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Vážení spoluobčané, 
jsou tu prázdniny a nastal čas dovole-

ných. Čas odpočinku, cestování a  pozná-
vání, čas, který bychom měli věnovat 
svému partnerovi, svým dětem, přáte-
lům a  také sobě. Pro někoho prostředek 
k  vybočení ze zaběhnutého stereotypu, 
k  regeneraci a  načerpání nových sil, pro 
jiné vysněný cíl a hlavní téma konverzace 
následujících měsíců, kterému podřídili 
své celoroční snažení. Většinou jde jen 
o týden nebo dva, ale je to doba důležitá. 
Jenom lenoch nepotřebuje odpočívat.

Jestli se dovolená vydařila nebo ne, 
se často hodnotí podle toho, jak „vyšlo“ 
počasí. 

O  tom, že letní vedra může vystřídat 
pořádná bouřka a  přívalové deště, víme 
ve  Tvarožné své. Obavy ze zaplavení 
obce stále existují a v letních měsících se 
stupňují. Kapacita koryta tvaroženského 
potoka je omezená přibližně na  průtok 
tzv. dvacetileté vody. Rozhodující pro to, 
aby tento průtok nebyl překročen, není 
jenom to, kolik vody spadne, ale kolik se 
jí dostane do  potoka a  jak rychle. Tedy 
sklon a členitost terénu a jeho schopnost 
zadržet vodu. Tato schopnost závisí čás-
tečně i na tom, co je na poli zaseto.

Překvapuje mě, že ačkoliv mají země-
dělské firmy ve  svých nájemních smlou-
vách zakotvenu formuli, že se o  svěřené 
pozemky budou starat „s  péčí dobrého 
hospodáře“, nevadí jim, že při pěstování 
kukuřice a  řepy na  svažitých pozemcích 
dochází k půdní erozi a splavování ornice.

Jako ochranu před povodní máme 
v současnosti k dispozici jen suchý poldr 
za Novou Ulicí, jehož účinnost se již něko-
likrát prokázala a  vodní nádrž, která má 
funkci retenční a sedimentační. Retenční 

Fotografie Ing. Vilém Šimek.
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schopnost není velká a  nezáleží až tolik 
na tom, kolik je v nádrži vody. O to větší 
je funkce usazovací. Nádrž je z velké části 
zanesená a  potřebovala by vyčistit. Zde 
narážíme na  problémy majetkové. Celá 
nádrž, stejně jako koryto Sivického poto-
ka za zahradami, leží již na sivickém kata-
stru a  podstatnou část pozemku nádrže 
vlastní sivičtí singularisté. Problematické 
je v tomto případě i získání dotací na pro-
tipovodňová opatření, jak by se také 
vyčištění nádrže dalo nazvat, jelikož se 
nejedná o pozemky v majetku obce.

Snad jediným spolehlivým řešením, 
které by definitivně zajistilo ochranu před 
záplavami, je výstavba dalších záchyt-
ných poldrů, které by dokázaly akumu-
lovat dostatečné množství vody. Tyto 
stavby, i když se týkají Tvarožné, je nutno 
realizovat také tam, odkud k  nám voda 

přitéká, především tedy na sivickém kata-
stru a  zejména na  soukromých pozem-
cích. A  to je „běh na  delší trať“, který je 
možné řešit snad jen s  pomocí pozem-
kových úprav. Komplexní pozemkové 
úpravy mají z  okolních obcí hotové pou-
ze Velatice. Společně se Sivicemi bychom 
prostřednictvím těchto úprav mohli zís-
kat vhodné obecní pozemky pro realizaci 
staveb, které by přinesly občanům klid 
a nemuseli bychom se znepokojovat, jak-
mile se začne od Rajhradu mračit.

Na  jiném místě zpravodaje přinášíme 
informativní článek o  tom, co to pozem-
kové úpravy jsou, jaký je jejich význam 
a jaké jsou podmínky pro jejich zahájení.

Na  závěr bych Vám rád popřál pří-
jemně prožitý čas prázdnin a dovolených 
a pokud zaprší, aby to bylo vždy jen k užit-
ku.

Ing. Petr Buchta
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace o proběhlých akcích
•	 27. května byla obec Tvarožná resp.  tvaroženská farnost a kostel sv. Mikuláše součás-

tí ojedinělého projektu  –  Noci kostelů. Netypická prezentace tradičního prostředí 
přilákala i přes nepříznivé počasí vysoký počet návštěvníků.

•	 28. května se konal již 15. ročník Šprýmiády, tentokrát s tematikou biblických příbě-
hů. Opět pořadatelům nevyšlo počasí a musela být zvolena „mokrá varianta“ na faře.  

•	  3.–5. června proběhly oslavy 120. výročí založení SDH ve Tvarožné. Vyvrcholením 
dobře připraveného programu byl 20. ročník soutěže hasičských družstev o putovní 
pohár zastupitelstva obce zpestřený ukázkami historické techniky a vystoupením 
nejmenších členů SDH.

•	 11. června se konaly obecní hody. Oproti předchozím rokům byly výjimečné – jednak 
zastavením průvodu stárků u školy v rámci 100. výročí jejího otevření a také historic-
ky unikátním počtem návštěvníků večerní hodové zábavy.

•	 Ve dnech 1.–3. 7. se fotbalisté z Tvarožné zúčastnili Mezinárodního fotbalového tur-
naje v Srbsku v obci Selenča. Turnaj se konal při příležitosti oslav dní Selenče a při 
příležitosti slavnostního otevření nového stadionu. S  obcí Selenča udržujeme již 
několik let vzájemné vztahy, v  letošním roce očekáváme ještě návštěvu tamního 
pěveckého sboru Zvony. 
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Pozvánka na nejbližší akce
•	 1. srpna – Tvaroženská olympiáda – běh, hod a skok daleký na hřišti pod kopečkem
•	 2. srpna – Tvaroženská olympiáda – šplh a skok vysoký v tělocvičně na Kosmáku
•	 5. srpna – Předpouťová diskotéka v areálu KD Kosmák
•	 6. srpna – Setkání rodáků, country večer s Tamburáši
•	 7. srpna – Tvaroženská pouť
•	 28. srpna – Soutěž v požárním sportu
•	 Oslavy 100 let otevření nové školní budovy

1. září – slavnostní zahájení školního roku, vernisáž výstavy doc. Vladimíra Drápala, 
výstava historie školy a prací žáků ZŠ 

2. září – vystoupení žáků ZŠ na Sokolovně, večerní zábava s hudbou a tancem  
3. září – den otevřených dveří v budově ZŠ, výstava 

Poděkování
P. Rybeckému, pořadatelům Noci kostelů a všem, kteří věnovali svůj čas a úsilí jejímu 
zdárnému průběhu.

Miroslavu Severovi, Petru Pejřilovi a dalším členům a příznivcům SDH Tvarožná, kteří se 
podíleli na organizaci oslav 120. výročí založení SDH.

Janu Spáčilovi a všem skautům, kteří se věnovali přípravě Šprýmiády.

Janu Daňkovi, ředitelce ZŠ Mgr. Floriánové, tvaroženským stárkům i ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě obecních hodů; poděkování patří i všem, kteří svou návštěvou akci 
podpořili.

Ing. Petru Kozákovi za zajištění týmu fotbalistů, Františkovi Kopeckému za doprovod 
a fotbalistům TJ Sokol Tvarožná za reprezentaci na Mezinárodním fotbalovém turnaji 
v Srbsku.

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–říjen 2011
středa 20. 7. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 30. 7. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 10. 8. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 20. 8. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 31. 8. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 10. 9. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 21. 9. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 1. 10. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 12. 10. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 22. 10. 2011 9:00–11:00 hod.
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Odpady a jejich dopady
Začnu několika číselnými údaji. Kaž-

dý z  nás vyprodukuje ročně 250–280 kg 
komunálního odpadu. Za  svoz a  likvida-
ci toho odpadu platí v  naší obci běžný 
občan 500 Kč, čili asi 2 koruny za kilogram 
odpadu.

Plasty a  sklo umísťujeme do  kontej-
nerů a popelnic na jednotlivých lokálních 
stanovištích, kterých máme v obci celkem 
pět. Stanoviště kontejnerů před prodej-
nou pana Rafaje bylo zrušeno. Kontejne-
ry zde zasahovaly do  prostoru chodníku, 
nepůsobily v  centru obce zrovna estetic-
ky a z dopravního hlediska nebylo ideální 
ani jejich vyprazdňování přímo na  křižo-
vatce. Nové stanoviště, kam byly kontej-
nery přemístěny, bylo vybudováno obec-
ními pracovníky za  touto prodejnou při 
vjezdu z krajské komunikace do obecního 
dvora. 

Blíže bych se chtěl zmínit o  kontej-
nerech na plasty. Některé jsou zelené se 
žlutým víkem, některé celé žluté. Rozdíl 
je pouze v tom, že ty první jsou staršího 
data a  ty jednobarevné jsou novější, ale 
pro odpad do nich ukládaný platí totéž.

Co je tedy možné do nich ukládat:
•	 PET láhve včetně vršků
•	 láhve od aviváží, jarů, tekutých pracích 

prášků, náplní do myček…
•	 nápojové kartony od  mléka a  džusů – 

vypláchnuté, aby nesmrděly!
•	 igelity a folie (z domácností, nikoliv ze 

stavby nebo zahrady)
•	 drobné plasty z  domácností (např. 

kelímky) 

Nádoby nejsou určeny na odpad typu:
•	 PVC roury
•	 automobilové plasty

Veškeré plastové láhve a  krabice 
(nápojové kartony) musí být slisovány, 
aby zabíraly co nejmenší objem.

Kontejnery se vyvážejí podobně jako 
popelnice 1× za  14 dní a  pokud se na-
jdou jedinci, kteří jsou schopni vyhodit 
do  tohoto kontejneru např. polystyréno-
vé desky, které zbyly po zateplení fasády 
nebo polystyrénové obaly od  nového 
televizoru, velké plastové kanystry, hro-
madu igelitů apod. je jasné, že se pak 
kontejner zaplní velmi rychle. Původně 
byly tyto kontejnery určeny jen na  PET 
láhve. Nyní se sortiment rozšířil, ale to by 
nemělo být důvodem k  tomu, abychom 
zpohodlněli a  vyhazovali do  nich kde-
co. Objemnější plastový odpad je třeba 
odvézt do sběrného dvora!

Při ukládání skla do  kontejnerů zase 
respektujme soukromí občanů nej-
bližších domů a  nevybírejme si na  toto 

„hlučné představení“ čas nočního klidu!
Další odpad z  domácností včetně 

nebezpečného odpadu odevzdáváme 
během roku ve sběrném dvoře. V  tomto 
případě, a  to je potřeba zdůraznit, se už 
nejedná o  odpad, který máme zahrnu-
tý v  pětisetkorunovém ročním poplatku. 
Obec však vychází občanům vstříc a  dal-
ší poplatky vybírá pouze za stavební suť 
a pneumatiky.

Nebude však možné nadále přijímat 
zdarma např. velkoobjemový odpad jako 
jsou skříně, matrace, stoly apod. Když 

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 
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někdo přiveze kompletní sedací soupra-
vu včetně křesel, nemůže předpokládat, 
že tento „odpad“ má zohledněn v  „ceně 
za  popelnice“. Odvoz 1 kontejneru ze 
sběrného dvora stojí obec přes 4.800 Kč 
(nezáleží přitom na  hmotnosti) a  navíc 
se této „sedačce“ musí ještě obecní pra-
covník půl dne věnovat, aby ji rozebral 
a  vtěsnal do  kontejneru. Nechceme 
pochopitelně dojít do extrému, aby nám 
za takovýto velkoobjemový odpad občan 
zaplatil „polovinu kontejneru“ plus práci 
obecního zaměstnance, ale je nutné, aby 
si každý uvědomil, že přesně tolik za něj 
zaplatí obec!

Chceme najít rozumný kompromis – 
aby nám na jedné straně podobný odpad 
neplnil příkopy kolem obce, k  čemuž by 

se samozřejmě normálně uvažující člověk 
nikdy nesnížil, ale musíme, bohužel, mys-
let i na ty nenormálně uvažující; a na stra-
ně druhé, abychom neplatili za  „vzduch“, 
který se s  takovýmto odpadem v  kontej-
nerech odváží. 

Komise životního prostředí dosta-
la za  úkol přehodnotit stávající systém 
poplatků za  vybrané druhy odpadu 
a  zpracovat návrh nového přehledného 
ceníku za  ukládání odpadu ve  sběrném 
dvoře.

Vážím si všech pořádkumilovných lidí 
a věřím, že nový ceník, který by měl začít 
platit po prázdninách, nebude pro nikoho 
opatřením, které by mu mohlo přivřít dve-
ře (nebo spíše bránu) do sběrného dvora. 

Ing. Petr Buchta

 
 

 
 

Komplexní pozemková úprava
řeší nové prostorové uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v  celém katastru 
a podle potřeby také jejich reálné vytyčení v terénu. 

Výsledkem pozemkové úpravy je obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí 
s  jasně definovanými právy k  pozemkům a  plán společných zařízení, který řeší 
zpřístupnění pozemků soustavou polních cest, protierozní a  vodohospodářská opat-
ření a dále opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Oba tyto dokumenty jsou 
nezbytným podkladem pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území.

Výhody pozemkové úpravy pro vlastníky pozemků 
•	 Upřesní vlastnické vztahy
•	 Umožní scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
•	 Umožní úpravu tvaru pozemků

Komplexní pozemkové úpravy a jejich význam  
pro vlastníky pozemků, obec a její obyvatele
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•	 Umožní reálně rozdělit spoluvlastnictví
•	 Zpřístupní pozemky vytvořením sítě polních cest
•	 Zvýší tržní cenu pozemků
•	 Umožní užívání svých dříve nepřístupných pozemků..

Přínos pozemkových úprav pro obec
•	 Ujasní vlastnické vztahy k pozemkům
•	 Umožní dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a jeho optimální roz-

místění v souladu s veřejně prospěšnými záměry v krajině
•	 Převede většinu pozemků pod navrženými společnými zařízeními do  vlastnictví 

obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace 
•	 Umožní realizaci prvků společných zařízení, jako jsou polní cesty, protierozní opat-

ření či výsadby zeleně ze státních prostředků nebo ze zdrojů EU. Realizovaná spo-
lečná zařízení přecházejí do majetku obce

•	 Sníží pohyb zemědělské techniky uvnitř obce
•	 Realizací protierozních a vodohospodářských opatření (průlehy, meze, poldry,…) 

řeší odvedení povrchových vod a ochranu území před záplavami 
•	 Umožní realizaci prvků ÚSES výsadbou zeleně v krajině
•	 Zjednoduší zpracování územního plánu obce
•	 Nově uspořádá pozemky tak, aby byly přístupné i po realizaci výstavby obchvatů, 

silničních a železničních koridorů
Postup probíhající pozemkové úpravy

Zahájení pozemkové úpravy
•	 Pozemkový úřad musí zahájit pozemkovou úpravu, požádají-li o ni vlastníci 

nadpoloviční výměry území, zpracovávaného pozemkovou úpravou (tj. vlastníci 
pozemků mimo zastavěné území, mimo pozemky určené pro zástavu, případně 
les – ten ale může být zahrnut do pozemkové úpravy též).

•	 Pozemkovou úpravu zahájí pozemkový úřad svoláním úvodního jednání, na kte-
ré jsou pozváni všichni vlastníci, dotčení pozemkovou úpravou. Na tomto jednání 
se mimo jiné volí sbor zástupců vlastníků. Automatickým členem sboru zástup-
ců je zástupce obce a pozemkového úřadu a vlastníci více jak 10 % výměry území, 
dotčeného pozemkovou úpravou, pokud o to projeví zájem, zbývající členové sbo-
ru zástupců se volí.

Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou: 
•	 vlastníci pozemků – fyzické nebo právnické osoby – které jsou dotčeny řešení návr-

hu pozemkových úprav 
•	 za zemřelého vlastníka osoby z okruhu dědiců sdělené soudem, případně opatrov-

ník stanovený pozemkovým úřadem,
•	 opatrovník, stanovený pozemkovým úřadem, který zastupuje vlastníka, jenž není 

znám nebo jehož pobyt není znám 
•	 stavebník, je-li pozemková úprava vyvolána stavební činností 
•	 obec, na jejímž území jsou pozemky zahrnuté do pozemkové úpravy

Návrh nového uspořádání pozemků 
•	 Návrh nového uspořádání pozemků je zpracován na základě požadavků a připo-

mínek vlastníků při projednání nároků. Vlastníci jsou k projednání návrhu přizváni 
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s dostatečným předstihem pozvánkou na doručenku do vlastních rukou. Připomín-
ky a požadavky uplatněné na tomto jednání jsou dále zapracovány a znovu projed-
nány. Na jednání je vlastník znovu obeslán pozvánkou na doručenku do vlastních 
rukou, která obsahuje místo a datum konání. Pokud vzniknou v návrhu další změny, 
jsou projednány s vlastníky, kterých se změna přímo dotkne. Dle možností je při 
návrhu nového umístění pozemků brán ohled na sjednané nájemní smlouvy s hos-
podařícími subjekty.

První rozhodnutí – o schválení návrhu pozemkové úpravy 
•	 Pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem (souhlas vlastníků 3/4 výměry 

pozemků v pozemkové úpravě), pozemkový úřad vydá První rozhodnutí – o schvá-
lení návrhu pozemkové úpravy.

Druhé rozhodnutí – o přechodu a výměně vlastnických práv 
•	 Pokud Rozhodnutí o  schválení návrhu proběhne bez odvolání respektive po  vyří-

zení odvolání – vydá pozemkový úřad Druhé rozhodnutí – o přechodu a výměně 
vlastnických práv. Tato listina je pro vlastníky velmi důležitá – je to nabývací listina 
k novým pozemkům, na základě které zapíše katastrální úřad nový stav do katast-
ru nemovitostí. Tímto rozhodnutím přechází do vlastnictví obce pozemky určené 
pro společná zařízení.

Vytyčení pozemků 
•	 Vlastník má právo po dokončené pozemkové úpravě na jedno bezplatné vytyčení 

nových pozemků.

Zápis pozemkové úpravy
•	 Zápisem pozemkové úpravy do  katastru nemovitostí končí všechny dosavadní 

nájemní smlouvy, a pokud jsou případní zájemci o užívání pozemků, musí s jejich 
vlastníky uzavřít nájemní smlouvy nové.

V  článku byly použity informace z  publikace Pozemkové úpravy vydané Ministerstvem 
zemědělství a  informace o  pozemkových úpravách zveřejněných na  internetových strán-
kách firmy AGERIS s.r.o.  

Autor: Ing. Ludmila Podracká, Ageris s.r.o

Z činnosti spolků a sdružení

Při takovéto události se má vychvalo-
vat, vyzdvihovat, to co se podařilo. 

Při přípravě této zprávy jsem si pročí-
tal zápisy za uplynulých pět let, od doby 
když jsme zde slavili 115. výročí. Musím 
konstatovat, že pesimistické vyhlídky 
ohledně členství ve  sboru se nenaplnily. 
Máme pořád stejný celkový počet členů, 

ale s  nižším věkovým průměrem. Těší 
mne, že se stále drží pohromadě soutěž-
ní družstvo žen, soutěžní družstvo mužů 
a samozřejmě i kolektiv mladých hasičů.

Těší mne, že máme velmi aktivní mlá-
dež, která je zapojena ve  hře Plamen 
a  Okresní lize mládeže. Mimo to máme 
dva pilné dorostence Antonína Ryšavého 

Zpráva o  činnosti sboru dobrovolných hasičů Tvarožná za  období 
2006 až 2011 u příležitosti 120. výročí založení sboru
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a  Lukáše Machance, který hostuje v  sou-
těžním družstvu hasičů v  Mokré. Vedou-
cí mládeže je Žofie Ondráčková, Dále jí 
pomáhají ve  výcviku Petr Pejřil, a  Marie 
Ryšavá. Velikým a  obětavým pomocní-
kem jim je Vlastimil Doležal, jako řidič je 
odváží na většinu závodů. Chtěl bych těm-
to jmenovaným poděkovat za to, že obě-
tují svůj volný čas výchově mládeže. Kdo 
někdy pracoval s  dětmi, tak ví jaká je to 
zodpovědná a náročná práce. 

V  roce 2006 rozšířilo naše řady 6 
dorostenců. Potěšující je to, že jsou stále 
aktivními hasiči, a  nyní tvoří základ sou-
těžního družstva i  zásahové jednotky. 
V  současnosti již není problém zúčastnit 
se 1. kola sportovní soutěže požárních 
družstev a  postoupit do  druhého kola. 
A  to jak v kategorii mužů, tak i v katego-
rii žen.V uplynulém období se postupně 
podařilo vytvořit materiálovou základnu 
pro požární sport. Je na takové úrovni, že 
se naši závodníci stávají rovnocennými 
soupeři pro ostatní. Víme velice dobře, 
že to dříve nebylo. A  víme také, že ten-
to úspěch není zadarmo, stojí to hodně 
peněz a stráveného času na tréninku.

 Hlavním úkolem hasičů je represe. 
Ve  spolupráci s  obcí zajišťujeme chod 
zásahové jednotky, která má 16 členů. 
Opakuji se již po  několik roků doko-
la – v této jednotce je zařazeno i 5 členů, 
kteří jsou příslušníky HZS JmK a  slouží 
na  požární stanici v  Pozořicích. Všich-
ni víme, že akceschopnost jednotky je 
závislá na  úrovni výcviku, kvalitě odbor-
né přípravy, zdravotním stavu jednot-
livce a  v  neposlední řadě i  na  technice. 
A o tu techniku se nezištně stará Vlastimil 

Doležal. Málokdo zná naše auta a  čerpa-
dla do detailu tak jako on. 

A také víme o jeho touze po moderní 
cisterně. Toto přání máme i  my ostatní, 
ale zatím zůstává nesplnitelné. Ať děláme 
co děláme, současnými vraty do  našich 
garáží žádné takové auto nevjede. A  tak 
vybavením jednotky jsme předurčeni 
na  zásahy v  obci, mimo obec ke  zřizo-
vání čerpacích stanovišť a  pro dálkovou 
dopravu vody. Samozřejmostí už je pro 
nás elektrocentrála s  reflektory pro noč-
ní osvětlení, radiostanice pro komunikaci 
mezi zasahujícími jednotkami i  operač-
ním střediskem, motorová pila pro likvi-
daci padlých stromů, kalové čerpadlo pro 
čerpání při záplavách.

A  jakou jsme vyvíjeli jinou činnost 
v uplynulém pětiletí?

Začneme rokem 2006 – tehdy jsme 
si nechali zhotovit hasičský prapor, jeho 
pořízení nás stálo 17.400 korun. V  naší 
místní soutěži O  poutovní pohár obec-
ního zastupitelstva soutěží poprvé 
i  ženy, a  to družstva ze Žabčic, Přísnotic 
a  Tvarožné. Na  soutěž přijelo i  družstvo 
mužů z partnerské obce Kvačany. A v srp-
nu jede naše tříčlenná delegace do Kvačan, 
slaví se tam 700 let obce. V říjnu (27. 10.) 
odjíždí 4 hasiči do  chorvatského Meduli-
nu na jejich místní soutěž, ze 14 družstev 
se umístí na 3. místě.

Protože i  nás navštěvují přátelé z  cizi-
ny, musíme pro ně zajišťovat ubytová-
ní. Navrhujeme místnímu faráři, aby se 
využily volné prostory fary a zorganizuje-
me výrobu patrových postelí, sbor na tuto 
akci přispívá částkou 12.000 korun, celko-
vé náklady jsou 33.000 korun. 

A na faře je k dispozici 8 nových lůžek 
pro hosty.

Rok 2007
Konec března tohoto roku je pro 

tvaroženské hasiče radostný – převodem 

6–15 
let

16–18 
let

19–26 
let

27 
a více všichni

muži 11 4 6 31 52
ženy 11 2 4 5 22
celkem 22 6 10 36 74
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od  policie ČR se podařilo získat zánovní 
vozidlo VW Transporter, má najeto 290 
tisíc km, ale pro naše potřeby je ještě 
vyhovující. Do přestavby na hasičský spe-
ciál jsme investovali 32.914 korun a  hod-
ně dobrovolné práce. Naopak starost nám 
udělal náš stařičký furgon – potřeboval 
nutně opravit motor i lak na karoserii, tato 
oprava stála celkem 50 tisíc korun.

V  hasičské zbrojnici stojí tedy dvě 
auta, za která se nemusíme stydět. Proto 
toho využíváme a s VW jedeme začátkem 
září na Slovensko do Kvačan a Liptovské-
ho Mikuláše, tam se účastníme soutěže 
mužů nad 35 let.

8.–9. září jede furgon do  Přibyslavi 
na setkání hasičské techniky, tzv. Pyrocar 
Přibyslav.

A koncem září náš sbor organizuje tří-
denní autobusový zájezd opět do Kvačan.

20. října je požehnáno VW Transporte-
ru místním farářem, této malé slavnosti se 
účastní i návštěva hasičů z obcí Prosiměři-
ce a Veselíčko u Přerova.

Do  chorvatského Medulinu na  5. roč-
ník jejich soutěže se už jede koncem října 
naším hasičským autem VW v  obsazení 
1+7, dřív se jezdilo soukromými auty. Sta-
víme dvě soutěžní družstva a obsazujeme 
5. a 12. místo z 18 družstev.

Rok 2008
Koupili jsme přívěsný vozík za osobní 

auto. V něm se vozí nářadí pro mladé hasi-
če. Připojuje za VW Transportér. Ve zbroj-
nici zůstává pak furgon a  není ohrožena 
akceschopnost jednotky. Další výhoda 
je pak ta, že tuto soupravu mohou řídit 
i  ti, kteří nemají řidičské oprávnění pro 
nákladní auta. A  to jsou naše ženy – 
vedoucí mládeže.V dubnu Petr Pejřil orga-
nizuje autobusový zájezd pro mladé hasi-
če po Moravském krasu a následně zájezd 
ještě s  VW a  osobními auty do  Kvačan. 
27.  dubna je ve  Křtinách hasičská pouť, 
které se konečně můžeme bez problému 

zúčastnit – a to s oběma auty, praporem . 
Dříve se tato pouť kryla s naší místní osla-
vou sv. Floriána ve Tvarožné. 

V  Centru hasičského hnutí v  Přiby-
slavi byla sestra Žofie Ondráčková a  tva-
roženský občan Jan Vojta oceněni medailí 
Za záchranu života.

Požární ochrana očima dětí. Této akce 
se účastnili i tvaroženští mladí hasiči. Mar-
kéta Doležalová v  okresním kole získala 
3. místo v kategorii MŠ, a Antonín Ryšavý 
v krajském kole obsadil také 3. místo jako 
žák 8. ročníku ZŠ.

Petr Pejřil opět organizuje třídenní 
autobusový zájezd do  Kvačan a  okolí 
ve dnech 12.–14. září.

Ve Tvarožné na podzim proběhlo ško-
lení vedoucích mládeže okresu Brno-ven-
kov, náš sbor zastupují Žofie Ondráčko-
vá, Michaela Pejřilová, Petr Pejřil a  Marie 
Ryšavá.

A opět v říjnu jede soutěžní družstvo 
do Medulinu. Ale v rakouském Poysdorfu 
se VW Transporter polámal. A byl odtažen 
naším furgonem na laně domů.

V tomto roce měla zásahová jednotka 
nejvíce výjezdů: 12 požárů a 1 technický 
zásah.

Rok 2009
Na  hasičské pouti ve  Křtinách tva-

roženští mladí hasiči předvádí ukázky 
z výcviku.

8.–10. května jedou mladí hasiči 
na  soustředění v  Bystřičce v  Beskydech. 
O 17 dětí se stará 7 dospělých. Doprava je 
zajištěna VW a dalšími osobními auty.

17. října jsme uspořádali 1. ročník bran-
ného závodu mládeže, kterého se účast-
nilo na 60 dětí z okolních obcí. Rok před-
tím jsme si to vyzkoušeli na  nečisto, zda 
to zvládneme.

V tomto roce zásahová jednotka zasa-
hovala u 6 požárů, z toho u dvou požárů 
na území obce došlo k úmrtí . 
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Rok 2010
Musíme si připomenout, že od  roku 

2008 máme zástupce v okresním sdružení 
hasičů a nyní zastávají tyto funkce:
•	 Jiří Bajer je náměstkem starosty okres-

ního sdružení hasičů pro represi
•	 Petr Pejřil je náměstkem starosty 

okresního sdružení hasičů pro mládež, 
je vedoucím krajské odborné rady mlá-
deže a dále je členem ústřední odbor-
né rady mládeže v Praze.

•	 Zbyněk Machanec je členem výkonné-
ho výboru okresního sdružení hasičů.
8. května se pět tvaroženských hasičů 

podílelo na  vytvoření českého rekordu 
v dálkové dopravě vody z Dolních Louček 
až na Devět skal na Českomoravské vyso-
čině (vzdálenost 63,5 km).

12. června jsme organizovali 
ve Tvarožné dětský den pro firmu Smarfit 
Kappa Brno. Odměnou byl pro nás spon-
zorský dar v hodnotě 10 tisíc korun.

O  prázdninách, od  1. do  14. srpna 
bylo 9 mladých hasičů pod vedením Pet-
ra Pejřila na  mezinárodním táboře v  Jan-
ských Koupelích. Zde byl navázán kontakt 
s  polskými dobrovolnými hasiči (tito nás 
potom navštívili ve  Tvarožné 12. listopa-
du).

29. srpna jsme uspořádali ve Tvarožné 
další soutěž v  požárním útoku dle pravi-
del požárního sportu. Doufáme, že se tato 
soutěž stane pravidelnou akcí.

Ještě je tu jedna událost, která stojí 
za  zmínku: 25. září byla soutěž hasičské 
všestrannosti jednotlivce v  Brně-Obřa-
nech. Této se zúčastnili Zbyněk Kadlec, 
Jan Daněk, Michal Kousal a jako jediná žen 
Žofie Ondráčková.

A v letošním roce – 2011 jsme napnuli 
všechny síly, abychom vymalovali hasič-
skou zbrojnici a mohli připravit důstojné 
oslavy 120. výročí založení sboru.

Podle této zprávy se v  některém 
období konalo hodně, jindy jakoby málo. 

Ale toto byl výčet jen nepravidelných akcí. 
Ty pravidelné mají již své termíny a  stá-
le se opakují:v lednu hasičský ples, pak 
následují ostatky, pravidelně v  dubnu 
nebo v říjnu děláme sběr železného šrotu. 
A pravidelně 30. dubna pálíme čarodějni-
ce za zbrojnicí, slavíme sv. Floriána s hasiči 
tvaroženské farnosti na  mši svaté ve  tva-
roženském kostele. Letos v červnu je to již 
20. ročník soutěže o putovní pohár, před 
tím ještě stihneme dětský den pro MŠ 
a ZŠ. Začátkem prosince spolupracujeme 
tři dny na  požární asistenci při vzpomín-
kových akcích Bitvy tří císařů.

Jedna z posledních akcí každého roku 
je občerstvení a zázemí pro účastníky zpí-
vání pod vánočním stromem v  hasičské 
zbrojnici.

Závěrem mé zprávy chci poděkovat 
všem sestrám a  bratrům hasičům, kteří 
svou poctivou prací přispěli k  dobré-
mu jménu našeho sboru. Chci za  hasiče 
poděkovat i  představitelům obce za  to, 
že mají pro naši práci pochopení, podpo-
rují nás. Chci říci, že hasiči si tohoto váží, 
a na oplátku se snaží obci vracet stejným 
dílem.

A  na  úplný závěr chci poděkovat Pet-
ru Pejřilovi za jeho nevšední nadšení pro 
hasičskou práci.

Pavel Filip  
jednatel SDH Tvarožná  

3. června 2011

P.S. 
Na  slavnostní schůzi Sbor dobrovol-

ných hasičů udělil za  dlouholeté vykoná-
vání funkcí ve sboru tyto tituly:
Čestný starosta br. Rudolfu Kalábovi st. 
V  letech 1966–1988 zastával funkci před-
sedy SDH.
Čestný velitel br. Oldřichu Švehlovi. Byl 
velitelem v letech 1966–1980. 
Čestný jednatel br. Leo Neužilovi. Zastá-
val funkci jednatele v letech 1975–2004.
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Družstvo mužů má za sebou nejúspěš-
nější sezonu za  několik posledních roků. 
Celkově se umístilo v tabulce na druhém 
místě, což před sezonou čekal asi málo 
kdo. Jedním z hlavních pilířů tohoto úspě-
chu je poměrně vyrovnaná sestava, která 
nastupovala k  většině utkání prakticky 
ve  stejném složení. Hráčský kádr se však 
v  průběhu sezony pochopitelně měnil 
a to i z důvodů přibývajících zranění i pra-
covních povinností. Tato stránka je ale 
u většiny mužstev více či méně podobná. 
Asi nejcitelnější byl odchod Marka Kříže, 
který si obnovil zranění kolene a ve zbyt-
ku sezony již nemohl pokračovat. Násle-
dovalo dlouhodobé zranění kapitána 
Erika Titze a výměna na postu brankářské 
jedničky, kde z  důvodu zdravotních pro-
blémů skončil Radek Pražák a nahradil jej 
Adam Levíček, který nastoupil po dlouho-
dobém zranění kolene. Na  tomto místě 
je ještě potřeba připomenout hostová-
ní Aleše Dědečka v  mužstvu Olomučan, 
které hraje okresní přebor Blansko. 
V  průběhu jarní části sezony se 
do tréninků a poté i do zápasů zapo-
jili bývalí tvaroženští dorostenci 
Martin Urbánek, Jiří Novotný a Mar-
tin Poláček. Rozšířili tak poměrně 
úzký kádr a  svým přístupem jsou 
velkým příslibem pro další období 
kopané ve Tvarožné. Velkou pomocí 
byl návrat Romana Buchty do sesta-
vy.

Hlavním trenérem mužstva je 
Petr Kabeláč, který získal u  hráčů 
potřebnou autoritu a  v  trenérské 
praxi může čerpat ze své bohaté 
a dlouhodobé hráčské kariéry.

Letní přestávka mezi novými 
ročníky soutěží je tradičně vel-

mi krátká. Navíc je období dovolených. 
Příprava našeho mužstva začala 5. čer-
vence, začátek nové sezony je 14. srpna 
na  domácím hřišti. Citelným oslabením 
pro nový ročník je odjezd Jana Charváta 
a Marka Hlučky do zahraničí a to na dobu 
přibližně jednoho roku. Jan Charvát byl 
navíc na konci této sezony zvolen samot-
nými hráči nejlepším hráčem sezony. 

V  sobotu 2. července proběhl loso-
vací aktiv Okresního fotbalového svazu 
do  nové sezony 2011–2012, kde máme 
přihlášeno opět pouze družstvo mužů. 
V  tuto chvíli ještě není rozpis zápasů 
v  takovém stavu, aby se dal zveřejnit 
v  tomto vydání Tvaroženského zpravo-
daje. Bude tak učiněno po  zapracování 
všech změn, které mají termín 20. červen-
ce a  poté bude kompletní rozpis zápasů 
zveřejněn na  internetových stránkách 
obce, na vývěsce „u kovárny“, v  restaura-
ci U Šírů a případně v dalším vydání Tva-
roženského zpravodaje.

TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané
(po konci sezony 2010/2011)

Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body Prav
 1. Vojkovice B              26 17 6 3  77 :  37 57 (18)
 2. Tvarožná                 26 14 6 6  65 :  43 48 (9)
 3. Blažovice                26 13 5 8  64 :  38 44 (5)
 4. Vin.Šumice               26 12 7 7  54 :  38 43 (4)
 5. Blučina                  26 12 4 10  62 :  53 40 (1)
 6. Těšany                   26 12 4 10  41 :  44 40 (1)
 7. Opatovice                26 11 6 9  55 :  31 39 (6)
 8. Žabčice                  26 11 6 9  48 :  41 39 (0)
 9. Rajhrad B                26 11 6 9  51 :  42 39 (0)

10. Pozořice                 26 9 6 11  54 :  67 33 (-6)
11. Hrušovany                26 9 2 15  30 :  54 29 (-13)
12. Moutnice B               26 7 4 15  36 :  71 25 (-17)
13. Prace                    26 4 6 16  34 :  54 18 (-21)
14. Židlochovice             26 4 4 18  34 :  92 16 (-23)

III. třída muži – sk. A
Konečná tabulka
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V tuto chvíli je jasné to, že sezona začí-
ná víkendem 13. a  14. srpna, tedy týden 
po naší pouti. Naše družstvo mužů sehra-
je první zápas na domácím hřišti v neděli 
14. srpna s  mužstvem Těšan v  tradičním 
dopoledním termínu 10:30 hodin. Poté 
budou následovat dva zápasy na  hříš-
tích soupeřů a to nejdříve v Hrušovanech 
a dále v Rajhradě.

Ještě uvedu pár skutečností, které 
konec předchozí sezony a  začátek nové 
sezony přinesl. Z naší III. A třídy postupují 
Vojkovice B do okresního přeboru. Do IV. 

A  třídy sestupují mužstva Prace a  Židlo-
chovic. Novými jsou v naší třídě Kobylnice, 
Mělčany a Kupařovice.

Zpestření závěrů fotbalových sezon 
v  období před dovolenými, patří tra-
dičně fotbalovým turnajům a  to větši-
nou tuzemským. Naše mužstvo přijalo 
pozvánku na turnaj mezinárodního rozsa-
hu a to do obce Selenča z Republiky Srb-
sko, která se zúčastnila utkání na  našem 
hřišti přibližně před rokem.

Mezinárodní fotbalový turnaj KRIVANJ 2011
V termínu 1. až 3. července se družstvo 

mužů zúčastnilo mezinárodního fotbalo-
vého turnaje KRIVANJ 2011 v  partnerské 
obci Selenča v Republice Srbsko. Turnaje 
se účastnila čtyři mužstva. Za českou stra-
nu TJ SOKOL Tvarožná a FC Mokrá – Horá-
kov a  za  srbskou stranu FK Tvrďava Báč 
a  domácí FK Kriváň Selenča. Turnaj byl 
pořadatelsky velmi dobře zorganizován 
a mimo fotbalová utkání měl řadu dopro-
vodných akcí, které sloužily k  poznání 
místních obyvatel, historie, kultury i  gas-
tronomie.

Vedení české výpravy zastřešoval mís-
tostarosta Tvarožné Pavel Šťastný a Franti-
šek Kopecký. 

Samotná utkání byla rozložena 
do dvou dnů – soboty a neděle a to vždy 
v hracích časech 16:00 a 18:00 hodin. Vítě-
zové sobotních duelů se střetli v nedělním 
finále a poražení rovněž v nedělním boji 
o  třetí a  čtvrté místo. Náš tým TJ SOKOL 
Tvarožná narazil v sobotním utkání na vel-
mi ambiciózní celek a  posléze i  vítěze 
celého turnaje FK Tvrďava Báč, se kterým 
za ne příliš příznivého počasí prohrál a vli-
vem zranění dohrával v  deseti hráčích. 
Stejný osud potkal i družstvo Mokré, které 
prohrálo s domácí Selenčou a obě česká 

mužstva tak svedla nedělní boj o  bronz, 
ve  kterém bylo šťastnější naše mužstvo 
Tvarožné a  obsadilo třetí místo. Večerní 
finálový duel obou domácích mužstev 
přilákal na nově otevřenou tribunu i okol-
ní plochy hřiště ještě více diváků. Nutno 
přiznat, že se hrál velmi rychlý a důrazný 
balkánský fotbal, kde i  z  poměrně tvrdé-
ho hřiště létaly drny. Jediným gólem utká-
ní asi tři minuty před koncem hrací doby, 
tak zvítězil FK Tvrďava Báč. 

Kromě poháru za třetí místo si odváží-
me ještě jednu ze tří vyhlašovaných indi-
viduálních trofejí a tou je Nejlepší brankář 
turnaje a  tím se stal náš Martin Urbánek, 
který si okamžitě  získal desítky místních 
příznivců.

Mimofotbalový program lze ve  struč-
nosti popsat následovně. V sobotu dopo-
ledne se naše výprava doprovázená ještě 
jedním autobusem za  srbskou stranu 
a  přibližně desítkou aut zúčastnila ote-
vření zrekonstruovaného přírodního kou-
paliště Provala a  dále kláštera Monastir. 
Poté již byl čas na  oběd a  následovala 
příprava na první sobotní utkání. Nedělní 
dopolední program pak byl ryze pěší a to 
v okolí města Báč, kde jsme navštívili zbyt-
ky původních tureckých lázní a pak také 
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nedalekou středověkou pevnost. Poté 
opět následoval oběd a  příprava na  boj 
o medaile.

Završení celého turnaje a pobytu pak 
bylo na  hasičské zbrojnici v  obci Selen-
ča, kde proběhla společná večeře a  kde 
byli účastníci všech čtyř mužstev a hlavní 
představitelé a organizátoři celého turna-
je. S přibývající tmou a plnými žaludky se 
již pomalu vkrádaly myšlenky na  odjezd. 
Za  bouřlivého potlesku a  skandování 
místních obyvatel pak naše výprava odra-
zila ve  23:00 hodin na  přibližně devět 
hodin dlouhou cestu domů.

Nezbývá než poděkovat srbské stra-
ně za pozvání na tento turnaj a dále také 
poděkovat všem zúčastněným za  důstoj-

nou reprezentaci naší obce. Věřím, že se 
při podobné sportovní a  společenské 
akci s našimi srbskými přáteli v budoucnu 
opět potkáme.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
hráčům za  jejich úsilí v  průběhu uply-
nulé sezony a  dále popřát mnoho štěstí 
do  nové sezony a  dále všem fanouškům, 
kteří nás doprovázejí na  utkáních a  to 
nejen na domácím hřišti a vytvářejí neza-
pomenutelnou kulisu. Poděkování patří 
všem, kteří se podílejí na chodu tvarožen-
ského fotbalu.

Zvláštní poděkování patří TJ SOKOL 
a zastupitelům obce Tvarožná bez jejichž 
pomoci a podpory by oddíl kopané exis-

toval jen s  velkými 
obtížemi.

Za TJ SOKOL 
Tvarožná

Oddíl kopané
Ing. Petr Kozák
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Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Poslední příspěvek letošního školního 

roku začnu bilancováním. Letos navště-
vovalo naši školu 46 žáků, kteří se učili 
ve  3  třídách. Druhé pololetí zakončilo 
s  prospěchem s  vyznamenáním 35 žáků, 
z  nich 23 se samými výbornými. Žád-
ný žák ročník neopakuje ani mu nebyla 
snížena známka z chování. 

Absence ve druhém pololetí činí v prů-
měru na jednoho žáka 39 hodin. Nejvíce 
zameškaných hodin měli žáci 5. ročníku.

Letos jsme se rozloučili s 15 páťáky, kte-
ří přecházejí na další svá působiště do růz-
ných míst: 3 na Gymnázium ve Šlapanicích, 
10 do ZŠ Pozořice a 2 do ZŠ Jihomoravské 
náměstí v  Brně. Všem přejeme hodně 
úspěchů a také hodně nových kamarádů 
a dobrých učitelů. Ze školy odcházejí i dvě 
učitelky, a to paní Eva Klímová a paní Mar-
tina Rozumková. Oběma děkuji za  skvě-
lou spolupráci a přeji jim hodně úspěchů 
v osobním i profesním životě.

Akce posledních týdnů byly ve zname-
ní pěkného počasí, takže se nám vydařily. 
Škola v  přírodě, pořádaná v  posledním 
celém červnovém týd-
nu v  rekreačním stře-
disku Eden v  Jevíčku, 
byla tentokrát moti-
vována hrou Ekopo-
lis, která je zaměřena 
na  poznávání života 
ve  městě. Všech 37 
žáků, kteří se poby-
tu zúčastnili, bylo 
po příjezdu rozděleno 
do  pěti družstev, kte-
rá plnila různé úkoly 
a  společně hrála hry 
připravené k  danému 
tématu. Za  pěkného 

počasí jsme uskutečnili celodenní výšlap 
do  okolí Jevíčka, koupali se v  bazénu, 
pozorovali přírodu, učili se a sportovali. 

V  červnu jsme také zatančili na  ho-
dech Moravskou besedu, navštívili lanové 
centrum, vydali se na pěší výlet do Muzea 
ve  Šlapanicích na  výstavu Rychlé šípy, 
zajeli poznávat město Brno a užili si den, 
který pro nás připravili hasiči. 

Závěr školního roku proběhl tradičně 
rozloučením s  páťáky, předáním vysvěd-
čení a přáním krásných prázdnin. 

V  příštím školním roce uplyne 100 
let od  otevření nové školní budovy 
ve  Tvarožné. Zahájení školního roku 
2011/2012 bude v  rámci oslav tohoto 
významného výročí slavnostnější.  1. září 
2011 v  8:00 hodin zahájíme nový školní 
rok a  odpoledne v  18:00 hodin slavnost-
ně otevřeme výstavy, které připravujeme. 
Jedná se o výstavu z historie školy, výsta-
vu dětských výtvarných prací a  výsta-
vu z  díla pana doc.  Vladimíra Drápala. 
Na večer je připraveno malé občerstvení, 
vypouštění lampionů štěstí a  den zakon-

Hrátky v bazénu
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číme ohňostrojem nad školou. V pátek 2. září budou od 16:00 hodin otevřeny výstavy 
a v 18:00 hodin proběhne na Sokolovně vystoupení žáků naší školy ve spolupráci se 
ZUŠ. Tímto programem bude zahájeno večerní setkání všech žáků a absolventů školy 
spojené s hudbou a tancem. V sobotu 3. září bude od 9:00 do 18:00 hodin otevřena 
budova školy k návštěvě. 

V rámci připomenutí výše uvedeného výročí plánujeme vydání fotoalba žáků ško-
ly. Žádáme všechny bývalé žáky naší školy o dodání společné fotografie z některého 
z  jejich posledních 
setkání. Který ročník 
tuto fotku nemá, může 
ji pořídit v  průběhu 
oslav u  školy. V  měsí-
ci záři tyto fotografie 
seskupíme a  vytiskne-
me a  do  konce roku 
bude možné si vzniklé 
album ve škole zakou-
pit.

Všem čtenářům 
Zpravodaje přeji krás-
ný letní čas a  dětem 
sluníčkové prázdni-
ny a  hodně pěkných 
zážitků.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Pěší výlet do okolí Jevíčka

Dovoz písku, štěrku  
od 1 do 20 m3 

Pavel Chlup 
Tvarožná 249

mobil:  602 711 396

REKLAMA
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěv-

ku chci všem čtenářům 
zpravodaje krátce přiblížit 
nejzajímavější akce, které 
se v  naší mateřské škole 
udály v měsíci červnu. První 
akcí bylo spaní budoucích 
školáků v  mateřské ško-
le. I  když nám pršelo, naše 
plány to nepřekazilo. Děti 
statečně zvládly být v  noci 
plné hromobití bez mami-
nek, a  dokonce i  některé 
by si spaní v mateřské škole 
zopakovaly. Další akcí byl 
výlet do  Soběšic, kde nás 
čekal enviromentální program plný zábavy a zajímavostí. 28. 6. 2011 proběhlo na škol-
ní zahradě pasování předškoláků na školáky. Nebylo to pasování obvyklé, ale děti byly 
pasovány státní vlajkou. V tento den bylo o zábavu postaráno. Děti zhlédly pohádku 
O dvou dracích, a samozřejmě nechyběla ani diskotéka. Škoda jen, že dopoledne je tak 
krátké.

Protože nás čekají prázdniny a  následně školní rok 2011–2012, je důležité sezná-
mit vás čtenáře zpravodaje s informacemi, týkajícími se školního stravování a provozu 
mateřské školy od nového školního roku. 

Okénko do mateřské školy
Co mají mít děti s sebou do mateřské 

školy 1. září:
•	 Hrníček na čaj, mléko apod.
•	 Skleničku na vodu
•	 Přezůvky a pyžamko
•	 Oblečení do třídy, náhradní prádlo, 

tričko
•	 Oblečení a obuv na pobyt venku
•	 Dobrou náladu a málo slziček!

Okénko do školní jídelny
Peníze za  stravné na  měsíc září 2011 

bude vybírat paní Bajerová dne 24. 8. 
2011 v  budově mateřské školy od  8:00 
hod. do 16:00 hod. V tento den bude rov-
něž vybírat úplatu za  předškolní vzdělá-
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vání na měsíce září a říjen 2011. Úplata za předškolní vzdělávání je od září 2011 stano-
vena ve výši 250 Kč za měsíc. 

Pokud máte zájem platit obědy ve školní jídelně na účet, je nutno zřídit trvalý příkaz 
se splatností do 20. dne v měsíci.

ZŠ: strávníci  7–10 let 320 Kč  11–14 let 360 Kč
MŠ:   polodenní 420 Kč celodenní 520 Kč

Do  věkových skupin jsou strávníci zařazováni na  dobu školního roku, ve  kterém 
dosahují uvedeného věku. Školní rok je od 1. 9. do 31. 8.
Číslo účtu MŠ Tvarožná je 168323241/0300. Variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítě-
te. První platba na září 2011 musí být uhrazena do 20. srpna 2011.
Na závěr přeji všem čtenářům mnoho hezkých slunných dnů a příjemně prožitou dovo-
lenou.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková
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V pozořické základní škole se stále něco děje…
Letošní školní rok dospěl ke  svému 

závěru a  většina z  nás, ať už to byli naši 
žáci, či učitelé, jsme měli pocit, že zvláště 
jeho poslední měsíce nabraly rychlost pří-
mo závratnou. Nejspíš proto, že se během 
této doby ve škole udála spousta akcí, čin-
ností a  aktivit, a  víme všichni, že když je 
hodně práce, čas běží mnohem rychleji. 
Někdy i rychleji, než bychom si přáli.

Na začátku dubna absolvovali šesťáci 
víkendový adaptační pobyt na  Jelenici, 
bohatý a zajímavý program pro ně připra-
vila paní učitelka Budíková a paní učitelka 
Andonovová. Těsně před velikonočními 
prázdninami proběhl ve škole projektový 
den zaměřený na  problematiku dopravy, 
který svou přítomností obohatili přísluš-
níci pozořické Městské policie. Ve  školní 
družině si děti pod vedením vychova-
telek připravily velmi pěkné a  zdařilé 
vystoupení, které věnovaly svým mamin-
kám a babičkám ke Dni matek. V sobotu 
7.  května proběhl ve  školní zahradě Eko-
den, jehož organizaci měl na starosti pan 
učitel Tinka. Účelem této akce bylo před-
stavit pozořické veřejnosti naše záměry 
se školní zahradou, která by v budoucnu 
mohla sloužit nejen žákům naší školy, ale 
všem obyvatelům Pozořic. Účast byla 
opravdu hojná a  všem návštěvníkům 
za projevený zájem děkujeme. 

Během jarních měsíců probíhal v tělo-
cvičně již tradiční a  velmi populární flor-
balový turnaj Pozořice Open, který orga-
nizoval pan učitel Kadlec. Tento turnaj 
měl spoustu příznivců, kteří zúčastněným 
družstvům, složeným z kluků i holek naší 
školy, věrně fandili a  povzbuzovali je 
k lepším a lepším výkonům.

Na konci května se jednotlivé třídy se 
svými vyučujícími začaly rozjíždět na ško-
ly v  přírodě, tentokrát do  krásného pro-
středí našich nejvyšších hor. V Krkonoších 

na  ně čekalo mnoho zážitků, především 
díky kvalitnímu programu, který zde pro 
ně připravili naši vyučující.

Vydařil se také zájezd do Anglie, jehož 
se pod vedením paní učitelky Holoubko-
vé a  paní učitelky Vlčkové zúčastnili žáci 
z osmých a devátých tříd. Navštívili Paříž 
a  Londýn, Cambridge a  Oxford a  bydleli 
v anglických rodinách, kde si mohli prově-
řit své jazykové znalosti.

Během června obhajovali žáci devá-
tých ročníků své absolventské práce. 
Jejich úkolem bylo vytvořit několikast-
ránkový text na  téma, jež si sami zvolili, 
prezentaci k  tomuto tématu a  několika-
minutový mluvený projev, kterým tuto 
prezentaci doprovodili. Jejich výkon 
pečlivě sledovala komise, složená vždy 
z  několika vyučujících. Také si je mohli 
poslechnout nejen spolužáci, ale i  žáci 
z  osmých a  sedmých ročníků. Mohli si 
tak alespoň udělat obrázek o  tom, co je 
na  závěr deváté třídy čeká. Úroveň prací 
nás mile překvapila, většina žáků se jich 
zhostila velmi dobře a  jejich vystoupení 
bylo velmi kvalitní. 

Celý pedagogický sbor se 2. června 
vydal na  návštěvu naší partnerské školy 
do  Ivanky pri Dunaji, aby prohloubil přá-
telské vztahy mezi oběma školami. 

Samotný závěr školního roku se nesl 
ve  znamení loučení s  našimi skvělými 
deváťáky. Po  tolika letech, strávených 
na  naší škole, se jejich cesty rozchází 
a na každého z nich čeká nová škola, noví 
učitelé, noví kamarádi… Přejeme jim 
všem hodně úspěchů a spokojenosti, aby 
se jim v oboru, který si do budoucna zvo-
lili, opravdu dařilo. A když se za námi při-
jdou občas podívat, rádi je uvidíme.

Školní rok sice skončil, ale školní budo-
va přes prázdniny zahálet nebude. Díky 
financím získaných v  rámci projektu EU 
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Peníze školám se bude budovat nová 
počítačová učebna s  počítači pro 30 
žáků a bude se kompletně rekonstruovat 
školní kuchyňka, která bude vybavena 
novým nábytkem. Před školou se objeví 
nové moderní stojany pro odkládání kol, 
na  nichž naši žáci často jezdí, a  to díky 
finančním prostředkům, které se podařilo 
získat z projektu Bezpečná cesta do školy. 
Vzhledem k tomu, že po prázdninách za-
čne pozořickou školu navštěvovat díven-
ka na vozíčku, bude se přes prázdniny pra-
covat na tom, aby její pohyb po škole, byl 
co nejsnazší. Snad se nám to podaří i díky 
částce 200.000 Kč, kterou nám poskytlo 
Konto Bariéry na vybudování plošiny.

Na  závěr nezbývá než poděkovat 
všem žákům a pedagogům za jejich práci 
během celého školního roku a popřát jim 
pěkné prázdniny a dovolenou, abychom 

si všichni pořádně odpočali a nabrali hod-
ně sil. Na začátku nového školního roku se 
budeme opět těšit na shledanou. 

PhDr. Jan Dudek
ředitel školy 

Velký úspěch Jakuba Kříže
O tom, že Jakub Kříž, žák 9. A, postou-

pil do  celorepublikového kola Dějepisné 
olympiády, jsme pozořickou veřejnost 
informovali. Přáli jsme mu hodně štěstí 
a byli jsme přesvědčeni, že i v tomto kole 
bude Kuba velmi úspěšný. A  byl! Byl nej-
úspěšnější a  bezkonkurenčně nejlepší! 
Dokázal uplatnit všechny svoje vědomos-
ti a dovednosti a zcela jasně zvítězil. Za to 
mu patří velká gratulace a velký dík a také 
přání, aby se mu i v budoucnu při studiu 
na gymnáziu dařilo neméně úspěšně.

Základní umělecká škola v Pozořicích
Je léto. Doba prázdnin, dovolených, 

čas cestování i  odpočinku. Všichni jsme 
se už těšili. Ale u  nás ve  škole jsme měli 
poslední dva měsíce ještě hodně práce. 

V  krásných jarních dnech jsme pro 
všechny připravili 11. května 2011 absol-
ventský koncert hudebního oddělení. 
Slyšet jste mohli sólová vystoupení, dua 
i celé soubory. Na koncertě vystoupilo 21 
absolventů, kteří zahráli a zazpívali celou 
řadu skladeb od baroka až po současnost. 
A když říkám až po současnost, myslím to 
doslova, protože skladbu Zvesela napsal 
náš žák Ondřej Auda a  zazněla poprvé 
právě tento den. Zahrál ji flétnový sou-
bor, jehož členem je Ondřej už celou řadu 
let. Mezi letošní absolventky patří také 
Monika Buchtová, absolventka I. stupně 
hry na  zobcovou flétnu, Veronika Buch-
tová, absolventka I. stupně sólového zpě-
vu a  Veronika Kotačková, absolventka II. 
stupně hry na klavír. Jejich výkony stejně 
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jako ostatních vystupujících ocenili poslu-
chači velkým potleskem.

Další pěknou akcí, kterou již tradičně 
pořádáme, byla 18. května 2011 Vernisáž 
absolventské výstavy žáků výtvarného 
oboru. Letos je to zvláštní rok, protože 
máme pouze jednu absolventku výtvar-
ného oboru druhého stupně se zaměře-
ním na kresbu, malbu a grafiku a to Barbo-
ru Kousalovou. Společně s ní vystavovaly 
své práce také Petra Řičánková a Petra Vla-
chová. Během slavnostního odpoledne 
byly předány také ceny všem, kteří se 
zúčastnili výtvarných soutěží a  úspěšně 
reprezentovali naši školu. Program slav-
nostní vernisáže doplnili žáci hudebního 
oboru. Potom už si všichni přítomní pro-
hlédli výstavu obrazů a  keramiky, která 
byla připravena v  prostorách školy. Tak 
jsme si zase udělali v každodenním shonu 
a  spěchu jedno klidné a  příjemné odpo-
ledne.

A další týden nás čekaly společné kon-
certy se ZUŠ Oslavany. Nejprve se všichni 
představily v  Oslavanech a  ve  středu 25. 
května 2011 jsme celý náš společný pro-
gram předvedly ve  Tvarožné. Hosté se 
nám představily v tanečních i hudebních 
vystoupeních. Všechny zaujala jejich hra 
na bicí nástroje i malý komorní soubor. My 
jsme si zase přichystali skupinová vystou-
pení žáků všech oborů. Myslím si, že jedno 
z nejzajímavějších je právě to, ve kterém 
flétnový soubor hraje tance ze dvora krá-
le Jindřicha VIII. Ty byly napsány pro jeho 
manželky. Tanečnice při nich znázorňují 
jednotlivé ženy a  výtvarnice představují 
portréty, které namalovaly. A  všechno 
krátce spojuje vypravěčka životními pří-
běhy těchto anglických královen.

Podobné koncerty jsme také uspo-
řádali společně se ZUŠ Ivanka při Dunaji. 
Ve  středu 8. června jsme naše hosty při-
vítali v  Obecním domě v  Sivicích a  další 
den jsme my odjeli na  Slovensko. Naše 
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vystoupení se vlastně 
od minulých koncertů 
nezměnilo, ale velmi 
zajímavá pro všechny 
byla slovenská část 
koncertu. Kytaristé, 
kteří jsou určitě jejich 
chloubou, se před-
stavili v  různých sou-
borech nebo třeba 
společně s  příčnou 
flétnou. Úžasný byl 
také soubor bicích 
nástrojů i  pěvecký 
sbor a komorní soubor. 
Nejkrásnější ze všeho 
ale bylo to česko-slo-
venské družení. Jak 
žáci, tak učitelé spolu 
strávili pěkné chvíle. 
Ještěže nepotřebuje-
me žádné tlumočníky 
a  stále si dobře rozu-
míme. 

Všechny tyto spo-
lečné koncerty se 
podařily a my jsme se 
vždy rozcházeli se sli-
bem, že příští rok zase 
něco pěkného společ-
ně připravíme.

Poslední velkou 
akcí naší školy byl 
Absolventský kon-
cert tanečního obo-
ru. I  když tanečnic je 
opravdu velký počet, 
absolventky byly letos 
pouze dvě – Tereza 
Kousalová a  Šárka 
Škrobová. Protože 
absolvovaly už druhý 
stupeň, jejich úkolem 
bylo nejen tančit, ale 
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REKLAMA

REKLAMA

Potřebujete uklidit,
vyžehlit, umýt, opravit?

Nabízím práce v domácnosti:
úklid, žehlení, mytí oken,
údržba, práce na zahradě,
dovoz a odvoz k lékaři...

 
Telefon: 602 165 502

 

 Bio snídaně a svačiny  
do Vaší práce! 

 
 

Čerstvá strava ve 100% bio kvalitě! 
Naším úkolem bude nachystat skutečně zdravý, 

kvalitní a velmi chutný pokrm,  
který zavezeme přímo do Vaší práce. 

 
Snídani či svačinu je třeba si objednat 

minimálně den předem. 
 

www.biodoprace.cz 
řešení vyhovující Vašemu časnému vstávání 

také vymyslet choreografii a nacvičit ji se 
skupinou tanečnic. A  to se jim opravdu 
podařilo. Na tanečním koncertě je krásné 
to, že vidíte malá děvčata, které se sou-
středí na  každý pohyb a  po  tanci mávají 
maminkám a babičkám do hlediště a také 
vidíte už dospělé dívky, které si přijdou 
zatancovat pro radost a potěšení. Jen tak 
pro zajímavost jsem spočítala, že věkový 
rozdíl mezi nejmladší a  nejstarší taneč-
nicí je téměř osmnáct let. A s posledními 
tanečními kroky a velkým potleskem jsme 
zakončili školní rok. Rozdávání vysvědče-
ní bylo už jen takovou pomyslnou tečkou. 

Tak ať si všichni užijeme ty krásné let-
ní dny a s pěknými zážitky se zase v září 
setkáme.

Fotografie ze všech akcí ZUŠ 
Pozořice si můžete prohlédnout na   
www.zus-pozorice.cz. 

Božena Škrobová
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Z tvaroženské kroniky (před 50 lety)
– 1961 –

Zpráva matrikáře:
Narodilo se: 6 chlapců
  10 děvčat všichni v Brně.

Zemřeli:  3 muži ve stáří 71, 65 a 80 let.

Na MNV Tvarožná bylo uzavřeno celkem 18 sňatků – 
 z toho 3 muži z Tvarožné  a 6 žen z Tvarožné.
 Ostatní měli bydliště mimo Tvarožnou.
 2 muži z Tvarožné uzavřeli sňatek mimo Tvarožnou.

Bylo zde 2× vítání novorozeňat.

Bylo provedeno slavnostní vydání občansk ých průkazů ročníku nar. 1947

V prosinci byl slavnostní sraz 80ti letých a starších za přítomnosti 19 přestárlých občanů.

Školství 1961.
Do školy opět byl stanoven nový ředitel Stanislav Vrbka.
Ve škole bylo zapsáno 366 žáků, nejvyšší od počátku školy, které se rozdělili do 12 tříd.
Jako jiná léta i letos pomáhaly děti Jednotnému zemědělskému družstvu. Za svou práci 

obdržely 5.000,– Kčs na zakoupení pomůcek. Při umístění 7 žáků nastoupilo v zemědělství 
a jeden v hutnictví. Celkem vycházelo 73 dětí, které se šly učit a studovat. Čtyři žák yně 
nastoupily přímo do pracovního poměru bez učení, jako pomocné síly.

Děti, které dříve navazovaly styk y se sovětsk ými pionýry obdržely od pionýrské 
organisace v Mogylevě (Běloruská sovětská socialistická republika) krásné dary, jako alba, 
obrazy a jiné památk y.

Velikou slavnost navštívil i okresní tajemník Komunistické strany s. Burša Vladimír, 
který dary předal.

Lovecká společnost.
Po delším jednání sloučily se velatská lovecká společnost s tvaroženskou. Na společné 

schůzi 19. května 1961 bylo dohodnuto, dosavadní společnosti likvidovat a vytvořit jednu 
společnost. Byl zvolen jednotný výbor ze zástupců společností obou vesnic.

Výbor: předseda   Drápal Vladimír  Tvarožná
 míst. předseda  Drlík Jan  Velatice
 hospodář   Katolick ý Antonín Tvarožná
 zapisovatel  Urbánek Oldřich  Velatice
 pokladník  Kaláb František  Tvarožná
 kultur. referent  Matula Karel  Tvarožná
 k ynolog   Mrňa Alois  Velatice.

Společná slavnost 26. listopadu 1961 při poslední leči (slavnost ukončení honu) byla již 
za účasti členů společnosti obou vesnic. Slavnost se konala ve Tvarožné na kulturním domě 

Ze života obce, zajímavosti
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„Kosmák“. Honu se zúčastnilo 26 střelců z Tvarožné, Velatic, 2 z Blažovic, 2 z Jiříkovic 
a 2 z Holubic. Slavnost byla srdečná s výsledkem bylo pracovat společně i na jiných úsecích, 
zejména bylo vyslovováno přání sloučiti obě zemědělská družstva v jedno.

Na schůzi bylo dohodnuto zaplatiti majitelům loveck ých psů za rok tyto odměny:
Dvou členům à 200,– Kčs
Třem členům à 150,– Kčs
Jednomu členu     75,– Kčs.

Požární jednota.
Požárníci v tomto roce měli rušnou činnost. Oslavili důstojné založení sboru. 

Ve Tvarožné byl sbor založen r. 1891.
Připravovala se velká slavnost za účasti okolních jednot.
Na návsi se vykonala cvičení a soutěž s okolními sbory. Tvarožná se umístila na prvním 

místě. U prodejny samoobsluhy postavila se tribuna, kde byli umistnění zakládající členové 
sboru, zástupce národního výboru a národní fronty. Za dlouholetou činnost obdrželi čestné 
diplomy staří členové a to:
 Brzobohatý František č. 53
 Slezák Konrád č. 226
 Brzobohatý Antonín č. 49
 Blahák  Jan č. 77
 Kaláb Jan č. 8
 Šubrt Bohumil č. 114
 Horák Josef č. 38

Čestné diplomy předal přítomným předseda místního národního výboru Met. Omasta.

Jaká byla Noc kostelů
V letošním roce se naše farnost poprvé 

zapojila do Noci kostelů, která se konala 
v pátek 27. května 2011. I když se jednalo 
o  premiéru, byl pro návštěvníky připra-
ven bohatý program. Po úvodní mši svaté 
proběhlo uvítání příchozích a seznámení 
s tím, co nás čeká.

Následovala společná modlitba litanií 
k Panně Marii, kterou si pro nás připravily 
děti z  Mokré a  která se svou upřímností 
dotkla srdcí návštěvníků. Poté nás navští-
vil svatý Mikuláš, patron našeho kostela, 
a  spolu s  panem Drápalem seznámil pří-
tomné s  jeho historií, interiérem a  různý-
mi zajímavostmi. Svatý Mikuláš nezapřel 
svou štědrost a  přítomné děti odměnil 
sladkostmi.

Po  krátké přestávce následovala pře-
hlídka liturgických rouch doprovázená 
zpěvem chrámového sboru. Ten nás pro-
vedl celým liturgickým rokem: adventem, 
vánoční dobou, liturgickým mezidobím, 
postní dobou, slavností Velikonoc a opět 
liturgickým mezidobím zakončeným 
svátkem Krista Krále. Během této pře-
hlídky jsme se mohli zamyslet nad smys-
lem našeho života, nad tím, co je pro nás 
důležité a na čem nám záleží.

Následovala opět prohlídka kos-
tela za  přítomnosti svatého Mikuláše 
a na závěr byla připravena společná mod-
litba mládeže „Nechme vstoupit světlo 
do tmy noci“, ve které jsme chválili Boha 
a děkovali mu za všechna dobrodiní.
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Na přání některých občanů, které to zajímá, chci objasnit některé události. 
Jak jsem zmínila v posledním tvaroženském zpravodaji, byl hned při prvním náletu 

na Tvarožnou těžce zraněn bratr Slávek. Občany hlavně zajímá, proč jej do nemocnice 
ve Vyškově odvezli Němci. 

Dne 23. dubna 1945 krátce po poledni byl první nálet na Tvarožnou. Ta byla plna 
německého vojska, aut, děl., tanků a podobně. Nejvíc ale na sokolovně a orlovně. Sku-
pina ruských letadel přiletěla od Holubic a měla namířeno přímo na tyto objekty. Jeli-
kož jsme bydleli na blízké ulici, tak se toto všechno stalo. 

Bratr byl s malou skupinkou čtyř lidí u bratrancova domu před vraty. Bylo to téměř 
naproti našeho domu. Jak uslyšeli zvuk a hluk letadel, on hned utíkal pře silnici domů, 
abychom neměli strach kde je. Jenže v tom okamžiku po něm začali z  letadla střílet. 
Dostal několik zásahů a měl tři zranění. Průstřel zápěstí jedné ruky, průstřel nad kot-
níkem a lýtkem levé nohy, ale nejvíc rozbitý kloub pravé nohy. Za silného krvácení se 
doplazil po břiše k našemu domu.  Zvládl ještě tři schodky ke dveřím a z posledních 
sil loktem na ně zaklepal. Ztratil vědomí, byl moc bledý, za sebou velkou ztrátu krve. 
V pokoji jsme měli ubytovaného maďarského důstojníka. Bylo velké štěstí, že se právě 
holil a nebyl v krytu. Uslyšel klepnutí na dveře a šel otevřít. Zhrozil se. Přiběhl k nám 
do  sklepa říci (ještě namydlený, že „Sohn kaput“. Za  celý týden pobytu u  nás jsme 
od něho slyšeli jen tato dvě slova. Čtyři němečtí vojáci, kteří u  nás byli ubytování v prů-
jezdu zároveň se dvěma vozy přikrytými plachtami okamžitě tyto odvezli za Tvarožnou  
k  Sivicím. Potom řekli, velké štěstí, mohly vyletět čtyři baráky se vším všudy. Vozy byly 
naplněny municí. My jsme to nesměli vidět, ani tam chodit, bylo to přísně tajné. I oni 
nepromluvili za celý týden jediné české slovo. 

Bratra jsme oživovali k vědomí a zastavovali krvácení. Obvazy nestačily, musela se 
rozstříhat nová prostěradla, aby nevykrvácel. Bylo nutné jej zavézt k  lékaři. Ale jak? 
A kam?

Pokračování vzpomínek z posledních dnů války ve Tvarožné

Před půlnocí se pak účastníci plni doj-
mů rozcházeli za troubení trubačů.

Mezi jednotlivými body programu se 
účastníci Noci kostelů ve Tvarožné mohli 
podívat nad loď kostela a do věže ke zvo-
nům, kde si vyslechli poutavé vyprávění 
o  jejich historii. Také mohli sledovat pro-
mítání vybraných fotografií ze života far-
nosti, prohlédnout si fantastickou sbírku 
modlitebních knížek a  kancionálů pana 
Krčka z  Mokré, nebo vyzkoušet svůj 
postřeh v kostelním kvízu, který si s chutí 
vyzkoušely nejen děti, ale i dospělí.

Také venku před kostelem byl připra-
ven program – ochutnávka mešních vín 

a oplatků, z nichž se lisují hostie, trampo-
lína pro děti a  andělská pošta – posílání 
balónků s modlitbou nebo přáním.

I když nám počasí nepřálo a po dlou-
hém suchém období přišel intenzivní déšť, 
zúčastnilo se tvaroženské noci kostelů 
přes 500 návštěvníků, z  nichž někteří tu 
pobyli přes celý program.

Celý večer byl plný zajímavých setkání 
a  bylo to zase jiné než když se sejdeme 
v kostele v neděli na mši svatou.

převzato z internetových  
stránek tvaroženské farnosti
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. září 2011. 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.

Přiběhl P. Josef Soukup s posledním pomazáním. Naděje byla moc malá, že bude žít. 
Našel se obětavý, ochotný a hrdinný p. František Vaňáček. Přijel brzy s jedním koněm 
a vozem. Na vystlaný vůz bratra naložili  a doprovázen otcem, sestrou a švagrem jeli 
do Pozořic k Dr. Trhlíkovi. Po celou cestu i pak na zpáteční cestě trvaly nálety. Byl přímo 
zázrak, že žádné ruské letadlo na ně nezaútočilo. Smutný to byl průvod. Ten strach, co 
jsme o ně prožili se nedá zapomenout. První věta dr. Trhlíka byla, okamžitě do nemoc-
nice. Ale kam? Už se totiž vědělo, že Brno je zavřené a nikdo tam nesmí. Snad Vyškov? 
Pan doktor bratra ošetřoval, ale třikrát museli utéci do krytu kvůli náletům. Bratr zůstal 
se sestrou v ordinaci. Konečně po ošetření se opět průvod vracel do Tvarožné s letadly 
nad hlavami. Další velký otazník – co dál? Kam s ním? Teď se stalo něco, o čem jsme 
neměli ani tušení. Jeden z  těch čtyř vojáků u  nás najednou řekl německy tatínkovi: 

„Půjdu do štábu domluvit jeho odvoz do nemocnice, naše německé auto jezdí denně 
k večeru do Vyškova.“Bratra by tam mohli odvézt. Dalo se jim věřit? Jiné východisko 
nebylo. Opravdu před večerem přijelo menší nákladní auto se dvěma vojáky. Další pře-
kvapení bylo, že jeden z těch našich vojáků najednou šetrně a sám vzal nemocného 
bratra do své náruče a uložil jej do připraveného auta. Řekl mu úplně jasně plynnou 
češtinou: „Chytni se mne pořádně kolem krku a  drž se“. On byl statný, vysoký a  zvládl 
to sám. Byl totiž z obsazeného území Sudet. Ještě jeden z nich byl z Břeclavi. Bylo to 
pro nás velké překvapení. Auto odjelo a my jsme o bratrovi nevěděli až do konce vál-
ky vůbec nic. Auta nejezdila. Bratra ještě ten večer operovali. Byla to operace těžká 
a  musel mít na  posteli „koníka“ a  nohu přes něj se závažím. Proto nemohl do  krytu, 
kde byl lazaret. Veškerý personál včetně pacientů, lékařů a  sester byli ukryti ve  skle-
pích. Bylo to v budově gymnázia u kostela ve Vyškově, kam jej vojáci autem dovezli. 
Vyškovská nemocnice byla rozdělena do několika objektů. Osvobození Vyškova prožil 
bratr s jedním mladším pacientem, který měl podobné zranění a nohu musel mít také 
na koníku se závažím. Leželi na chodbě gymnázia sami dva a nad nimi velká zasklená 
stěna. Velké štěstí měli, když je sestry přikryly mnoha dekami. Při osvobozování Vyš-
kova se jeden německý voják zabarikádoval ve  věži kostela a  odtud střílel. Nadělal 
mnoho škod kolem dokola. Také gymnázium bylo zasaženo, skleněná stěna se nahnula 
nad ležící pacienty a sklo se na ně sypalo. Hotová spoušť, ale nebyli zraněni. Lékaři se 
sestrami je chodili třikrát denně navštěvovat. Po delší době se ruským vojákům poda-
řilo německého vojáka ve věži zneškodnit. Kamarád, co spolu prožili hrůzu na chodbě 
zakrátko zemřel. Bratr se vrátil z Vyškova více než po třech měsících domů. Památkou 
na válku mu zůstala o tři centimetry kratší noha a doživotní invalidita. 

Ironií osudu je, že zranění mu způsobilo letadlo našich osvoboditelů a  největší 
pomoci se mu dostalo od německých vojáků. 
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Naši jubilanti

červenec–srpen 2011
90 let Klimešová Františka, Tvarožná 27

85 let Krček Miloslav, Tvarožná 190

75 let Gajdošová Zdeňka, Tvarožná 275
 Galle Antonín, Tvarožná 179

65 let Flodrová Libuše, Tvarožná 129
 Konečný Vít, Tvarožná 247 
 Malíková Naděžda, Tvarožná 292 
 Severová Miluška, Tvarožná 253

60 let Pokorná Stanislava,  Tvarožná 187
 Rafajová Vlasta,  Tvarožná 316

50 let Hradečný Petr, Tvarožná 136
 Orlíček Pavel, Tvarožná 333 
 Sedláčková Jana, Tvarožná 341

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 15. 7. 2011, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 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

REKLAMA



Jubilanti

Srbsko, 1.– 3. července 2011



Obecní hody, 11. června 2011


