodné (Kč/m3)  37,40   43,01
Stočné (Kč/m3)  40,50   46,58
Celkem (Kč/m3)  77,90   89,59

Pro srovnání ještě uvádím, že v  roce 2011 byla cena vodného a  stočného  
72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3, 
v  roce 2015 88,96 Kč/m3 . Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného 
a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, v roce 2013 bylo 
toto navýšení o 4,98 Kč/m3, v roce 2014 o 3,88 Kč/m3 a v roce 2015 o 1,56 Kč/m3. Navý-
šení ceny pro rok 2016 je o 0,63 Kč/m3.

Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby vody na osobu za rok 36 m3 
(ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodné-
ho a stočného pro rok 2016 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok 
o 22,68 Kč.

Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
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Také v  roce 2015 jsme vítali naše nové občánky, kterých bylo celkem 17. Připo-
mínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době narození dítěte trvalý pobyt 
ve Tvarožné.

Během roku jsme popřáli 24 jubilantům. Kulturní pásmo písniček a  básniček při 
těchto akcích zajišťuje spolu s dětmi naší základní školy Mgr. Věra Floriánová. 

V roce 2015 oslavil jeden pár zlatou svatbu a jeden pár diamantovou svatbu.

Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto 
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v  jejímž matričním obvo-
du došlo k narození, úmrtí nebo uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat 
osobě, které se to týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, že je 
to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních samo-
správných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat také osobě, která žila se zemřelým v době 
jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem 
pohřbu.

Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení rodičovství k na-
rozenému či nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná o nic výjimečného, ba 
naopak, mnoho párů tohoto využívá. Samozřejmě ve většině případů se jedná o určení 
rodičovství k  ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapotřebí předložit 
potřebné doklady, tzn. občanské průkazy a rodné listy obou rodičů, těhotenský průkaz. 
V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí o rozvodu manžel-
ství“ s vyznačením nabytí právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro své dítě buď pouze 
příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení i  jména, která dítěti 
vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše zvolené příjmení (příp. 
také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví dítěti rodný list, který si 
poté rodiče osobně vyzvednou.

Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné 
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno 
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích, 
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této 
problematice naleznete na  www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, 
v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí). 

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit: 
pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094 
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová Ondráčková 
matrikářky



9 Ročník 44  •  Číslo 1  •  leden–únor 2016



Tvaroženský zpravodaj  10



11 Ročník 44  •  Číslo 1  •  leden–únor 2016

Usnesení č. 9 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 4. listopadu 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/9/15 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 2/9/15 – Návrhová komise:  
   Mgr. Floriánová Věra 
   Kousalová Emilie 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 3/9/15 – Ověřovatelé zápisu: 
   Kopecký František 
   MUDr. Lichka Rudolf 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 4/9/15 – Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem 
(pozemky p. č. 221 a 222 v k. ú. Tvarožná, stavba č. p. 212, která je součástí pozem-
ku p. č. 221) 
Příloha č. 1 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 5/9/15 – Smlouvu o svěření peněz a listin (mezi p. Matysovou, Obcí 
Tvarožná a Mgr. Lenkou Ptáčkovou Resovou) 
Příloha č. 2 – Smlouva o svěření peněz a listin 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 6/9/15 – Smlouvu o poskytnutí účelového úvěru č. 36/15/330 a 
zástavní smlouvu k nemovitosti/nemovitostem č. 47/15/330 
Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí účelového úvěru č. 36/15/330 
Přílohy č. 4 – Zástavní smlouva k nemovitosti/nemovitostem č. 47/15/330 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 7/9/15 – Úvěr od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
ve výši. 1,3 mil. Kč s úrokovou sazbou 2 % + 6měsíční PRIBOR a splatností 5 let 
a pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 8/9/15 – Členský příspěvek 15 Kč/obyvatel/rok 2016 a 2,50 Kč/obyva-
tel/rok 2015 (měsíce 11, 12) pro Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 9/9/15 – Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko 
Příloha č. 5 – Stanovy Dobrovolného svazku obcí  
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
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  Usnesení č. 10/9/15 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o regulaci provozo-
vání loterií a jiných podobných her.  
Příloha č. 6 – OZV č. 1/2015 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 12/9/15 – Rozpočtové opatření č. VIII/2015 ze dne 4. 11. 2015 
Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. VIII/2015 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Starostovi obce informovat Stavební úřad Pozořice o nepovolené stavbě na obec-
ním pozemku parcela č. 1084 v k.ú. Tvarožná a stavební činnosti na ostatních sou-
sedních parcelách obce Tvarožná.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Usnesení č. 11/9/15 – Projednání odprodeje části pozemku p. č. 1084 v k. ú. 
Tvarožná do doby odstranění nepovolené stavby na pozemku obce p. č. 1084 
v k. ú. Tvarožná 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Návrh usnesení. 
Zprávu starosty. 
Zprávy předsedů výborů a komisí.

Ve Tvarožné dne 4. 11. 2015

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:  František Kopecký, v. r. 
      MUDr. Rudolf Lichka, v. r.
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Usnesení č. 10 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. prosince 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/10/15 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 2/10/15 –  Návrhová komise:  
Ing. Marie Ryšavá 
MUDr. Rudolf Lichka

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 3/10/15 –  Ověřovatelé zápisu: 
Pavel Filip 
Rudolf Kaláb

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 4/10/15 – Smlouvu o smlouvě budoucí kupní se společností MANE 
ENGINEERING s. r. o. 
Příloha č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 191115/01/Ei 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 5/10/15 – Zadání územního plánu obce Tvarožná 
Příloha č. 2 – Zadání územního plánu Tvarožná 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 6/10/15 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů 
Přílohy č. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 7/10/15 – Rozpočet obce na rok 2016 
Příloha č. 4 – Rozpočet obce Tvarožná na rok 2016 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 8/10/15 – Rozpočtový výhled obce Tvarožná 2017–2019 
Příloha č. 5 – Rozpočtový výhled obce Tvarožná 2017–2019 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 9/10/15 – Rozpočtové opatření č. X/2015 ze dne 14. 12. 2015  
Příloha č. 6 – Rozpočtové opatření č. X/2015 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  Usnesení č. 10/10/15 – Návrh na uzavření kupní smlouvy mezi obcí Tvarožná 
a Ing. Petrou Procházkovou za těchto podmínek: Předmětem kupní smlouvy 
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bude prodej části pozemku p. č. 1084 o výměře cca 200 m2 přiléhající k RD 
Ing. Procházkové. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Kup-
ní cena činí 1.000 Kč/m2. Veškeré náklady související s převodem pozemku tj. 
vypracování geometrického plánu, dělení pozemku, právní servis (vypracování 
kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově), vklad na katastr a daň z převodu 
nemovitosti hradí kupující Ing. Procházková. 
Hlasování: pro 4, proti 10, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0 

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Starostovi obce zajistit právní rozbor vzniklé situace a stanovisko stavebního 
úřadu Pozořice k  problému řešeném v bodě č. 11.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Návrh usnesení. 
Zprávu starosty.

Ve Tvarožné dne 14. 12. 2015

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:  Pavel Filip, v. r. 
     Rudolf Kaláb, v. r.

Upozorňujeme občany, že parkování na nově zrekonstruované krajské 
komunikaci v obci je možné jen na vyhrazených plochách. Stání vozidel na 
silnici především v blízkosti křižovatky u obchodu a v úseku kolem kostela je 
porušením dopravních předpisů a možným ohrožením ostatních účastníků 
silničního provozu.
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Poplatky za komunální odpad 2016
1. ledna 2016 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplat-

ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů. Plné znění vyhlášky je zveřejněné v tomto čísle zpravodaje.

Poplatek za komunální odpad se oproti loňskému roku nemění a činí 550 Kč. Úleva 
ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, která nedovršila 15 let a osobě ve věku nad 70 let.

Poplatky za komunální odpad je možné uhradit v hotovosti na pokladně OÚ 
Tvarožná od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016 každé pondělí a středu (8.00–12.00, 13.00–17.00) 
nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilním symbolem je 
číslo popisné domu. V případech, kdy je poplatek hrazen bezhotovostně a není hrazen 
za všechny osoby s trvalým pobytem v domě (RD, byt), uvádějte prosím do poznámky, 
či zprávy příjemce konkrétní osoby, za které je poplatek uhrazen.

Poplatníky jsou též vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo ro-
dinnému domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek za 
nemovitost činí 550 Kč. V tomto případě se neposkytuje věková úleva od poplatku.

Od 1. 2. 2016 do 30. 6. 2016 vybíráme místní poplatek ze psů ve výši 150 Kč za kaž-
dého psa. Poplatek je možné uhradit na pokladně OÚ Tvarožná nebo bezhotovostním 
převodem na účet. Variabilním symbolem je v tomto případě číslo zámky psa. Poplatek 
je zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012.

Lenka Dumpíková, DiS. 
referent státní správy a samosprávy

Zpráva o stavu finančních prostředků obce
Máme tu nový rok 2016 a to je příležitost, poohlédnout se za rokem uplynulým. Ten 

byl z pohledu objemu investičních akcí a jejich dopadu do hospodaření obce rokem 
zcela výjimečným. 

Na začátku roku 2015 obec disponovala finančními prostředky ve výši 10,0 mil. Kč 
(z toho 2,4 mil. Kč na běžném účtu, 4,6 mil. Kč na spořicím účtu a 3,0 mil. Kč v podílo-
vých listech).

Dle schváleného rozpočtu na  rok 2015 obec předpokládala příjmy ve  výši 
14,3 mil. Kč (z toho 11,9 mil. Kč příjmy z daní a 2,4 mil. Kč příjmy ostatní) a výdaje ve výši 
16,5 mil. Kč (z toho 9,4 mil. Kč výdaje běžné a 7,1 mil. Kč výdaje investiční). Plánovaný 
schodek rozpočtu na rok 2015 byl tedy 2,2 mil. Kč. Rovněž bylo nutné počítat s výdaji 
na úhradu splátek dříve sjednaných úvěrů (na opravu komunikací po dešťové kanaliza-
ci, zakoupení traktoru) v celkové výši 1,5 mil. Kč, které nejsou zohledňovány v rozpočto-
vých výdajích.  

V průběhu roku 2015 se realizovalo několik významných investičních akcí:
1.  Zateplení budovy OÚ, včetně výměny střešní krytiny. 

Náklady 5,05 mil. Kč (z vlastních zdrojů 2,1 mil. Kč, z dotace 2,35 mil. Kč, dar JMK 
0,3 mil. Kč, dar Cementárna Mokrá 0,3 mil. Kč).

2.  Výstavba dešťová kanalizace, chodníků a parkovacích míst v souvislosti s rekon-
strukcí komunikace před OÚ. 
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Náklady 4,3 mil. Kč (z vlastních zdrojů 3,0 mil. Kč, z úvěru od Svazku Šlapanicko 
1,3 mil. Kč – splatnost 5 let, úroková sazba 1,2 % p.a.).

3.  Zakoupení RD č.p. 212 manželů Matysových. 
Náklady 4,25 mil. Kč (z vlastních zdrojů 0,85 mil. Kč, z úvěru 3,4 mil. Kč – splatnost 
7 let, úroková sazba 2,4 % p.a.).

4.  Zakoupení zásahového vozidla pro jednotku SDH. 
Náklady 0,9 mil. Kč (z vlastních zdrojů 0,4 mil. Kč, z dotace 0,5 mil. Kč).

Celkový objem investic obce v roce 2015 se i po započtení dalších menších investic 
vyšplhal až na 15,3 mil. Kč, což je více jak dvojnásobek oproti původnímu plánu. 

Toto navýšení investičních výdajů obec pokryla zejména získanými dotacemi a dary 
v celkové výši 3,5 mil. Kč a dále pak úvěry 4,7 mil. Kč. Do výsledku hospodaření obce se 
pozitivně projevilo i navýšení daňových příjmů o 1,35 mil. Kč oproti původnímu plánu. 

Na konci roku 2015 tak obec disponovala finančními prostředky ve výši 7,3 mil. Kč. 
(z toho 0,8 mil. Kč na běžném účtu, 4,5 mil. Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílo-
vých listech).

S ohledem na značné investiční výdaje v roce 2015 a další plánované nákladné in-
vestice v letech příštích (oprava komunikace v Hlinkách, úprava areálu KD Kosmák,…) 
byl rozpočet na  rok 2016 sestaven a  schválen s  přebytkem 3,1 mil. Kč (příjmy 
15,2 mil. Kč, výdaje 12,1 mil. Kč). Je však nutné počítat s dalšími náklady na úhradu splá-
tek sjednaných úvěrů v celkové výši 2,2 mil. Kč. Investiční výdaje v roce 2016 plánuje 
obec ve výši 2,6 mil. Kč (úprava zpevněných ploch na návsi včetně osvětlení v parku 
0,75 mil. Kč, územní plán obce 0,4 mil. Kč, posilovací tlaková stanice vodovodu v Hlin-
kách 0,25 mil. Kč, studie řešení Sokolovny a areálu KD Kosmáka 0,2 mil. Kč a celá řada 
dalších drobných investic). Úplné znění schváleného rozpočtu na rok 2016 naleznete 
rovněž v tomto čísle zpravodaje.

Věřím, že se i v roce 2016 se bude obci dařit plnit rozpočtový plán a případně jej 
obohatit dalšími získanými dotacemi, tak jako se to dařilo v letech předchozích. 

S přáním všeho dobrého do nového roku 2016.
Ing. Tomáš Kousal

předseda finančního výboru

Zpráva z evidence obyvatel
Jako každoročně Vás chceme seznámit s tím, co zaznamenal úsek Evidence obyvatel 
v uplynulém roce 2015 v obci Tvarožná. Následující informace se týkají občanů, kteří 
byli přihlášení ve Tvarožné k trvalému pobytu.

•   v roce 2015 se narodilo 12 dětí. V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky měly v době 
narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti zapsané iniciálami, nezveřejňuje-
me celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného zástupce se zveřejněním.

Filip Kousal – Tvarožná 9
Jakub Hájek – Tvarožná 348
Matyáš Sekanina – Tvarožná 220
Terezie Predná – Tvarožná 319

E. K. – Tvarožná ...
Matěj Vičar – Tvarožná 332
Vít Šmerda – Tvarožná 286
Štěpán Hradský – Tvarožná 200
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Adéla Pokorná – Tvarožná 187
Barbora Kučerová – Tvarožná 396

Denisa Toužínová – Tvarožná 255
A. J. – Tvarožná ...

•   v roce 2015 zemřelo 17 našich spoluobčanů:
Coufalová Jarmila – Tvarožná 382
Palečková Ludmila – Tvarožná 198
Kotulan Alois – Tvarožná 19
Posádková Marie – Tvarožná 108
Liškutín Jiří – Tvarožná 255
Hejduková Amálie – Tvarožná 274
Drápal Vladimír – Tvarožná 43
Staněk Josef – Tvarožná 162
Feik Jindřich – Tvarožná 342

Junková Jiřina – Tvarožná 224
Bezrouk Jiří – Tvarožná 195
Horálková Věroslava – Tvarožná 244
Laníček Petr – Tvarožná 183
Dvořáčková Božena – Tvarožná 4
Svoboda Jiří – Tvarožná 119
Přikryl Jan – Tvarožná 356
Rumpík Zdeněk – Tvarožná 239

•  k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2015 celkem 33 občanů.

•  z obce se odhlásilo 36 občanů.

K 31. 12.2015 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 259 občanů, z toho 650 žen a 609 
mužů. Pro srovnání bylo v  roce 2005 k  trvalému pobytu přihlášeno v  obci Tvarožná 
1 174 občanů. Trend pozvolného nárůstu počtu obyvatel obce je způsoben doznívající 
výstavbou v lokalitě „Cihelna“. Vlastníci nemovitosti po vydání kolaudačního souhlasu 
či souhlasu s užíváním stavby se mohou přihlásit k trvalému pobytu v obci Tvarožná.

Zajímavosti z evidence obyvatel:
•   Nejstaršími občankami v naší obci jsou paní Eliška Antonická a paní Zdeňka Galová. 

Obě budou slavit v letošním roce 96. narozeniny. Nejstarším občanem je pan Josef 
Pěgřímek, který letos oslaví 92. narozeniny.

•  Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 41 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy 42 let.

•  Nejčastěji používané křestní jméno:
•  u mužů:    Jan  52× 

Jiří  42×
    Pavel   33× 

•  u žen:   Marie   43×
    Jana   35×
    Hana, Anna 22×

•  Nejčastějším příjmením v naší obce je:
•  u mužů:    Daněk     26×
    Brzobohatý   13×
    Buchta, Kříž   10×

•  u žen:   Daňková   31×
    Brzobohatá   13×
    Buchtová   13×

Informace k trvalému pobytu občana:
•   Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR) 

vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendové-
ho systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu 
na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v  době jeho narození je místo trvalého 
pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte 
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v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otec (přiděluje se u dětí narozených 
po 31. 12. 2010).

•   Ohlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí ob-
čan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu - Obecní úřad Tvarožná, evidence 
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek 
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení 
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vy-
dání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno 
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny 
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, 
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

•   Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – od 1. 1. 2016 se nově zavádí správní popla-
tek ve výši 100 Kč za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle 
zákona o evidenci obyvatel.

•   Ohlášení ukončení trvalého pobytu – od 1. 1. 2016 se zavádí správní poplatek ve výši 
100 Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Lenka Dumpíková, DiS. 
referent státní správy a samosprávy

Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako 

asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednic-
tvím jednoho místa.

Ověřené výstupy se vydávají na počkání na sekretariátě 
OÚ Tvarožná (tel. 544 226 101).

Více informací a ceník najdete na www.czechpoint.cz

•	 Výpis z katastru nemovitostí
•	 Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, ústavní, společen-

ství vlastníků, jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
•	 Výpis z živnostenského rejstříku
•	 Výpis z rejstříků trestů
•	 Výpis z rejstříků trestů právnických osob
•	 Výpis z bodového hodnocení řidiče
•	 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
•	 Výpis z insolvenčního rejstříku
•	 Autorizované konverze dokumentů
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Ověření podpisu a listiny – Legalizace a vidimace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpi-

su (legalizace) provádíme na sekretariátě Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101). 
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s před-
loženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastno-
ručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. 
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listi-
ně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Lenka Dumpíková, DiS. 
sekretariát

Informace
Přechod pro chodce – stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR

Na  základě Vašeho požadavku 
na  zřízení přechodu pro chodce v  obci 
Tvarožná přes silnici č. III/3839 u p. č. 682 
(RD č. p. 76)  uvádím následující:

Podmínky pro zřizování přechodů pro 
chodce a jejich parametry jsou upraveny 
v  ČSN 73  6110 (zejména bod č. 10.1.3.1. 
a  obr. 33) a  ve  vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Přechod pro chodce smí být umístěn 
pouze tam, kde jsou splněny požadavky 
na  dostatečnou intenzitu provozu chod-
ců i vozidel. Tato norma rovněž upravuje 
i  požadovanou vzájemnou vzdálenost 
přechodů pro chodce od  sebe. Přechod 
i  místo pro přecházení by měl být umís-
těn tak, aby byla zajištěna jeho dostateč-
ná viditelnost ze strany přijíždějícího řidi-
če (100 m). Nejdůležitějším hlediskem ze 
strany Policie ČR je však hledisko bezpeč-
nosti. Bohužel je prokázána dlouhodobě 
zvýšená rizikovost přechodů pro chodce, 
která pramení z  nepatřičného chování 

chodců (zejména náhlý vstup do vozovky 
bez dostatečného rozhlédnutí). Na  pře-
chodech pro chodce dochází ke  znač-
nému počtu dopravních nehod, jejich 
následky jsou pro chodce velmi závažné. 
Paradoxně při porovnání nehodovosti 
na  přechodech pro chodce a  v  místech 
pro přecházení se jako bezpečnější jeví 
místa pro přecházení. Z  tohoto důvodu 
Vám nemohu doporučit zřízení přecho-
du pro chodce, ale místa pro přecházení. 
Od  ledna 2016 dojde k  úpravě vyhlášky 
č. 30/2001 Sb., kdy místa pro přecházení 
budou označena dopravním značením, 
a  tudíž bude zajištěna jejich lepší viditel-
nost a  očekávanost pro řidiče projíždě-
jících vozidel. Co se týká nasvětlení míst 
pro přecházení, Policie jej nepožaduje, 
ale je to samozřejmě vhodné pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. 

S pozdravem
por. Ing. Jaroslav Skokan

komisař SPDI BM a BO



Tvaroženský zpravodaj  28

Z činnosti spolků a sdružení
TJ Sokol Tvarožná 2015

V roce 2015 se Tělovýchovná jednota 
Sokol Tvarožná snažila nabídnout mož-
nosti sportovního vyžití a společenských 
akcí alespoň v  takovém rozsahu jako 
v  roce předchozím. V  této souvislosti se 
musím zmínit o tom, že i nadále platí vý-
zva pro všechny, kdo by se chtěli zapojit 
jako cvičitelé či trenéři, je škoda, když ta-
kový prostor a cvičební nářadí zahálí. 

Hodnotíme-li sportovní rok, musíme 
si uvědomit, že se v mnohém neshoduje 
s rokem kalendářním. Cvičení začíná v září 
či říjnu v návaznosti na rok školní, oficiální 
soutěže začínají již v  srpnu a všichni pak 
ukončují organizovanou činnost začát-
kem léta, kdy nastává prázdninová – letní 
přestávka, ideální pro sportování v  příro-
dě.

V  roce 2015 fungovaly pravidelné cvi-
čební hodiny pro: předškolní děti, žáky 
a žákyně – toto cvičení je založené na prin-
cipech základní tělesné výchovy a  spor-
tovních her. Kondiční cvičení žen funguje 
po dlouhá léta beze změn 2× týdně, stej-
ně tak v minulém roce. S elánem se pustili 
do tréninku mladí florbalisté. Během roku 
se trenérům podařilo najít vhodnou kon-
cepci a  vedou tento sportovní kroužek  
 

jako zájmový, s plánovanou účastí na ně-
kolika turnajích (bližší informace si mů-
žete přečíst v  jejich zprávě). Muži senioři 
mají také již tradičně vyhrazen pravidelný 
čas pro sálovou kopanou. Do oficiální sou-
těže je přihlášeno mužstvo kopané a  tři 
družstva oddílu stolního tenisu.

Ale vraťme se ještě na  začátek roku 
2015. Z  kulturních akcí jsme v  lednu 
uspořádali „pouze“ Dětský maškarní 
ples – zato velmi vydařený. Tradici spo-
lečenských plesů jsme tak přerušili, akci 

„přesunuli“ na květen a nahradili Májovou 
zábavou. Tato změna přinesla nakonec 
pozitivní ohlas a  tak jsme tuto strategii 
zvolili i pro rok 2016. V srpnu před poutí 
se uskutečnil již 19. ročník Tvaroženské 
olympiády s  rekordním počtem účastní-
ků. Pouťové kulturní akce tentokrát pro-
běhly pod záštitou obce. Podzim patřil 
zejména zahájení druhé části cvičebního 
roku a plánování větších oprav. Ke konci 
roku, 15. a 17. prosince proběhly veřejné 
cvičební hodiny předškolních dětí a žáků. 
Věřím, že přítomným rodičům se cvičení 
líbilo alespoň tak, jako jejich dětem a  se 
všemi se těšíme na  sportovní a  kulturní 
akce v roce 2016!

Ivona Šťastná

Oddíl florbalu v roce 2015
Tento rok začal nad naše očekávání 

velice dobře. Odehráli jsme první turnaj 
v  Líšni, kde jsme skončili na  velice pěk-
ném třetím místě. Tento úspěch posílil 
naše sebevědomí až tak, že jsme pomýš-
leli na příčky nejvyšší i v dalších turnajích. 
Bohužel se tak nestalo. V Ivančicích jsme 
skončili až na posledním místě. Z tohoto 
důvodu jsme se rozhodli zvýšit tréninko-

vé nasazení na dva dny v týdnu, pondělí 
a  pátek. Vynaložené úsilí přineslo ovo-
ce a  v  dalších turnajích jsme se umístili 
do pěkného třetího místa. Během letních 
prázdnin jsme hráčům dopřáli odpoči-
nek, aby nabrali síly do  další části roku. 
Na  podzim jsme začali úzce spolupraco-
vat s  oddílem florbalu ve  Slatině a  Líšni. 
Tréninky ve Tvarožné zůstaly pouze v pon-
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dělí od 17.00 do 19.00 hodin. Poslední turnaj v roce 2015 
jsme odehráli v Brně-Pisárkách. Turnaje jsme se zúčast-
nili ve  velmi malém počtu z  důvodu nemocí. Skončili 
jsme těsně pod stupni vítězů, a  to na  neoblíbeném 
čtvrtém místě.

V  roce 2016 se čas tréninků nemění. Chceme po-
vzbudit všechny chlapce i  děvčata do  15 let, aby ne-
váhali přijít za  námi. Další turnaje už klepou na  dveře, 
a  nové dresy nám, doufáme, přinesou štěstí při hře 
o místa nejvyšší.

Za oddíl florbalu  
David Šír a Lukáš Rafaj

Poděkování
V adventním čase plném očekávání, 

shonu i přátelských setkávání, musíme 
někdy bohužel čelit i smutným zprávám, 
které nás vždy zaskočí. Úmrtí našich 
blízkých je zprávou nejbolestnější. Mezi 
těmi, kteří nás navždy opustili v předvá-
nočním čase roku 2015, byl i náš kolega 
a kamarád Ing. Jan Přikryl. Dovolte nám, 
abychom mu slova díků za jeho práci 
vyslovili alespoň dodatečně, touto for-
mou. 

V Tělovýchov-
né jednotě Sokol 
Tvarožná pracoval 
nejprve v oddílu 
kopané, byl ve-
doucím družstva 
dorostu. V roce 
2001 stál u zrodu 
oddílu stolního 
tenisu, jehož byl 
do poslední chvíle 
aktivním členem. 
Od roku 2003 byl 
místopředsedou 

TJ, nadále se podílel na organizaci spor-
tovních i společenských akcí tělový-
chovné jednoty, potřebu vzájemné spo-
lupráce TJ s obcí prosazoval i jako člen 
zastupitelstva obce. 

Za jeho práci a podporu mu patří náš 
dík.

S úctou vzpomínají a děkují
kolegové a kamarádi z TJ Sokol Tvarožná

Lukáš Pospíšil – Turnaj Líšeň, třetí místo
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Mikulášský turnaj ve stolním STIGA hokeji
Orel jednota Tvarožná uspořádal 

za  podpory Jihomoravského kraje v  so-
botu 28. 11. 2015 již podruhé Mikulášský 
turnaj ve stolním STIGA hokeji. Zúčastnilo 
se celkem 19 hráčů, přijeli hosté z  Brna-

-Obřan a  ze Žatčan a  tentokrát se zúčast-
nili i  dva hráči z  Tvarožné Petr Ondráček  

 

a  Maxík Jager. Hrálo se na  7 hracích sto-
lech, hrál každý s každým a nakonec se ví-
tězové utkali o Pohár mistrů. V sále soko-
lovny vládla nadšená sportovní atmosféra. 
Děkujeme všem zúčastněným i organizá-
torům za skvěle strávenou 1. adventní so-
botu.

Hana Nečasová
starostka Orla Jednoty Tvarožná

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2015
Dovolte, abych vás seznámila s činnos-

tí mladých hasičů v roce 2015.
Poslední víkend v  březnu odjeli naše 

dorostenky Petra Machancová a  Marie 
Ryšavá a  také dorostenec Michal Pejřil 
na halovou soutěž jednotlivců do Jablon-
ce nad Nisou. 

Na  jaře jsme se pokusili navázat 
na  pravidelné tréninky ze začátku školní-
ho roku na podzim 2014. Byla před námi 
druhá část hry Plamen. V této části se sou-
těží v  disciplínách požární útok, štafeta 
4 ×  60 m  a  ve  štafetě  dvojic.  Soutěž  pro-
běhla v Sivicích v sobotu 16. 5. Družstvo 
starších žáků vybojovalo 2. místo a mladší 
žáci skončili na 15. místě. 

Dorostenci soutěžili také v  Sivicích, 
ale o týden později 24. 5. V našem sboru 
máme v  současné době jen dorostence, 
kteří mohou závodit v  kategoriích jed-
notlivců. Na  složení celého družstva je 
jich málo. Ale k  výsledkům: v  kategorii 
mladších dorostenek neměla Petra Ma-
chancová s kým soutěžit a umístila se tak 
na  prvním místě, stejně i  Marie Ryšavá 
v kategorii středních dorostenek. Katego-
rie starších dorostenek bývá nejvíce za-
stoupená, Helena Ryšavá obsadila 4. mís-
to. V  dorostencích máme jen jednoho 
zástupce a  to Michala Pejřila v  kategorii 
mladší dorost – neměl s kým poměřit své 

síly a získal první místo. Jan Doležal tento-
krát nestartoval.

Další soutěž, které jsme se zúčastnili 
s družstvy mladších a starších žáků, byla 
O  prázdninový pohár okrsku Pozořice. 
Konala se 25. 6. v Sivicích a již tradičně se 
kromě požárního útoku a štafety 4 × 60 m 
soutěžilo v  netradiční disciplíně. Tento-
krát to byla záchrana velitele. Starší žáci 
vybojovali celkové první místo, mladší 
byli čtvrtí. 

Po letních prázdninách přišly do druž-
stva mladších žáků posily v podobě dvou 
šikovných kluků z  Pozořic. Neznamenalo 
to zvýšení počtu dětí v družstvu, protože 
některé z dětí již po prázdninách nepřišly. 
Bohužel to byly ty šikovnější, které se roz-
hodly pro jiný druh aktivního trávení vol-
ného času.

Téměř všechny podzimní tréninky 
byly zaměřeny k  závodu požárnické vše-
strannosti – jednoduše k  „braňáku“. Ko-
nal se v Hostěnicích první sobotu v říjnu 
(3. 10.). Podařilo se nám sestavit dvě druž-
stva mladších žáků, získali 19. a 23. místo. 
Družstvo starších žáků skončilo na 5. mís-
tě. Za  dorostence soutěžili Jan Doležal 
a Marie Ryšavá ml., oba se shodně umístili 
na 6. místě.

Michal Pejřil a Petra Machancová se zú-
častnili závodů Českého poháru, což je se-
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Zpráva SDH Tvarožná za rok 2015
Dovolte, abych Vás seznámil s činností 

SDH Tvarožná. Pro začátek pár čísel: naše 
členská základna se v  zásadě nezměni-
la. Ve sboru máme 22 dětí od 3 do 18 let 
a  rovných 50 členů nad 18 let. Pokud si 
vybavujete loňské počty, tak jsme na tom 
u dospělých naprosto stejně a dětí máme 
o  4 méně. Sešli jsme 
se pravidelně, každé 
první úterý, na deseti 
členských a  dvou vý-
borových schůzích. 

Chtěl bych po-
děkovat radě obce 
Tvarožná a  zastupitel-
stvu za  nové zásaho-
vé vozidlo, které bylo 
pořízeno za  podpory 
Jihomoravského kra-
je. Jsem přesvědčen, 
že máme novou mo-
tivaci do  další práce. 

V zásahové jednotce máme 16 členů. V le-
tošním roce si jednotka připsala 5 zásahů 
vyhlášených KOPISem a  7 pomocí pro 
obec. Jednalo se o kácení dřevin, vyproš-
ťování aut a odchyt včel. Velitel si 30. listo-
padu na školení V8 prodloužil svou kvali-
fikaci ve školicím středisku HZS v Tišnově.

riál závodů jednotlivců a dařilo se jim více, 
než dobře. Petra se v celkovém hodnoce-
ní vyšvihla na 4. místo a Michal na 5. mís-
to. Ocenění převzali na slavnostním veče-
ru v pražském divadle U Hasičů v sobotu 
28. listopadu. Petra se věnuje především 
běhu na 100 m a výstupu na věž. Okrsek 
Pozořice přispěl na zakoupení závodního 
žebříku. Petra také závodila na MČR v Pra-
ze, kde posílila tým děvčat z Dražovic.

Jak zaznělo již v  loňské zprávě, Petra 
Machancová se stala českou reprezen-
tantkou v  požárním sportu v  kategorii 
dorostenek. Spolu s ní se v létě zúčastnila 
jako náhradnice mistrovství světa v Bělo-
ruském Grodnu. Úsilí, které sportu věnuje, 
přináší výsledky. Kromě již zmiňovaného 
úspěchu v  Českém poháru se znovu do-
stala do  výběru reprezentace pro příští  
 

rok. Přejme jí štěstí, aby se jí dařilo ale-
spoň tak jako letos, protože je nejmladší 
ze všech.

V  Jánských Koupelích se každoročně 
konají nejen tábory pro děti, ale také Let-
ní škola instruktorů. Úspěšní absolventi 
dvoutýdenního školení se stanou instruk-
tory a  jejich znalosti využívají vedoucí 
mládeže při své práci s dětmi. O prázdni-
nách se tohoto výcviku zúčastnila Daniela 
Ondráčková. Její elán a  čerstvé znalosti 
od té doby s radostí využívají všichni naši 
vedoucí. 

Poslední den v roce jsme se společně 
s  dětmi, dorostenci, rodiči a  vedoucími 
sešli a neformálně zhodnotili končící rok. 
Doufám, že výsledky roku 2016 budou 
lepší, než ty letošní. 

Za vedoucí mládeže  
Marie Ryšavá
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Zprávu začnu ještě v  roce 2014 a  to 
pod vánočním stromem. Opět jsme za-
jistili dovoz zvukové aparatury, uvařili čaj 
a svařili víno pro naše promrzlé spoluob-
čany. Někteří členové se vtělili do postav 
příběhu o  narození Ježíše a  příchodu tří 
králů.

31. prosince jsme se již tradičně 
v 17 hodin setkali s našimi mladými hasiči 
na zbrojnici k malé párty na ukončení ka-
lendářního roku. Zúčastnily se nejen děti 
s  rodiči, ale i  někteří naši členové a  bu-
deme velmi rádi, pokud by se naše řady 
do  budoucna rozšířily o  další příznivce 
tohoto setkání. Okolo 19 hodiny jsme od-
pálili malý ohňostroj a rozešli se ke svým 
domovům vítat Nový rok každý po svém.

Prvním setkáním v  novém roce je 
členská schůze 6. ledna 2015. Naplánovali 
jsme roznášení pozvánek na ples, ples sa-
motný a ostatky. V sobotu 24. ledna ráno 
proběhlo chystání sálu na Kosmáku na ve-
černí zábavu. Ve 20 hodin začala hrát ka-
pela Karla Pešla z Brna. Přišlo 111 spoluob-
čanů, kteří si ples náramně užili a bavili se 
asi do 3 hodin ráno. 

Začátkem února odjela malá skupinka 
našich členů do  Polska na  konečnou do-
mluvu ohledně koupě zásahového vozi-
dla. Jednání bylo úspěšné a auto jsme si 
v brzké době opravdu přivezli.

V sobotu 7. února se konala v Ochozi 
okrsková volební valná hromada. Na této 
schůzi si pověření zástupci jednotlivých 
SDH okrsků zvolili své vedení. My máme 
opět velké zastoupení ve  výboru okrs-
ku. Jiří Bajer pokračuje ve funkci starosty 
okrsku. Marie Ryšavá byla nově zvolena 
jako jednatelka okrsku a  Zbyněk Macha-
nec přebral funkci pokladníka, kterého 
v předchozích dvou volebních obdobích 
dělal pro pozořický okrsek Miroslav Seve-
ra. Večer se konal okrskový ples, kterého 
se však nikdo z našich členů nezúčastnil.

V  poledne 14. února opět vyrazily 
masky na  svou tradiční trasu ostatkové-
ho průvodu za  hudebního doprovodu 
Čtyř tet. Cesta po Tvarožné je náročná pro 
všech 31 masek, ještě že nás doprovázel 
povoz Petra Sitteho. Večer hrála na  zá-
bavě skupina K+R Křenovice a  podpořit 
nás přišlo 60 návštěvníků. O půlnoci jsme 
pochovali basu a šli spát. O týden pozdě-
ji, 21. února, se účastníci ostatků setkali 
na  hasičské zbrojnici na  poostatkovém 
večeru, kde se konzumovali darované na-
turálie a  probírali zážitky z  předchozího 
náročného víkendu.

O den později se poprvé v tomto roce 
rozhoukala siréna na obecním úřadě. Jed-
notka v  počtu 8 členů vyrazila vstříc pla-
nému poplachu.

7. března v Moutnicích proběhlo malé 
dovyhodnocení Mistrovství ČR hry Pla-
men a dorostu v Brně 2014. Na toto setká-
ní byli pozváni i naši členové, kteří se ak-
tivně na této celorepublikové akci podíleli.

Za  další týden, 14. března, proběhlo 
v  Tešanech u  Brna volební okresní valné 
shromáždění, na které odjel delegát Miro-
slav Severa. Členkou volební komise byla 
naše zástupkyně Marie Ryšavá st. Volilo se 
(stejně jako na  úrovni okrsku) do  výkon-
ného výboru OSH. Pro období 2015–2020 
byli z našeho sboru zvoleni jako náměstek 
pro represi Jiří Bajer a náměstek pro mlá-
dež Petr Pejřil. Do odborné rady mládeže 
okresu Brno-venkov Marie Ryšavá a  Zby-
něk Machanec. Petr Pejřil byl také zvolen 
ve  volbách do  krajského výboru předse-
dou Krajské odborné rady mládeže.

Ve  stejný den jsme na  zbrojnici pořá-
dali sbírku věcí pro charitu Broumov. Na-
sbíralo se plné nákladní auto a ještě obča-
né přispěli asi 1.800 Kč na dopravu.

Protože je pro naši činnost třeba finan-
cí, uspořádali jsme 21. 3. sběr železného 
šrotu. Traktor půjčil ochotně Josef Daněk 
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a  řídil ho Vlastimil Doležal. Šrot odvezla 
firma Novotný. Posbírali jsme asi 4 a  půl 
tuny. Druhá skupina mužů kácela dřeviny 
na  suchém poldru za  Novou ulicí. Byl to 
v  tomto roce první pracovní počin zása-
hové jednotky pro obec.

22. března nás KOPIS vyslal na  požár 
trávy. Místo určení, 
nečekaně Santon. 
Výjezdu se účastnili 
3 členové zásahové 
jednotky. 

V pátek 27. března 
odjela malá výpra-
va do  Jablonce nad 
Nisou podpořit naše 
závodníky. Závo-
dů Jablonecká hala 
se zúčastnila Petra 
Machancová, Marie 
Ryšavá ml. a  Michal 
Pejřil. Fandili jsme 
do neděle. 

V  pátek 17. dub-
na odjelo družstvo 
mužů na  soustředění do  Výrovic v  okre-
se Znojmo. V  krásném hasičském areálu 
zkoušelo rozjezd do nové sezóny a stme-
lovalo kolektiv. 

Neděle 26. dubna byla bohatá na udá-
losti. Dopoledne se šest našich členů vy-
dalo do  Křtin na  hasičskou pouť. Prošli 
slavnostním průvodem a  prožili mši sva-
tou v  kostele. Odpoledne jsme pomohli 
při zajištění pietního aktu při příležitosti 
70. výročí od ukončení druhé světové vál-
ky. A  navečer byl zásahové jednotce vy-
hlášen poplach. Na křižovatce u Rohlenky 
se stala dopravní nehoda. Výjezdu se zú-
častnilo 5 členů.

Posledního dubna jsme večer zapá-
lili oheň a  začal čarodějný rej. Z  důvodu 
zateplování budovy obecního úřadu se 
tentokrát konal na obecním dvoře. Hrály 

Čtyři tety a bavilo se třicet členů a přízniv-
ců sboru.

V  neděli 3. května jsme se sešli 
na  zbrojnici a  společně odpochodovali 
do  kostela na  ranní mši, uctít památku 
zemřelých členů a  sv. Floriána, patrona 
hasičů.

Státní svátek 8. května byl vybrán jako 
termín prvního kola postupové soutěže 
hasebního obvodu Pozořice. Soutěž se 
konala v  Blažovicích, získali jsme na  ní 
první místo a postoupili do Sivic na okres-
ní soutěž. Konala se 24. května a  naše 
družstvo skončilo druhé.

Hudební slavnosti Julia Antoše se ko-
naly 17. května. Zajistili jsme nachystání 
i úklid prostoru na Kosmáku a také občer-
stvení.

Po  celý duben a  květen poctivě pra-
covali na novém zásahovém vozidle Vlas-
timil Doležal, Miroslav Severa, Jiří a Josef 
Daňkovi, ale i  jiní. Především těmto jme-
novaným patří obrovský dík za práci, kte-
rou nezištně odvedli.

První červnový víkend patřil tradiční 
soutěži O  putovní pohár Zastupitelstva 
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obce Tvarožná. Před zbrojnicí jsme otevře-
li výčep a udírnu a v garáži jsme doleštili 
nové vozidlo na  slavnostní předání zása-
hové jednotce. Uvítali jsme hosty z Polska 
z družební obce Miedzyrzecze, starostku 
krajského sdružení paní Zdenu Jandovou, 
okresního starostu pana Josefa Gargulu, 
zástupce Jihomoravského kraje pana Sta-
nislava Juránka a další hosty. Ve 13 hodin 
proběhl slavnostní nástup soutěžních 
jednotek, požehnání vozu farářem P.  Jo-
sefem Rybeckým a  předání zásahového 
vozidla Renault Midliner starostou obce 
ing.  Petrem Buchtou zásahové jednotce 
obce. Soutěž proběhla jako vždy na  per-
fektní úrovni za dobrých výsledků skvělé 
a hojné účasti fanoušků a přihlížejících.

V  neděli 20. června odjelo družstvo 
mužů do  Pozořic na  místní pohárovou 
soutěž. Tentokrát se nesoupeřilo V  Zám-
ku, jak bývá zvykem, ale u školy. Jiné pro-
středí nám svědčilo, odvezli jsme si 3. mís-
to. O týden později odjela malá delegace 
na  pozvání našich přátel do  Polska, kde 
se zúčastnila, sice jen pohledem, jejich 
okresní postupové soutěže. Uvítání a po-
byt jak už bývá zvykem, byl velmi přátel-
ský.

Další akcí, ač nebyla čistě hasičská, 
byla návštěva slovenských Kvačan. Druhý 
víkend v červenci pořádali Kvačanský kot-
lík – soutěž ve vaření guláše. Na této akci 
se pravidelně prezentují 2–3 tvaroženská 
družstva a myslím, že kvalitně. Během so-
boty hrály i Čtyři tety a všichni velmi po-
ctivě utužovali vzájemné přátelské vztahy.

Zásah 22. července znamenal odstra-
nění včelího roje z krovu rodinného dom-
ku v Cihelně. O dva dny později byl vyhlá-
šen další planý poplach. Jednotka odjela 
za  dálnici směrem k  Blažovicím. Na  poli 
podmítal traktor. Prášilo se za  ním tak, 
že to vypadalo jako hustý kouř.

Před poutí v pátek 7. srpna byl nahlá-
šen další požár trávy a  opět hoří na  Ko-
pečku. Na tento zásah jsme už nejeli jen 
s  lopatami, ale vezli jsme si svoji vodu 
v naší cisterně.

O  tvaroženské pouti jsme po  dlouhé 
době otevřeli na zbrojnici výčep. Někteří 
z členů sboru také vypomáhali při chystá-
ní a úklidu páteční diskotéky a sobotního 
country večera. 

V neděli 23. srpna byl při ranní mši sva-
té na  návsi ve  Velaticích posvěcen nový 
prapor SDH Velatice. Naše účast byla sa-
mozřejmostí. Odpoledne jsme jeli do Ve-
latic znovu, protože se zde konala pohá-
rová soutěž. Skončili jsme na  krásném 
4. místě. 

Poslední víkend v srpnu jsme na fotba-
lovém hřišti uspořádali 5. ročník soutěže 
O  pohár starosty SDH v  požárním útoku. 
Chystat jsme začali již v sedm hodin ráno, 
protože začátek soutěže byl naplánovaný 
na 11. hodinu. Vozily se stoly, stany, hadi-
ce, obrubníky, výčepy, grily, prostě vše co 
je třeba, aby nic nechybělo a soutěž byla 
dokonalá. Díky všem, kteří přiložili ruce 
k dílu, protože naše snažení udělalo z této 
soutěže jednu z nejlepších v rámci Velké 
ceny OSH Vyškov. Přijelo 24  mužských 
a  13 ženských družstev. Za  kvalitu tra-
tě svědčí i  nejlepší dosažený čas tohoto 
ročníku a  to 16,98 s  družstva mužů SDH 
Mokrá.

Prodloužený víkend od 26. do 28. září 
patřil poznávacímu zájezdu po  severu 
Moravy a části sousedního Polska. Odjelo 
24 členů a  příznivců SDH. Sobota patřila 
Hradci nad Moravicí (zámek), Opavě a Vo-
jenskému muzeu v  Hrabyni. Ubytování 
bylo zajištěné v  Ostravě. V  neděli navští-
vili výletníci hornické muzeum Landek 
a  novou dominantu Ostravy – vysokou 
pec s vyhlídkou v oblasti Dolních Vítkovic. 
Večery byly ve  znamení povídání, zpěvu 
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nebo hry na  kytaru v  místě ubytování. 
V pondělí jeli někteří do Osvětimi na pro-
hlídku koncentračního tábora. Ostatní 
navštívili zámek a  město Psczyna. Odpo-
ledne navštívili všichni hasiče v  Miedzyr-
zecze. Dostali guláš a malé pohoštění. Pak 
už zbyla jen cesta domů. Doufám, že se 
účastníkům zájezd líbil. 

Ve  stejný víkend proběhly oslavy 
130. výročí založení SDH Pozořice. Na osla-
vách nás zastupovali bratři Pavel Filip 
a Zbyněk Machanec. 

V sobotu 10. října jsme pomohli navo-
zit stoly, židle a stany na farní den. Za tý-
den se konal první zkušební ročník sou-
těže Babický záchranář 2015. Tato soutěž 
byla velmi specifická, jednalo se o  simu-
lované situace první pomoci a  záchrany 
života. Členové zásahové jednotky museli 
správně a rychle reagovat na danou situ-
aci. Vše hodnotili profesionální záchranáři 
podle bodové stupnice. Posuzovali pro-
fesionalitu, kvalitu a souhru týmu, velení 
velitele a další úkony patřící ke zdárné zá-
chraně života.

Koncem měsíce října byl na  živnos-
tenském úřadě vyřízen živnostenský list 
a koncese na prodej lihovin, což můžeme 
využít při pořádání společenských akcí. 
Slavnostní vyhlášení letošního ročníku 
Velké ceny OSH Vyškov v požárním útoku 
se konalo 7. listopadu u nás na Sokolovně. 
Účast byla veliká, a zábava ještě větší, vše 
končilo okolo třetí hodiny ráno. Po zatep-
lování budovy OÚ zůstal vzadu v  části 
za  zbrojnicí poničený plot. Využili jsme 
teplý podzim a v tomto prostoru vyrovna-
li terén, zaseli novou trávu a postavili plot 
nový.

V  pátek 11. listopadu za  námi přijel 
reportér Českého rozhlasu v rámci soutě-
že Dobráci roku 2015. Nahráli jsme malý 
medailon, který 13. listopadu ve 13 hodin 
vysílal Český rozhlas Brno. Od této chvíle 
bylo možné po  celý týden posílat hlaso-
vací SMS. Sám jsem zvědav, jak toto do-
padne. Konečné vyhlášení bude v červnu 
2016. 

Poslední akcí roku byla připomínka 
výročí bitvy tří císařů. V pátek večer přijeli 
kamarádi z  Polska, které jsme ubytovali 
na faře a starali jsme se o ně až do neděl-
ního odjezdu. V sobotu zásahová jednot-
ka zajistila společně s JSDH Mokrá a Sivice 
asistenční službu. Na  hasičské zbrojni-
ci teklo pivo a  svařené víno proudem. 
V  udírně se cigára skoro nestačila ohřát, 
jak velká byla poptávka. Všem, kteří se po-
díleli na zajištění asistenční služby, chodu 
výčepu a  spokojenosti polských přátel 
mnohokrát děkuji.

V  sobotu 12. prosince odjelo druž-
stvo mužů do  Sivic na  Memoriál Mirka 
Mazla. Tuto svoji tradiční soutěž sivičtí 
hasiči v roce 2014 pojmenovali na počest 
svého nečekaně zemřelého spolubratra 
Miroslava Mazla. Naše družstvo obsadilo 
tvrdě vybojované poslední místo. Ze Sivic 
jsme odjeli na  předávání hasičských aut 
do Hostěnic a do Bedřichovic.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
členům podílejících se na celoročním cho-
du SDH i  zásahové jednotky SDH. Všem 
dospělým i mladým závodníkům za vzor-
nou reprezentaci nejen sboru, ale i obce 
Tvarožná.

Petr Pejřil 
starosta SDH Tvarožná
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Zpráva družstva mužů SDH Tvarožná za sezónu 2015
V  uplynulém roce jsme zimní přípra-

vu nechali každý na svých individuálních 
možnostech. I  to zřejmě hrálo roli a  pro-
jevilo se na  výsledcích celé sezóny. Ale 
protože ne úplně vše jsme chtěli nechat 
náhodě, vyrazili jsme 17. dubna do  Vý-
rovic na  Znojemsku, kde je krásný hasič-
ský areál. Celý víkend jsme běhali útoky. 
Někdy s  vodou, někdy bez vody, jenom 
sání nebo jen hadicové vedení. Někte-
ré časy vypadaly dobře. Na  první závod 
jsme vyrazili 2. května do Morkovic-Slížan 
v okr. Kroměříž. V  relativně dobré konku-
renci jsme s časem 18,50 s skončili na pěk-
ném 6. místě.

Za  týden, v  pátek 8. května, bylo 
v  Blažovicích I. kolo sportovní soutěže 
požárních družstev. První pokus se nám 
nepovedl, ale naše pozorné oko odhali-
lo špatně naměřenou trať a  pokus jsme 
opakovali. Obě kola jsme vyhráli. Štafe-
tu  4  ×  100 m  jsme  zaběhli  nejlépe  a  po-
stoupili jsme do okresního kola. V neděli 
v  Šaraticích proběhlo první kolo VC OSH 
Vyškov. Obhajovali jsme loňské 1. místo. 
Bohužel z  toho byl NP (neplatný pokus). 
Okresní kolo se konalo 24. května v  Sivi-
cích. Po dvou 2. místech v disciplínách po-
žární útok a štafeta 4 × 100 m jsme skonči-
li na krásném 2. místě.

Poslední víkend v  květnu patřil sou-
těži v  Hostěrádkách-Rešově. Šlo o  noč-
ní soutěž, na  které se nám dařívá. To 
jsme potvrdili. Skončili jsme na  4. místě 
s  časem 16,07 s (2B). Pokračovali jsme 
sérií tří závodů, na  kterých se nám neda-
řilo: 6. června Radslavice 19. místo a  čas 
24,83 s, 20. června Mokrá – noční soutěž 

– NP a 27. června v Moutnicích – také NP. 
Hned z Moutnic jsme jeli jako každoročně 
do Hlubočan a trošku si zlepšili náladu vý-
konem 18,22 s a celkovým 4. místem.

Za  týden 4. července v  Topolanech 
jsme opět získali 4. místo s časem 17,70 s. 
Nejnáročnější víkend v  sezóně nás čekal 
11.–12. července. Byl náročný nejen, co se 
týká počtu závodů, ale i najetých kilomet-
rů. Začali jsme v Habrovanech 19. místem 
s časem 25,80 s. Potom jsme přejeli na Slo-
vensko do  Trenčianských Bohuslavic 
na noční soutěž na 2B. Byli jsme plni oče-
kávání. Před dvěma lety jsme zde skončili 
na 3. místě s časem 15,06 s. Tentokrát jsme 
zlepšili svůj čas na 14,73 s, ale umístění 
bylo přesto trošku horší – 6. místo. Ráno 
jsme se rychle vrátili zpět do  republiky. 
Čekala nás extraliga v Pasohlávkách. Zřej-
mě se na nás projevila únava po cestování 
a nevyspání a skončili jsme s NP.

Zbytek prázdnin jsme jezdili jen na zá-
vody VC OSH Vyškov. Nejlepším umístě-
ním bylo 3. místo a  nejhorším místo 10.  
 
Zde je stručný přehled:
18. 7. Kučerov  – 18,68 s – 7. místo
25. 7. Dražovice – 18,97 s – 10. místo
  1. 8. Drnovice  – 17,73 s – 3. místo
29. 8. Tučapy  – 17,94 s – 5. místo
30. 8. Tvarožná  – 18,52 s – 10. místo
  5. 9. Hodějice  – 18,04 s – 5. místo
září –  Ivanovice  

 na Hané  – 18,00 s – 4. místo

V  neděli 13. září jsme jeli na  soutěž 
do  Mokré. Útok jsme rozběhli na  velkou 
parádu. Pravý terč byl sestřelen v  čase 
15,01 s, ale horší a výsledný čas 16,94 s le-
vého terče nás odsoudil k  celkovému 
7. místu.

Závodní rok jsme ukončili opravdu 
„vydařeným“ víkendem. 19. září jsme ab-
solvovali dvoje závody: dopoledne Stano-
viště a večer noční Šaratice. Byl to pokaž-
dé neplatný pokus.



37 Ročník 44  •  Číslo 1  •  leden–únor 2016

Medaile „Za zásluhy“
V  rámci programu 210. výročí bitvy 

u  Slavkova byly v  Historickém sále slav-
kovského zámku uděleny nové medaile 
Za  zásluhy. Mají průměr 40 mm a  jejich 
autorem je Petr Soušek. Diplomy zpraco-
val Miloslav Vymazal z Kobylnic.

Iniciátorem udělování medailí je Zá-
jmové sdružení právnických osob Slav-
kovské bojiště – Austerlitz. Účelem je 
splatit dluh těm mužům, kteří v 70. a 80. 
letech minulého století přicházeli ve  vý-
roční den bitvy na  Mohylu míru, Žuráň, 
Santon nebo do Slavkova aby se poklonili 
památce padlých vojáků. Kritériem tedy 
je nejen to, že tuto činnost vykonávali 
před rokem 1989, 
ale i  to, že  oběto-
vali svůj čas, pe-
níze a  riskovali 
i  špatný posudek 
na  pracovišti. Dal-
ším důvodem je 
i  to, že u  svého 
zájmu vydrželi 
dodnes. Výjimka 
může být udělena 
v  případě zdravot-
ních problémů. Je 
jisté, že tito muži 
i  ženy stáli u  zro-
du dnešních vzpo-
mínkových akcí.

Prvními oceněnými jsou:
Oldřich Bartošek z Křenovic
Radim Dufek z Brna
Jan Dvořák z Tučap
Pavel Hofmann z Brna
František Kaluža z Kobylnic

V  roce 2015 jsme celkem navštívili 
24  závodů v  požárním útoku ve  4 okre-
sech a  dvou zemích. Ve  Velké ceně OSH 
Vyškov jsme se celkově umístili na 6. místě. 
Slavnostní vyhlášení těchto výsledků pro-
běhlo na Sokolovně začátkem listopadu.

Děkujeme SDH Tvarožná a  obci 
Tvarožná za podporu při našem snažení.

Závěrem Vám všem přejeme v novém 
roce hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů 
na poli osobním i pracovním.

Petr Pejřil 
družstvo mužů SDH Tvarožná

Ze života obce
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Zemřel Richard Mořic Belcredi
Původem lombardskému rodu Belcre-

di patřil tvaroženský velkostatek od roku 
1819 až do  parcelace v  roce 1926. Edu-
ard Belcredi jej zdědil po příbuzném své 
matky, bezdětném Františku Josefovi 
z  Freyenfelsu. Rod Belcredi se význam-
ně zapsal nejen do  historie Moravy, ale 
i do historie naší obce. Má zásluhy na vy-
budování kostela sv. Mikuláše, základní 
školy a  svým vlivem přispěl k  příchodu 
faráře a  spisovatele Václava Kosmáka. 
Podrobnosti jsou uvedeny Ludvíkem 
Belcredi a Janem Skutilem v knize 700 let 
Tvarožné u  Brna, vydané obcí Tvarožná 
v roce 1988.

Předkové Richarda Belcrediho bojova-
li proti Napoleonovi a tři ze čtyřech bratrů 
v nich padli. Byli to Vilém, Ignác a u Ulmu 
i  Hubert. Přežil jen Eduard. Tomu se do-
stalo pocty, aby jako „čestný kavalír“ do-
provázel Marii Luisu Habsburskou do  Pa-
říže, kde se provdala za  francouzského 
císaře Napoleona. Před bitvou u Slavkova 
byli na  líšeňském zámku ubytováni mar-
šál Murat a  generál de Belliard. Po  bitvě 
u Slavkova byl v sýpce v prvním patře se-
verního křídla zámku francouzský špitál.

Před několika lety jsem se na jednom 
z  pochodů Za  Moravu v  Brně seznámil 
s milým a vzdělaným pánem, kterým byl 
hrabě Dr. Richard Belcredi z Brodku u Pro-
stějova. Jeho zajímavým slovům o historii 
Moravy naslouchaly v kostele sv. Tomáše 
desítky lidí. Oslovil jsem ho. O  Tvarožné 

Josef Olšar ze Zlatých Hor
Oldřich Pastrňák z Brna
Vlastimil Schildberger st. z Brna
Jan Vlček z Tvarožné
Ivan Šafránek z Brna
Václav Řeha z Frýdku-Místku
Jan Špatný ze Slavkova u  Brna in memo-
riam

Medaile předal předseda sdruže-
ní František Kopecký a  jeho kolegové 
z  předsednictva, kterými jsou starosta 
Slavkova u  Brna Michal Boudný, starosta 

Prace u Brna Ing. Vovesný a majitel Staré 
pozořické pošty Ing. Jiří Podolský.

Prestiž důstojné akce podtrhla účast 
předsedy vlády Mgr.  Bohuslava Sobotky 
a  místopředsedy Senátu Ing.  Ivo Bárka. 
Zásluhu na tom především má slavkovský 
starosta, který možnost využití prostor 
zámku zprostředkoval a  také personál 
zámku, v  čele s  paní ředitelkou Mgr.  Ou-
bělickou, který při akci asistoval.

František Kopecký, 
předseda Zájmového sdružení právnických 

osob Slavkovské bojiště – Austerlitz
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dost věděl. Za-
jímal se o  její 
historii i  sou-
časnost. Po-
zval mě k sobě 
na  zámek 
do Brodku. Pro 
řadu aktivit 
jsme oba se-
tkání neustále 
odkládali. Už 
se za  ním ne-
vypravím.

R i c h a r d 
Mořic Belcredi 
se narodil 28. 
února 1926 
v Brně-Líšni. 
Jeho rodiči 
byli Karel Jiří Belcredi a  Terezie rozená 
Kalnoky. Dětství prožil se svými bratry 
Ludvíkem Hugem, Hugem a  Egbertem 
na  líšeňském zámku. Rodinný majetek 
jim zabavili nacisté i  komunisté. V  roce 
1949, po  vyloučení z  právnické fakulty, 
byl varován před zatčením a  emigroval. 
Přes Vídeň a  Innsbruck se dostal do Paří-
že. Odtud přešel na  Univerzitu Svobod-
né Evropy do  Štrasburku, kde studoval 
politické vědy. V Rádiu Svobodná Evropa 
pracoval od roku 1951 do roku 1983. Byl 
i  jednatelem společnosti Opus Bonum, 
která organizovala emigrantské semináře 
v Bavorsku. Společně s Pavlem Tigridem 
a s dalšími lidmi pomáhal pašovat zakáza-
nou literaturu do nesvobodných zemí.

Do  republiky se vrátil v  roce 1989. 
V  roce 1992 dostal v  restituci zpět zchát-
ralý zámek v Brodku. Ten byl od roku 1945 
používaný jako skladiště. Od  roku 1994 
vykonával čtyři roky funkci velvyslance 
ve  Švýcarsku. Sám říkal, že to byly čtyři  
 
 

nejšťastnější roky jeho života. Vrátil se 
na zámek v Brodku u Prostějova. Pečoval 
o zámek i o park a podílel se na kulturním 
dění v obci. Byl lidovým člověkem, mece-
nášem obce i farnosti. V roce 1998 dostal 
Řád Tomáše Garigua Masaryka za vynika-
jící zásluhy o demokracii a lidská práva.

Bývalý redaktor Rádia Svobodná Ev-
ropa Richard Belcredi zemřel 20. prosince 
2015 v  prostějovské nemocnici. Už del-
ší dobu měl zdravotní potíže. Bylo mu 
89 roků.

V  sobotu 2. ledna ve  13 hodin jsem 
se v  kostele Povýšení sv. Kříže v  Brodku 
u Prostějova zúčastnil zádušní mše za ze-
mřelého. V  plně obsazeném kostele byli 
přítomni členové rodiny, řádů, zastupi-
telstev a  další hosté. Nechyběla místní 
dechová hudba, chrámový sbor a  hasiči, 
kteří stáli četnou stráž u jeho rakve. Ostat-
ky Richarda Belcrediho byly převezeny 
do Rakouska a pohřbeny v rodinném hro-
bě.

František Kopecký,  
kronikář ve Tvarožné
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Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji, aby 

se jim v  novém roce 2016 dobře dařilo 
a splnila se všechna přání a očekávání. 

Letošní příspěvek zahájím ohlédnutím 
se na konec roku loňského. Měsíc prosinec 
patřil opět k těm akčnějším měsícům škol-
ní docházky. Letošní výročí bitvy tří císařů 
jsme spojili s  besedou s  vojáky a  návště-
vou polního ležení vojska na návsi. Miku-
láše s jeho pomocníky jsme ve škole přiví-
tali trošku později, ale na zážitku z práce 
ve  skupinách s  mikulášskou tematikou 
to neubralo. Zpěv před školou, prodej 
vánočních dekorací, občerstvení a  před-
vánoční zastavení se s přáteli či známými 
ze školy neodmyslitelně patří k Jarmarku 
dětských výrobků, který se i  letos poda-
řilo zorganizovat ve spolupráci se skauty 
a  obecním úřadem ve  školním dvoře. At-
mosféra tohoto setkání bývá příjemná 
a užijí si ji děti i dospělí. Vánoční atmosfé-
ru jsme byli s dětmi nasát i na vánočních 
trzích v Brně a také na programu Vánoce 
ve světě v Dětském muzeu. 

Měsíc leden máme ve  škole spojen 
s  prověřením vědomostí a  dovedností 
a  s  hodnocením práce žáků za  první po-
loletí školního roku, které končí předáním 
výpisu vysvědčení ve  čtvrtek 28. ledna. 
Následují pololetní prázdniny, které letos 
připadnou na pátek 29. ledna. V průběhu 
měsíce ledna či února plánujeme opět 
vyjet na bruslení i na lyžařský výcvik. Tyto 
aktivity jsou ovšem spojeny s příznivými 
povětrnostními podmínkami, takže uvidí-
me, co nám zima nadělí. 

Jarní prázdniny připadají letos pro náš 
okres na termín 29. února – 6. března. 

V  měsíci lednu také proběhne zápis 
žáků do první třídy pro školní rok 2016/2017. 
Tento zápis se uskuteční ve středu 20. led-
na 2016 ve  14 hodin ve  škole. K  zápisu 
zveme rodiče a  jejich děti, které dovrší 
v  letošním roce 6 let. Zápis opět proběh-
ne formou skupinové práce. Děti si při ní 
vyzkouší, co je čeká ve  škole. Rodiče bě-
hem této doby vyřeší administrativní zá-
ležitosti. Vyrozumění o přijetí žáka do ZŠ 
proběhne tradičně zveřejněním seznamu 
žáků ve vstupní hale a na webových strán-
kách školy. Děkujeme rodičům za  jejich 
důvěru v naši školu a věříme, že se dostaví 
všichni noví prvňáčci, aby se zvýšil počet 
tvaroženských žáků a  naše škola moh-
la dále bezproblémově fungovat. Co by 
mělo dítě umět, než půjde do  1. třídy, si 
můžete přečíst na našich webových strán-
kách.

Dále pak pro předškoláky plánujeme 
zařadit 10hodinový kurz přípravy na škol-
ní docházku. Kurz bude probíhat ve škole 
v  jarních měsících v  odpoledních hodi-
nách po dohodě s  rodiči a bude zdarma. 
Zúčastnit se mohou děti s rodiči i bez nich. 

Sběr starého papíru zahájíme již 
od 5. do 15. ledna 2016. V průběhu roku 
pak dále zachováme cyklus prvních 
14 dní sudých měsíců.

Všechny aktuální informace i  fotodo-
kumentaci z  uskutečněných akcí najdete 
na našich webových stránkách: www.sko-
latvarozna.cz.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Mateřská škola Tvarožná
Je začátek nového kalen-

dářního roku, a  my všichni 
se ohlížíme za  rokem minu-
lým a  zároveň bilancujeme. 
Ve  svém příspěvku krátce za-
vzpomínám na  vystoupení 
dětí na  náměstí Svobody, jež 
se uskutečnilo v  předvánoč-
ním čase. Touto cestou chci 
poděkovat všem, kteří nás 
přišli podpořit. Naše děti si za-
slouží velkou pochvalu za  to, 
že dokáží tak dokonale a  pro-
fesionálně reprezentovat Ma-
teřskou školu Tvarožná. I  v  le-
tošním roce nás čeká mnoho 
zajímavých aktivit, o  kterých 
se krátce ve  svém příspěvku 
zmíním. 

První akcí je 12. ledna v do-
poledních hodinách již čtvrtá 
lekce MTU, tentokrát pod ná-
zvem Malý projektant. 26. led-
na nás v  mateřské škole čeká 
hudební program se zpíváním 
a tancováním.

1. února začínají Edukativně stimu-
lační skupiny pro děti, které zahájí školní 
docházku od září. Děti si v deseti lekcích 
spolu se svými rodiči vyzkouší tzv. školu 
nanečisto dle renomovaných psychologů. 

8. února do mateřské školy zavítá kou-
zelník Katonas se svými zvířátky a předve-
de nám kouzla a čáry v přímém přenosu. 

9. února následuje další, v pořadí pátá, 
lekce MTU – Stavitel mostů. 

Letos, stejně jako v minulém roce, bu-
deme pravidelně první středu v  měsíci 
sbírat starý papír, z  jehož výtěžku hradí-
me akce pro děti z  naší mateřské školy. 
Již dopředu všem aktivním sběratelům 
děkuji. Nejen papír, ale od letošního roku 
recyklujeme i  hliník a  víčka z  PET lahví. 

Pokud se chcete s námi zapojit do třídění 
odpadu v tomto směru, tak v hale mateř-
ské školy jsou k dispozici nádoby na výše 
zmíněný odpad a jsou vám k dispozici. Bu-
deme rádi, když se s námi do této činnosti 
aktivně zapojíte. V  měsíci únoru rovněž 
plánujeme maškarní bál. O termínu bude-
me včas informovat. 

Více se dozvíte na  našich webových 
stránkách www.materskeskolky.cz.

Na závěr svého příspěvku přeji za sebe 
i  celý kolektiv mateřské školy všem čte-
nářům zpravodaje hodně štěstí, zdraví 
a duševní pohody v novém roce a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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Z historie obce
Četnická stanice ve Tvarožné (3)

Třetí pokračování o četnících jsem už 
ani nechtěl psát. Ke  změně názoru mě 
přivedlo bádání v  rajhradském archívu, 
kde jsem si upřesnil dobu, kdy četníci 
do  Tvarožné skutečně přišli. V  „Podacím 
protokolu stanice Tvarožná č. 14“ (B-33, 
inv. č. 10, 1. 1. 1921–26. 11. 1922, Okresní 
archív Brno-venkov Rajhrad) je 3. srpna 
1921 je napsáno: „Četnická stanice Tvarož-
ná-Židenice. Přespočetné kasárenské a  ku-
chyňské zařízení ve výkaze označené správě 
skladiště odvést.“ A  dále s  datem 5.  srp-
na/8. srpna 1921: „Přeložení stanice ze Žide-
nic do Tvarožné. Žádost o výplatu stěhovací 
zálohy v obnosu 920 Kč, účet znovu vyhoto-
vit. Četnická stanice ve Tvarožné dle rozkazu 
Zemského četnického velitelství pro Moravu 
č. j. 4202 ze dne 29. 7. 1921 ze Židenic v síle 
o 4 mužích přeložena.“

V  tomto třetím pokračování se chci 
stručně zabývat několika vyšetřovanými 
případy v posledních letech existence sta-
nice ve Tvarožné po roce 1945. To už ale 
nebyla četnická stanice, ale od 17. dubna 
1945 stanice Sboru národní bezpečnosti. 
Rozhodnutím košické vlády se z  četníků 
stali nám starším dobře známí „esenbáci“.

 Na  stanici SNB ve  Tvarožné bylo osa-
zenstvo ve  složení strážmistr Antonín 
Přikryl, vrchní strážmistr Eduard Blažek, 
vrchní strážmistr Josef Korabečný a stráž-
mistři Baslík a Hlavatý.

Vyšetřovali například ve  Tvarožné 
a  ve  Velaticích dobře známé tragické pří-
běhy usmrceného studenta Milana Vese-
lého, velatického dělníka Josefa Kuklínka 
i  tří velatických chlapečků, které jsem 
publikoval v  knize „Okupace, perzeku-
ce, osvobození“. Předmětem vyšetřování 
byly doznívající válečné události, doprav-
ní nehody a drobná kriminalita.

30. července vyšetřoval strážmistr 
Josef Baslík na  státní silnici nehodu Bo-
humila Hykrdy a  Josefa Kříže z  Bučovic. 
Ohlásil ji poškozený Hykrda. Co se stalo? 
V  17.30 hodin narazilo v  km 12 vojenské 
ruské nákladní auto na  povoz jedoucí 
z Brna a řízený Josefem Křížem. Josef Kříž 
byl těžce raněn a odvezen do nemocnice 
do Brna. Povoz byl rozbit. Vůz i koně pat-
řily jinému majiteli, škoda se nedala zjistit. 

Na podrobnosti byla dotázána stanice Ná-
rodní bezpečnosti v  Bučovicích. Rozbitý 
vůz, na němž byl naložen koks a brambo-
ry, byly autem Josefa Voráčka z Tvarožné 
odvezeny do  Bučovic. Nehody využila 
Ž. K. z Tvarožné a odcizila tam jednu čer-
nou přikrývku a  jeden vlňák. Věci jí byly 
odebrány. Po zjištění majitele a ceny byla 
oznámena Okresnímu trestnímu soudu.

9. července 1945 spáchal sebevraž-
du Antonín Fousek (*13. 9. 1871 Počátky, 
okr. Žďár n. S.) z Mokré č. 90. Dříve praco-
val jako dělník v kamenolomu a toho času 

Stěhování stanice
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už byl na  odpočinku. Oběsil se na  půdě 
svého domku. Mrtvého ohledal líšeňský 
lékař MUDr.  František Poláček. Případ vy-
šetřoval pod č. j. 156/1945 velitel stanice 
vrchní strážmistr Korabečný. Antonín 
Fousek byl 11. července pohřben na  tva-
roženském hřbitově církevním obřadem, 
provedeným farářem Soukopem.

Po  pár týdnech byla v  Mokré vyšet-
řována další sebevražda. 17. srpna 1945 
spáchala sebevraždu Margareta Jílko-
vá rozená Fialová, narozená 11.  dubna 
1896 ve Slavkově. Bydlela v Mokré č. 168 
a pracovala jako dělnice v družstvu Včela. 
Oběsila se ve  svém domě na  klice dveří 
v předsíni. Našla ji její dcera Marie Brzobo-
hatá z  Mokré č. 91. Příslušníci SNB vyslý-
chali členy rodiny i sousedy. Známky násilí 
nebo cizího zavinění nebyly zjištěny a tak 
byl případ č. j. 360/45 nahlášen na Státní 
zastupitelství a  Okresnímu národnímu 
výboru v Brně. Církevní obřad byl zemřelé 
odmítnut a  tak ji na  tvaroženském hřbi-
tově 20. srpna pohřbil hrobník Emanuel 
Vrážel.

24. září 1945 odešla z  Tvarožné „Situ-
ační zpráva“, sepsaná na základě rozkazu 
SNB pro Zemi Moravskoslezskou. V  za-
stoupení ji podepsal štábní strážmistr 
Josef Baslík. Obsahovala informace o poli-
tické situaci, německé otázce, o zásobová-
ní a stravování obyvatelstva, bezpečnost-
ních poměrech, nakažlivých nemocech, 
činnosti úřadů, prosperitě místních firem, 
o  zabavených a  nalezených zbraních 
a další informace. Řešila se v ní řada pro-
blémů například výměnný obchod s  ku-
řivem, osoby práce se štítící a  omezení 
tanečních zábav. V tomto odstavci je uve-
deno: „Lid volá stále hlasitěji, by byly ome-
zeny taneční zábavy a jiné slavnosti, jichž je 
již mnoho a žádá, aby byly taneční zábavy 
povolovány jen jednou do měsíce, a to pro 
celou obec a  jen v  jedné taneční místnosti, 

takže mládež by takto byla nucena tančiti 
v jednom sále a sbližovala by se sama, když 
staří politikáři tomuto nařízenému sblížení 
mládeže nechtějí rozuměti“. V části zprávy 
o slučování tělovýchovy stojí: „Sloučení tě-
lovýchovných jednot v jeden celek, je velmi 
žádoucí a volají po něm všichni dobří obča-
né ČSR. Jen jednotlivci nechtějí tomu rozu-
mět a činí v  tomto sjednocení potíže, které 
jsou ku škodě nás všech a  celého národa“. 
V  části o  potížích autobusové dopravy 
dělníků do  Brna je mimo jiné napsáno: 

„Autobusy jezdí z  Pozořic do  Brna, avšak 
v  nedostatečném množství a  tak nepra-
videlně, že autobusy jsou již v  samotných 
Pozořicích přeplněny, takže obec Tvarožnou 
jen projíždí, nezastaví a dělnictvo této obce 
jest nuceno jíti do Brna 12 km pěšky, neb če-
kati na státní silnici na nějaká nákladní auta, 
by je tato dopravila do práce“.

Následovala Situační zpráva z  23. říj-
na 1945. Ta komentovala sklizeň brambor 
a cukrovky, nedostatek tuků, masa a uhlí, 
přemnožení myší, znovu počet tanečních 
zábav a  náladu lidí po  výměně peněz. 

„Nastalou výměnou peněz nastalo mezi 
obyvatelstvem rozladění, snad jakási nedů-
věra, neboť ustala dodávka obilí do  druž-
stev a prodej jiného zboží a všichni čekají, až 
se bude platiti novými penězi. Též byl pozo-
rován velký oběh peněz, jichž se chtěli mno-
zí vypočítaví zbaviti, odesláním a to jednak 
ku placení daní, pojistného a  jiných platů 
dopředu. Mezi obyvatelstvem jsou patrny 
známky mamonu, chamtivosti a válečného 
keťaství, které dle mínění nižších vrstev bylo 
by opravdu záhodno léčiti. Již i  zdejší ad-
ministrátor P. Soukop měl k věřícím kázání 
a volal k nim: „Neplačte nad hadry, starými 
protektorátními a  německými penězi, ne-
boť výměna těchto hadrů za nové naše pe-
níze jest nutná a potřebná“. Ale mamonáři 
a keťasi nad tímto ani nespí“.
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V té době byly vyšetřovány časté další 
přestupky proti silničnímu zákonu a  živ-
nostenskému řádu.

11. ledna 1946 asi o půl šesté večer se 
ve Tvarožné č. 129 v domě rolnice Františ-
ky Večeřové odehrála malá tragédie. Syn 
majitelky Arnošt Večeřa byl myslivcem 
a  sušil na  kamnech střelný prach. Ten 
vybuchl a  vznikl požár. Při neštěstí byla 
popálena Arnoštova manželka Matylda 

Večeřová, tříletá Jana Kozáková, švagr Jan 
Kozák a soused Alois Kalábek. Všichni byli 
převezeni Záchrannou stanicí Červené-
ho kříže k  ošetření do  brněnské Zemské 
nemocnice. Jana Kozáková (*29.  7. 1942) 
na následky popálení 26. ledna v nemoc-
nici zemřela. O dva dny později ji na tva-
roženském hřbitově pohřbil farář Josef 
Soukop. Případ prošetřovali velitel četnic-
ké hlídky vrchní strážmistr Josef Zimmer 
a závodčí Adolf Hájek. Neštěstí zavinil Ar-
nošt Večeřa a byl za přečin proti bezpeč-
nosti života oznámen Státnímu zastupi-
telství v Brně.

Válečné události byly mezi lidmi stále 
živé. 20. ledna 1946 byli Lidovému soudu 
a Okresnímu národnímu výboru oznáme-
ni horákovští občané Bohumil Řičánek, 
Antonín Řičánek, Jan Kobliha, Karel Řičá-
nek, Vladimír Zajíc, Štěpán Kobliha, Boh-
dan Blažek, Emil Kyselický, Josef Hodaň, 
Josef Kryštof a  Vlastimil Dresler za  vzá-

jemné podezřívání z  udavačství „z  doby 
nesvobody“. Případ se stal v  horákovské 
hospodě.

8. února byli mimořádnému Lidové-
mu soudu v Brně za udávání českých ob-
čanů německým orgánům za  protekto-
rátu oznámeni tvaroženskou stanicí SNB 
Václav Procházka z  Brna, Miroslav Krček 
z Velatic, Dr. Josef Kratochvíl z Brna, Anto-
nín Straškrába z Nevojic, Jan Gale z Tuřan 
a František Kaňa z Lysic.

7. dubna 1947 v 11 hodin najel nezná-
mý řidič motorového kola s přívěsným vo-
zíkem na  státní silnici na  betonové ohra-
zení skládky posypového materiálu. Řidič 
byl těžce raněn, dvě spolujezdkyně v pří-
věsném vozíku při nehodě zemřely. Těžce 
zraněný i  dvě neznámé mrtvé ženy byly 
ještě před příjezdem hlídky SNB v obsaze-
ní vrchní strážmistr Baslík a závodčí Hájek 
odvezeny do Brna.

29. května 1947 v 17 hodin byl přímo 
na  stanici SNB postřelen velitel stanice 
SNB vrchní strážmistr František Chalupa. 
Jak k tomu došlo? Čtyřiadvacetiletý Josef 
Mikule (*30. 6. 1923 Zelechy, okr. Lomnice 
nad Popelkou) uprchl z vězení a na konci 
května se potuloval kolem horákovské 
myslivny. Z  bytu správce Státních lesů 
Jana Krásného (Horákov č. 83) ukradl 
1.650 Kč v  hotovosti a  další věci, jejichž 
cena byla stanovena na 4.320 Kč. Jan Krás-
ný telefonicky oznámil krádež na  stanici 
SNB do Tvarožné Adolfu Hájkovi. Ten sedl 
na  motorové kolo, přijel na  místo a  pa-
chatele zatknul. Nákladním autem pak 
odjeli na stanici do Tvarožné. Při výslechu 
na stanici se Mikule zmocnil na stole ležící 
pistole a  postřelil velitele stanice. Hájek 
i Chalupa jej společně přemohli. Pachatel 
měl občanský průkaz na jméno František 
Kozák (*2. 10. 1927) z Libuné v okrese Se-
mily. Byl převezen do  věznice Krajského 
soudu v  Brně. Součástí vyšetřovací do-
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kumentace je i náčrtek situace na stanici 
v  době kdy byl velitel stanice postřelen. 
Vyšetřování převzala Oblastní kriminální 
úřadovna v Brně.

Po  únorových politických změnách 
v Československé republice známých jako 

„Vítězný únor“ byly prováděny domovní 
prohlídky u  předsedů, tajemníků, jedna-
telů a  důvěrníků Československé strany 
národně socialistické a  lidové. V  obvodu 
stanice byly prohlídky zahájeny 5. března 
1948.

I  v  té době se ještě ojediněle vysky-
tovali žebráci. Za  tento přestupek byla 
6. března 1948 udána Josefa Lacková z Br-
na-Komárova a 22. března i Marie Danielo-
vá a Marie Pavlišová, obě z Brna.

Neštěstí se stalo 24. března v 18.45 ho-
din ve  Velaticích. Sedmiletý Antonín 
Neveselý z  domu č. 140 stál na  můstku 
okresní silnice u  motocyklu evidenční 
značky 1554-M-BO který tam nechal stát 
s motorem v chodu Miroslav Babušík z Ve-
latic č. 18. Od  státní silnice přijelo osob-
ní auto M-BO-572, které řídil Josef Polák, 
sadař ze Šlapanic č. 928. Polák několikrát 
dával výstražné znamení a Antonín Neve-
selý ze silnice přesto neodešel. Když Polák 
svým autem motocykl pomalu objížděl, 
přeběhl Antonín Neveselý před autem 
na  druhou stranu silnice, narazil levou 
nohou na patník a byl k němu autem při-
tlačen. Utrpěl dvojí zlomeninu levé nohy 
ve  stehně. Josef Polák jej ihned odvezl 
do  dětské nemocnice v  Brně. Případ vy-
šetřovala stanice SNB ve Tvarožné.

V  obvodu stanice SNB ve  Tvarožné 
vedla státní silnice. Ta byla významnou 
součástí činnosti tvaroženské stanice. 
Často po  ní projížděly významné osob-
nosti a  bylo nařízeno hlídání jejich bez-
pečnosti. V průběhu roku 1948 po státní 
silnici postupně projeli polští vojvodo-
vé, ministr zdravotnictví Plojhar, ministr 

techniky Šlechta, ministr zahraničního 
obchodu Gregor, ministr financí Dolan-
ský, ministr informací Kopecký, ministr 
pošt Neumann, náměstek předsedy vlády 
Fierlinger, generální tajemník KSČ Slánský, 
ministr spravedlnosti Čepička, ministr do-
pravy Petr, předseda slovenských povere-
níků Karol Šmidke a ministr pro sjednoce-
ní zákonů Vavro Šrobár.

20. června 1948 vyšetřoval vrchní 
strážmistr Benš dopravní nehodu na stát-
ní silnici na  kilometru 11,4. Od  vojenské-
ho nákladního auta z vojenského útvaru 
8843 se odpojil vlečný vůz, přerazil te-
legrafní sloup a  přes příkop sjel na  pole. 
Střecha a  bočnice vlečného vozu se ná-
razem utrhly. Nikdo nebyl zraněn, škoda 
byla vyčíslena dodatečně.

I v červenci se stalo několik dopravních 
nehod. 5. července způsobil dopravní ne-
hodu motocyklista Jan Funtíček z  Brna-

-Husovic. V  17.30 hodin projížděl s  mo-
tocyklem poznávací značky 2779  M-BM 
po  státní silnici a  na  desátém kilometru 
předjížděl cyklistu Jaroslava Sumu z Rou-
sínova. Zachytil ho za  zadní část kola 
a oba upadli. Naštěstí oba utrpěli jenom 
škrábance. Funtíček jevil známky opilosti 
a byl převezen k lékaři u ředitelství státní 
bezpečnosti v  Brně na  zkoušku krve. Byl 
nahlášen pro přestupek dopravního sil-
ničního řádu.

Řidič nákladního automobilu Fran-
tišek Chobola (*24. 6. 1910) z  Vyškova 
jel 13.  července ve  20.10 hodin s  náklad-
ním autem poznávací značky M VY 939. 
V  podnapilém stavu najel na  levou stra-
nu vozovky a  srazil se s  osobním autem  
M UB-502 které řídil brněnský technic-
ký úředník Ludvík Novák. Při srážce byl 
na hlavě zraněn spolujezdec z nákladního 
auta Miloslav Zlámal, prokurista vyškov-
ského tukového družstva. František Cho-
bola utrpěl zranění zubů. Obě vozidla 
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byla poškozena, škoda byla vyčíslena 
na  více než 18.000 Kč. Na  místo nehody 
přijeli členové hlídky SNB – oblastní krimi-
nální úřadovny z  Brna kriminální inspek-
toři Zelinka a Valoušek. Řidič Chobola byl 
odvezen do Brna na zkoušku krve. Hlídka 
SNB z  Tvarožné s  hlídkou Oblastní krimi-
nální úřadovny z  Brna spolupracovala 
a zajišťovala bezpečnost provozu.

17. července v  15.05 hodin se na  kři-
žovatce státní silnice u  Maxlovky srazil 
motocykl s  autobusem ČSD. Nehodu 
na  oznámení automechanika Antoní-
na Beránka vyšetřovali vrchní strážmis-
tr Benš a  strážmistr Hájek. Bylo zjištěno, 
že  vrchní strážmistr Jaroslav Surovec ze 
spojovacího oddělení SNB předjížděl 
autobus v  okamžiku, když odbočoval 
u Maxlovky na Velatice. Na tandemu vezl 
vojína Miloslava Kohoutka z  vojenského 
útvaru 8722 v  Brně. S  motocyklem najel 
na  levý bok autobusu a dostal smyk. Au-
tobus oba zachytil zadními koly a způso-
bil jim těžká zranění. Vojín Kohoutek byl 
převezen do  Vojenské nemocnice v  Br-
ně-Zábrdovicích, kde těžkým zraněním 
v 16.30 hodin podlehl. Strážmistr Surovec 
byl se zlomeninou pánve odvezen do br-
něnské úrazové nemocnice. Jako příčina 
nehody byl označen nefungující levý uka-
zatel směru u  autobusu ČSD, který řídil 
Karel Šebesta z  Horákova č. 99 a  předjíž-
dění motocyklisty Surovce na  křižovatce. 
Poškozený motocykl byl dán do úschovy 
do  autoopravny na  Maxlovce. Na  místo 
nehody přijeli kriminální asistenti Zeman 
a  Rohan z  Oblastní kriminální úřadovny 
SNB v Brně, kteří převzali vyšetřování ne-
hody za účelem oznámení příčin nehody 
na Státní zastupitelství v Brně.

29. září v 18.30 hodin se na státní silni-
ci stala dopravní nehoda, při níž se srazil 
kravský povoz s  motocyklem. Kriminál-
ní podasistent Huňka ze SNB – Oblastní 

kriminální úřadovny v  Brně si vyžádal 
z  tvaroženské stanice SNB asistenci při 
rekonstrukci srážky, udržování veřejného 
pořádku a  dalším vyšetřování případu, 
zapsaného pod č. j. 2587/48. Motocyklis-
ta Josef Jivický (*13. 3. 1898) z  Brna-No-
vých Černovic jel 29. srpna v 18.25 hodin 
po státní silnici od Vyškova do Brna. U ki-
lometru 11,4 vyhýbal kravskému povozu 
řízenému Marií Masaříkovou. Dostal smyk, 
narazil na  chomout pravé krávy a  spa-
dl do  silničního příkopu. Autobus ČSD 
odvezl těžce zraněného motocyklistu 
do  Zemské nemocnice v  Brně. Měl otřes 
mozku a  zlomeninu páteře. Zranění ro-
dáka z Násedlovic byla smrtelná. Nehodu 
vyšetřovala Oblastní kriminální úřadovna 
v  Brně, která nehodu oznámila Státnímu 
zastupitelství v Brně.

29. října v  16.30 hodin byl při srážce 
cyklisty s osobním automobilem na státní 
silnici těžce raněn cyklista Alois Řičánek, 
hajný z Mokré. Jel na jízdním kole po stát-
ní silnici za autobusem jedoucím od Brna. 
Na  křižovatce u  Maxlovky náhle odbočil 
k Velaticím, i když za autobusem neviděl 

Jan Chlup
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do protisměru. Tak narazil na levou stranu 
přijíždějícího osobního auta poznávací 
značky M-BM-4762, které řídil Evžen Kala 
z  Brna-Židenic. Po  skončení vyšetřování 
byl případ č. j. 2858/48 oznámen Státní-
mu zastupitelství v  Brně, velitelství SNB 
v Brně a Okresnímu úřadu Brno-venkov.

20. prosince ve  12.05 hodin narazilo 
na státní silnici u samoty Rohlenka osobní 
auto S-TY-21, jedoucí od  Brna k  Vyškovu 
a  řízené Janem Orságem z Bošan v okre-
se Topolčany, do týmž směrem jedoucího 
koňského povozu řízeného Josefem Zajíč-
kem z Mokré č. 70. Nárazem byla levému 
koni zlomena levá zadní noha a musel být 
na  místě utracen. Osobní auto bylo také 
poškozeno, bylo ale schopné další jízdy. 
Zraněn nebyl nikdo. Škoda na  koňském 
povozu včetně utraceného koně byla vy-
číslena na  27.000 Kč a  na  osobním autě 
5.000 Kč. Jan Orság z Bošan byl oznámen 
Státnímu zastupitelství v  Brně za  přestu-
pek proti bezpečnosti těla a majetku.

3. května 1949 byl zraněn rolník Jan 
Chlup z Tvarožné č. 11. Jak k tomu došlo? 
Řidič nákladního auta A  62.201 předjíž-
děl na okresní silnici ve Tvarožné koňský 
povoz, který Jan Chlup řídil. Jel tak neo-
patrně, že karoserií nákladního auta za-
chytil o jeho levé rameno. Ten šel po levé 
straně povozu, na kterém vezl Tomanům 
na  Krhon dřevo. V  řidiči, který pokračo-
val v  jízdě, byl zjištěn Emanuel Ondra 
z Kobeřic. Jan Chlup byl zraněn v obličeji 
a  převezen soukromým osobním autem 
do  úrazové nemocnice v  Brně. Po  ošet-
ření naštěstí jen lehkého zranění, byl Jan 
Chlup propuštěn do  domácího ošetřová-
ní. Byl rád, protože zrovna zabíjeli.

Časté bylo vyšetřování v lese. 27. břez-
na 1949 vznikl v horákovském lese požár 
z  nedbalosti. Dělník Jan Mazálek z  Ho-
rákova sbíral v  lese roští a  přitom kouřil 
cigarety. Nedopalek odhodil do  suché 

trávy. Ta začala hořet. Požár se rozrostl 
tak že byla zničena lesní plocha desetile-
tého porostu o výměře 1 200 čtverečních 
metrů. Škoda byla vyčíslena na 2.000 Kčs. 
Dělník byl za přestupek proti bezpečnosti 
majetku oznámen strážmistrem Vaňáč-
kem Okresní prokuratuře v  Brně. V  lese 
u Horákova hořelo i 30. října. Odpoledne 
v  15  hodin odhodil neznámý pachatel 
zbytek cigarety, od kterého chytila suchá 
tráva a  listí. Ohořela ploch asi 350 metrů 
čtverečních. Škoda nebyla vyčíslena. Pří-
pad byl oznámen Okresní prokuratuře.

I  v  lese nad Mokrou se vyšetřova-
lo. Bylo zjištěno, že neznámý pachatel 
sloupal ze skácených stromů kůru a  tím 
užitkové dřevo poškodil. Vznikla škoda 
2.000 Kč. V  zápisu z  6. dubna je strážmis-
trem Vaňáčkem uvedeno, že při hledání 
pachatele a stromové kůry bylo provede-
no sedm domovních prohlídek. Ani jedna 
neměla kladný výsledek.

31. května 1949 byl na  Krajské velitel-
ství Národní bezpečnosti poslán seznam 
třídních nepřátel, tedy osob zaměřených 
proti lidově-demokratickému zřízení 
v  ČSR. Byl vypracován na  základě ústní-
ho rozkazu okresního velitele NB v  Brně 
z  11.  května 1949. V  jednotlivých obcích 
byl sestaven na  základě jednání předse-
dů MNV, Národní fronty, KSČ a kádrových 
referentů KSČ. Zahrnoval 12 politicky ne-
spolehlivých osob. 2 osoby z  Horákova, 
5 z Mokré, 2 z Tvarožné a 3 z Velatic.

V  seznamu třídních nepřátel jsou 
podrobnější údaje o 4 mužích z Horákova, 
7 z Mokré, 10 z Tvarožné a 8 z Velatic. Oba 
seznamy podepsal vrchní strážmistr Benš, 
pověřený vedením stanice ve Tvarožné.

Stanice SNB se podílela na  kontrole 
pořádku při cyklistickém závodě Praha–
Varšava (3. 5.), běžecké štafetě Košice–Pra-
ha (27. 5.) a Štafetě říjnové revoluce (1. 11.). 
Bezpečnost zajišťovali spolu s  ostatními 



Tvaroženský zpravodaj  48

stanicemi SNB také při červnové návštěvě 
profesora Zdeňka Nejedlého na  rozsáh-
lém archeologickém průzkumu na Žuráni, 
vedeném v letech 1948–1950 Dr. Josefem 
Poulíkem.

2. července bylo vyšetřováno zranění 
pomocníka tvaroženského pekaře Drápa-
la Františka Ambrože v hostinci Klementa 
Krčka na  samotě Maxlovka. Při vyvolané 
rvačce byl neznámým mužem píchnut 
nožem do zad. Večer v 21.30 hodin to úst-
ně oznámil Klement Krček. Vyšetřováním, 
které vedl vrchní strážmistr Benš a  stráž-
mistr Vaňáček, bylo zjištěno, že Jaroslav 
Balák, štábní strážmistr ve  výslužbě z  Br-
na-Králova Pole, seděl ten večer na  Ma-
xlovce se svým zaměstnavatelem Ar-
noštem Plachem z Brna-Králova Pole. Při 
výměně názorů udeřil Balák dvěma skle-
nicemi od  piva o  zem. Když byl Klemen-
tem Krčkem z  hostince vyveden, zapletl 
se do  hádky a  rvačky František Ambrož. 
Bodnutí do  zad mu bylo vyšetřeno v  br-
něnské úrazové nemocnici. Bylo označe-
no jako lehké a pacient byl poslán domů. 
Jaroslav Balák z  Brna a  František Ambrož 
z  Tvarožné byli oznámeni Okresní proku-
ratuře v Brně.

Tragická událost se stala v  Mok-
ré. 10.  července ve  13 hodin sestoupil 
do  nově vykopané studny v  zahradě 
za domem František Paták z Mokré č. 45. 
Jevil příznaky otravy plynem. Jeho syn 
Vítězslav se jej snažil zachránit, sestoupil 
za otcem a rovněž se otrávil. Hasiči přivo-
laní po nějaké době rodinnými příslušníky 
oba muže ze studny vytáhli. Byli převeze-
ni do nemocnice. Tam lékaři konstatovali 
u  obou mužů smrt. Neštěstí bylo ozna-
čeno jako nešťastná náhoda. Vyšetřování 
byl přítomen zástupce kriminální služby 
inspektor Michlík a  úřední lékař ONV 
MUDr. Kočí, který nařídil zajištění studny.  
 

Tvaroženskou stanicí SNB byly průběžně 
prováděny kontroly obilních skladišť, ře-
šeny přestupky zákona o trestní ochraně 
proti požárům, přestupky proti stavební-
mu řádu, kontrolovány víkendové chaty, 
vyšetřovány krádeže, kontrolovány psací 
stroje a  rozmnožovací přístroje. 16. října 
ve  13 hodin jel Ervín Kosniovský z  Ost-
ravy-Vítkovic na  motocyklu 3163 M-OS 
po státní silnici od Brna k Vyškovu. U km 
12,8 v k. ú. Tvarožná se mu uvolnil šroub 
řidítek a  jeho pětadvacetiletá manželka 
Jiřina upadla hlavou na silnici. Po převozu 
do  úrazové nemocnice na  následky zra-
nění spodiny lebeční a  zhmoždění moz-
ku zemřela. Řidič zraněn nebyl, motocykl 
byl jen lehce poškozen. Dopravní neho-
da byla štábním strážmistrem Hájkem 
a  strážmistrem Vaňáčkem vyšetřována 
pod jednacím číslem 2225/49.

21. října v  15.30 hodin oznámil Jan 
Jedlička z Tvarožné č. 140 na stanici SNB, 
že 20. října 1949 večer neznámý podna-
pilý muž v  hostinci Ladislava Lichevníka 
vykřikoval štvavá slova proti lidově-de-
mokratickému státnímu zřízení. Pátrání 
po  neznámém muži se ujali vrchní stráž-
mistr Benš a  štábní strážmistr Hájek. Ti 
zjistili a  zadrželi Adama Valašíka z  Rou-
sínova. Pro pobuřování proti republice, 
hanobení spřáteleného státu a přestupek 
zákona o potírání alkoholismu byl zatčen 
a  dopraven do  vazby v  Krajské věznici 
v Brně. Okresní prokuratuře bylo zasláno 
trestní oznámení pod č. j. 2265/49.

Lidé se navzájem hlídali. 9. listopadu 
1949 telefonicky oznámil Bohuslav Vyma-
zal z  Mokré na  tvaroženskou stanici SNB 
že Jaroslav Jedlička z Mokré přivezl z Brna 
velký balík. Měl podezření, že by v  něm 
mohl být filc, odcizený na  pracovišti. Vy-
šetření podezření se ujal štábní strážmistr 
Hájek. Prohlídkou bylo zjištěno, že Jed-
lička si domů opravdu přivezl balíky. Měl 
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v nich ale skleněné tvárnice neboli luxfery, 
které potřeboval na okno svého domu.

V Pamětní knize obce je na straně 329 
o roce 1950 napsáno: „V domě čís. 24 byla  
 

zřízena mateřská ško-
la. Mohla se tam zříditi 
proto, že stanice SNB 
se přestěhovala do Šla-
panic.“

Pátrání v  archí-
vech po  případech, 
řešených tvarožen-
skou četnickou stanicí 
a  potom stanicí SNB 
si už vyžádalo a  ještě 
vyžádá desítky ho-
din a stovky najetých 
kilometrů. Ve  třech 
pokračováních jsem 
z  nashromážděných 

údajů zveřejnil jen zlomek. Uvažuji o tom, 
že tyto minipříběhy by časem mohla ob-
sahovat samostatná publikace.

František Kopecký,  
kronikář obce Tvarožná

Adolf Hájek

REKLAMA

Květiny LEMO
nově otevřený obchod 
s květinami v Pozořicích,
(na místě bývalé Vinotéky) 

vám nabízí: 

Kytice – lze i telefonicky na objednávku
Svatební kytice a květinovou výzdobu svatby
Smuteční vazby, kytice a věnce
Sezónní dekorace – Valentýn, Velikonoce, Vánoce apod.
Dekorace interiéru – pro firmy, hotely, restaurace atd.

Můžete se těšit na osobní přístup a příjemnou atmosféru!
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V sobotu 9. ledna 2016 proběhla v obci Tvarožná Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno 
41.008 Kč. Oblastní charita Rajhrad děkuje všem dárcům.

Ze života obce obrazem
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REKLAMA

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 4. března 2016. Žádáme o  její 
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži. 
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu 
příspěvků.

REKLAMA
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leden–únor 2016
92 let Pěgřímek Josef, Tvarožná 31

85 let Křížová Libuše, Tvarožná 191

80 let Buchta Tomáš, Tvarožná 180

70 let Gale Miloslav, Tvarožná 300 
 Blaháková Marie, Tvarožná 88 
 Doležal Miloslav, Tvarožná 313 
 Kotlán Josef, Tvarožná 130

65 let Procházková Jiřina, Tvarožná 123

60 let Kuklínková Jana, Tvarožná 273 
 Svobodová Jarmila, Tvarožná 119 
 Kaluža Ladislav, Tvarožná 209 
 Krčková Milada, Tvarožná 331

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě ve 
Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.  
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 19. 1. 2016.

Koupím byt ve Tvarožné. Bez RK. 
Tel.: 607 496 359

• • •
Hledám rodinný dům se zahradou 

ve Tvarožné a v okolí, dům může být 
i k opravám, ale obyvatelný.

Tel.: 604 522 895

INZERCE



Základní škola – Vánoční jarmark, 11. prosince 2015

Setkání pod vánočním stromem, živý betlém, 23. prosince 2015




