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Vážení spoluobčané, 
vstupujeme do  nového roku, ale já 

bych se ještě na  okamžik vrátil ke  konci 
toho minulého. Závěr loňského roku byl 
provázen již tradičními událostmi. 

V  sobotu 3. prosince proběhla rekon-
strukce bitvy pod Santonem jako součást 
vzpomínkových akcí 206. výročí bitvy 
u  Slavkova. Podrobnější informace nalez-
nete na jiném místě zpravodaje. 

V neděli 11. prosince večer se v kostele 
sv. Mikuláše uskutečnil adventní koncert. 
Předvánoční čas nám zpříjemnil komorní 
soubor Musica Animae, který u nás hosto-
val v minulosti již několikrát. Přesto dove-
de svým uměním vždy znovu upoutat.

Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce byl schválen rozpočet na  rok 2012. 
Jeho podobu vám předkládáme na  dal-
ších stránkách tohoto čísla.

Atmosféra „vánočního stromu“ získá-
vá rok od  roku na  zajímavosti. Poslední 
setkání v  předvečer Štědrého dne pod 
osvětleným stromem u  živého betléma, 
koled a  betlémského světla, zakončené 
občerstvením v  hasičské zbrojnici, mělo 
i díky novému aranžmá výbornou úroveň. 
Všichni, kdo se o  to nějakým způsobem 
přičinili, si zaslouží pochvalu a poděková-
ní.

Asi jedinou prosincovou akcí, která se 
vymyká z těch již tradičních, bylo otevření 
nového schodiště ke  kostelu. O  tom vás 
informujeme v samostatném článku.

A pak se již přiblížil konec roku a státní 
hymna nás uvedla do prvních minut roku 
2012. 

Změna letopočtu často vyvolává 
v  mysli otázku, co nám nový rok přine-
se, co nás v něm asi čeká. Slyšíme o tom, 
že  ekonomická krize překonána neby-

Fotografie: Ing. Vilém Šimek
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la, ale že bude následovat její další fáze. 
Je  to  záležitost prakticky celé Evropy 
a  nikdo z  nás to asi neovlivní. Odborníci 
by nám jistě dokázali zdůvodnit, že krize 
je součástí každého vývoje (neplatí to jen 
pro ekonomiku) a  v  určitých nepravidel-
ných intervalech se opakuje. Co ale ovliv-
nit můžeme, je, aby tato krize nepřerostla 
v krizi mravní, aby zhoršená ekonomická 
situace neměla dopad na  lidské vztahy, 
na slušnost a poctivost.

Právě nyní prožíváme masopustní 
období – dobu plesů, karnevalů, tance 
a veselí. Dobu, která má každoročně svůj 
vymezený čas a  končí ostatkovou zába-
vou a popeleční středou 40 dní před Veli-
konocemi, kdy si náhle uvědomujeme, že 
nejenom masopust má svůj konec. Sym-
bol popela nám připomíná, že jsme zde 
jen na „návštěvě“, jak říká moje babička.

 Na  letošní rok připadá pro celý svět 
velké smutné výročí – 100 let od potopení 
Titaniku. „Nepotopitelná“ loď, která ztros-
kotala hned při své první plavbě.

Každý z  nás by měl i  bez podobných 
katastrofických zpráv žít s  vědomím, že 
na světě nebude věčně. Ale nemusí o tom 
denně s  úzkostí přemýšlet, stačí si to pa-
matovat, podobně jako si pamatujeme 
malou násobilku, nebo že po souhláskách 
h, ch, k, r píšeme tvrdé y. 

Snad by bylo užitečnější namísto ne-
splnitelných novoročních předsevzetí 
uvědomit si právě tuto skutečnost, aby-
chom pak v roce, který je před námi, s po-
korou a  vděčností přistupovali k  přírodě, 
s  poctivostí ke  své práci a  s  úctou a  po-
chopením k sobě navzájem.

A to je také mé přání do roku 2012.

Ing. Petr Buchta
starosta obce

Zajímavosti z obce
Informace o konaných akcích a významných událostech
•	 20. listopadu se odehrálo v kostele sv. Mikuláše divadelní představení Zraněný pastýř.
•	 3. prosince byla pořádána rekonstrukce bitvy tří císařů – v rámci vzpomínkových akcí 

k 206.  výročí bitvy. Náves na celý víkend obsadila vojska spojeneckých armád. 
•	 2. - 4. prosince jsme hostili zástupce družební obce Kvačany. Přátelé ze sousedního 

Slovenska zhlédli ukázku bitvy pod Santonem, ohňostroj ve Slavkově a zúčastnili se 
pietního aktu na Mohyle míru. Dle jejich vyjádření vše předčilo očekávání a zážitky 
budou vstřebávány ještě dlouhou dobu. Na oplátku jsme byli pozváni na Kvačanské 
slavnosti, které se uskuteční v v polovině července roku 2012.     

•	 11. prosince jsme se krátce před polednem shromáždili před kostelem sv. Mikuláše, 
abychom byli přítomni slavnostnímu okamžiku požehnání zrekonstruovaných scho-
dů ke kostelu a jejich předání veřejnosti.

•	 11. prosince v  odpoledních hodinách pořádala příspěvková organizace Zámeček 
Střelice, v Brně na radnici v reprezentačních prostorách primátora města Brna, aukci 
výrobků a prací svých svěřenců. Aukce se koná každoročně v předvánočním čase, 
čímž nabízí vhodnou příležitost učinit trojnásobnou radost -  těm, jejichž úděl není 
lehký, našim blízkým a tudíž i nám samotným.  

•	 11. prosince ve večerních hodinách se v kostele sv. Mikuláše konal adventní koncert 
žesťového komorního souboru Musica Animae.   
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•	 23. prosince jsme se, opět po roce, setkali na tvaroženské návsi pod rozzářeným vá-
nočním stromem. Skauti se postarali o betlémské světlo, žáčci základní školy o pěk-
né koledy a hasiči o dobré občerstvení. Vše doplnil živý betlém – nebo spíše malá 
inscenace starého biblického příběhu.

•	 14. ledna, již v novém roce, proběhl sokolský společenský ples s hudbou Dua Met-
ropol. 

•	 15. ledna TJ Sokol uspořádala pro naše nejmenší dětský maškarní ples.

Pozvánka na plánované akce
•	 22. leden 2012, 17.00 hod., Sokolovna – „Tam, kde se práší i v období dešťů“ – promí-

tání fotografií z putování po Africe
•	 28. leden 2012, 20.00 hod., Spolkový dům Kosmák – POSLEDNÍ LEČ, myslivecký ples 

s country hudbou a bohatou tombolou
•	 4. února 2012 – Tradiční hasičský věneček
•	 18. února 2012 – Ostatky – průvod masek, večerní zábava, pochovávání basy 

Výročí v roce 2012
•	 28. 11. 1792 – v Německém Brodu (dnešním Havlíčkově Brodu) se narodil P.  Ignác 

Mayer, buditel a farář ve Tvarožné v letech 1829–1850.
•	 1817 – postavena budova nynějšího Hostince U  Šírů – polským židem, který zde 

mimo jiné provozoval obchod s dobytkem a pálenici.
•	 1832 – postavena kaple Panny Marie Sněžné, na základech původní dřevěné kaple 

z r. 1700. Kaple na Santonu tvoří neodmyslitelnou součást duchovního a společen-
ského života obce.

•	 14. 2. 1872 – narodil se Jaroslav Eliáš, první starosta Tvarožné po  pádu Rakouska-
-Uherska; ve funkci působil v letech 1919–1925. 

•	 14. 9. 1907 – narodil se Bohuslav Dostál, pedagog, školní inspektor a  ředitel školy 
ve  Tvarožné. Za  odbojovou činnost byl vyznamenán Československým válečným 
křížem 1939 a Pamětním odznakem Svazu politických vězňů. Zemřel 20. 10. 1982.

•	 4. 9. 1927 – slavnostní otevření Sokolovny vybudované jednotou Sokol na pozem-
cích bývalého velkostatku. Poslední rozsáhlá rekonstrukce budovy, která je nyní 
v majetku obce, proběhla v roce 2006.

•	 8. 3. 1932 – zemřel pplk. Emil Kaláb, tvaroženský rodák, legionář, spisovatel, vojenský 
historik a autor odborné publikace Bitva tří císařů. 

•	 8. 2. 1957 – zemřel MUDr. Josef Liškutín, tvaroženský rodák, generálmajor zdravot-
nické služby, náčelník katedry hygieny vojenské akademie, člen resortních vědec-
kých rad. Obdržel řadu vysokých vojenských vyznamenání. 

•	 2. 5. 1992 – mladí milovníci přírody a  Foglarových příběhů zakládají ve  Tvarožné 
skautský oddíl a stávají se součástí širokého porevolučního skautského hnutí. 

•	 Významné výročí (40 let) „slaví“ i Tvaroženský zpravodaj, jehož stránkami právě listu-
jete. Nový vzhled obálky by měl nejenom připomenout toto jubileum, ale zejména 
by Vám měl výraznější formou přiblížit pohledy na krásná místa naší obce a připo-
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Vodné a stočné 2012
V jednom článku na internetu jsem nedávno četla, že někteří politici tvrdí, že zvyšo-

vání cen vodného a stočného nelze nazývat zdražováním, nýbrž že se jedná o úpravu 
ceny. Domnívám se, že téměř všem občanům je úplně jedno, jak navýšení ceny vod-
ného a stočného pojmenujeme, ale určitě všechny zajímá, o kolik korun bude vodné a 
stočné dražší.

Nové schody
Během loňského podzimu jsme mohli sledovat postupnou rekonstrukci schodů ke kos-
telu, po kterých se chodívá i na hřbitov, do školy a školky, k paní doktorce nebo zubařce. 
V neděli 11. prosince před polednem byly tyto nové schody požehnány a slavnostním 
způsobem otevřeny. 
A  proto bych chtěl jménem svým a  jménem všech farníků poděkovat panu starostovi, 
členům zastupitelstva obce a všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o to, 
že nové schody stojí a můžeme po nich chodit.

Josef Rybecký
farář

menout nejvýznamnější události. V posledních letech prošla podoba zpravodaje ne-
uvěřitelným vývojem a rádi bychom, aby se tento vývoj nezastavil. Uvítáme proto 
i Vaše připomínky a náměty na jeho zlepšení. 

Přeji Vám mnoho pohody v roce 2012, nejen při čtení Tvaroženského zpravodaje.

Pavel Šťastný

Poděkování
Děkuji firmě SEBUS, za dlouhodobou velmi dobrou spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti naší obce v minulých letech.
Rád bych jménem všech tvaroženských občanů poděkoval celému vedení firmy, všem 
technikům, servisním pracovníkům i  jednotlivým řidičům za  bezpečné a  spolehlivé 
fungování autobusové dopravy, za solidní komfort, ochotu, slušnost a  lidský přístup 
k cestujícím.

Ing. Petr Buchta

Občanům obce za  pochopení a  vstřícnost, obecním pracovníkům, TJ Sokol a  SDH 
za pomoc při konání vzpomínkových akcí u příležitosti výročí bitvy tří císařů. 

P. Rybeckému za poskytnutí ubytování a hasičům za péči o hosty z Kvačan.

Ing. Janu Sárazovi za přípravu a realizaci hudebního doprovodu půlnoční mše svaté, 
hudebníkům Kyjovského komorního orchestru a zpěvákům chrámového sboru za vy-
stoupení.
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–duben 2012
středa 25. 1. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 4. 2. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 15. 2. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 25. 2. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 7. 3. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 17. 3. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 28. 3. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 7. 4. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 18. 4. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 28. 4. 2012 9:00–11:00 hod.

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. 

V minulém roce jsem informovala o povinnosti Svazku zvyšovat vodné a stočné 
min. o 3 % nad inflaci („…na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na 
vybudování splaškové kanalizace na území našeho Svazku, a to min. o 3 % ročně nad 
inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla.“) 

V letošním roce se nám do tvorby cen promítlo ještě zvýšení DPH u vodného a stoč-
ného, a to o 4 %. 

Navýšení ceny vodného a stočného bez DPH je tedy o 4 %. Jak již bylo uvedeno 
výše, důsledkem navýšení DPH o 4 % nám cena vodného a stočného vzroste celkem o 
8 % a každý z nás ve výsledku zaplatí 78,54 Kč za 1 m3.

Jedná se tedy o zdražení větší, než bylo v uplynulých dvou letech, jak se můžete 
přesvědčit níže. Je třeba ale také uvést, že při srovnání výše ceny vodného a stočného 
v rámci republiky jsme z pomyslné špičky (před několika roky jsme byli mezi prvními 
pěti) sklouzli mezi Svazky uprostřed tabulky.

V  roce 2010 byla cena vodného a stočného navýšena o 4,16 Kč za 1 m3, a to na cenu 
70,24 Kč za 1 m3. V roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč za 1 m3. Navýšení 
proti ceně z roku 2010 bylo 2,64 Kč za 1 m3. 

Rok 2012 bez DPH s DPH
Vodné (Kč/m3) 33,10 37,73
Stočné (Kč/m3) 35,80 40,81
Celkem (Kč/m3) 68,90 78,54

Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
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Informace ZO
Rozpočet obce Tvarožná na rok 2012 – příjmy

Název příjmové položky Příjem  
[tis. Kč]

Poznámka 

Daně a poplatky 11 052
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 600
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 50
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 150
Daň z příjmu právnických osob 1 800
Daň z příjmu právnických osob za obce 125 Daň za obce
Daň z přidané hodnoty 4 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 572 Poplatek za likvidaci KO –  platby občanů
Poplatek ze psů 17
Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 Pronájem veřejného prostranství: pouť – stánky: 5.000,- 

pouť – Schulz: 15.000,-  
B3C: 5.000,- 
ostatní: 5.000,-

Správní poplatky 30 Matrika, czechpoint, 
Daň z nemovitostí 1 510
NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 1 150 Transfer z JMK (výkon státní správy, školství, knihovna)
Převody z rozpočtových účtů 18 Sociální fond – ošatné
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energ. 3 Příjem z úhrad podle § 32a horního zákona
Sběr a zpracování druhotných surovin 20 Remet (prodej kovového odpadu)
Předškolní zařízení 54 Odpisy MŠ
První stupeň základních škol 20 Odpisy ZŠ
Ostatní záležitosti kultury 92 Prodej Tvaroženského zpravodaje: 20.000,- • prodej knih, pohled-

nic: 2.000,- • dary: 10.000,- • Vstupné na akcích pořádaných OÚ:  
hody: 40.000,- • Antoš: 10.000,- 
ostatní (koncerty, divadla, výstavy): 10.000,-

Rozhlas a televize 5 Hlášení prodejcům
Sportovní zařízení v majetku obce 120 Sokolovna: nájemné: 60.000,- 

náhrada energií: 60.000,-
Nebytové hospodářství 185 Nájemné: A. Daněk: 41.600,- • J. Krška: 4.500,- • MUDr. Svatava 

Husseiniová: 19.656,- • Telefonica O2: 22.000,- • Vodafone: 
35.000,- • Autoškola Pospíšil 48.000,-  • Náhrada el. energie - A. 
Daněk: 14.000,- 

Pohřebnictví 500 Poplatky za pronájem hrobových míst
Komunální služby a územní rozvoj j. n. 95 Pozemky - nájemné: MYDOS, s.r.o. - Dohnálek: 51.100,- • Ing. Petr 

Buchta: 100,- • Oldřich Hradský: 427,- • Ing. Petr Kříž: 1.242,- • 
Miroslav Posádka: 253,- • Bonagro, a.s.: 41.868,-

Sběr a odvoz komunálních odpadů 36 Poplatek za likvidaci KO (živnostníci): 20.000,- 
prodej popelnic: 3.000,- 
poplatky za stavební suť: 13.000,-
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Využívání a zneškodňování komunál. 
odpadů

85 Třídění ostatního odpadu (sklo, plasty, elektrospotřebiče)

Činnost místní správy 65 Nájemné: Česká pošta: 26.400,- 
Jana Křížová - kadeřnictví: 8.600,- 
Náhrada energií: 30.000,-

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 10 Běžný účet - úroky
Příjmy rozpočtu celkem 12 342

Rozpočet obce Tvarožná na rok 2012 – výdaje
Název výdajové položky Výdaj  

[tis. Kč]
Poznámka

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 5 Deratizace kanálů - materiál: 3.000,-  
klíněnka - materiál: 2.000,-

Silnice 110 Zimní údržba silnic (Polach): 80.000,- 
oprava komunikací: 30.000,-

Ost. záležitosti pozemních komunikací 233 Oprava chodníku Pleva - Hlinky: 140.000,- 
projektová dokumentace - chodník "Na konci": 90.000,- 
posypový materiál (chodníky): 3.000,- 

Provoz veřejné silniční dopravy 62 Integrovaný dopravní systém
Pitná voda 30 Opravy a údržba vodovodu
Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly 2 040 Svazek - splátka splaškové kanalizace: 1 472.000,- 

Svazek - členský příspěvek: 98.000,- 
Čištění dešťové kanalizace: 20.000,- 
Čištění a zpevnění břehů potoka v úseku rybník - KD Kosmák: 
450 000,-

Předškolní zařízení 604 MŠ Tvarožná: běžný provoz: 480.000,- 
odpisy: 54.000,- 
výměna oken ve II. třídě: 70.000,-

První stupeň základních škol 530 ZŠ Tvarožná: běžný provoz: 480.000,- 
odpisy: 20.000,- 
obnova osvětlení ve 2 třídách: 30.000,-

Druhý stupeň základních škol 140 ZŠ Pozořice - příspěvek za žáky z Tvarožné
Základní umělecké školy 30 ZUŠ Pozořice - příspěvek za žáky z Tvarožné
Činnosti knihovnické 52 Nové knihy: 30.000,- • odměny knihovníkům 22.000,-
Ost. záležitosti kultury 423 Kronikář obce: 12.000,- • přepis kroniky, pamětní kniha: 4.000,- • 

fotodokumentace: 15.000,- • smuteční projevy: 2.500,- • distribu-
ce zpravodaje: 7.200,- • kytice, věnce: 15.000,- • zpravodaj - tisk: 
83.000,- • slavnosti J. Antoše: 50.000,- • koncerty: 30.000,- • vá-
noční strom a betlémské světlo: 20.000,- • hody: 40.000,- • pouť: 
5.000,- • B3C: 40.000,- • olympiáda: 3.000,- • šprýmiáda: 3.000,- • 
ZÚŠ koncerty: 5.000,- • sborník k 120. výročí SDH: 6.000,- • vydání 
CD Tamburáši: 20.000,- • výročí Sokolovny, festival divadel: 
20.000,- • pohoštění: 20.000,- • poplatky OSA: 3.000,- • Austerlitz: 
4.000,- • Junák Pozořice: 7 000,- • Junák Tvarožná - výroči 20 let 
od založení: 5.000,- • ples - Myslivecké sdružení Tvarožná: 3.000,-
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Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 30 Památky - opravy a údržba: 30.000,-
Rozhlas a televize 32 Rozhlas: revize: 5.000,- • opravy a údržba: 25.000,- • poplatky 

OSA: 2.000,-
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 185 Příspěvky na nově narozené děti: 20.000,- 

jubilanti, spoluobčané v domově důchodců: 15.000,- 
Příspěvek na opravu fasády kostela: 150.000,-

Sportovní zařízení v majetku obce 213 Sokolovna: energie: 138.000,- • opravy a údržba: 15.000,- • 
odměna správci: 60 000,-

Ost. tělovýchovná činnost 80 Sokol
Využítí volného času dětí a mládeže 12 Dětské hřiště: revize: 2.000,- • opravy a údržba: 10.000,-
Nebytové hospodářství 105 Stará školka: energie: 100.000,- • opravy a údržba: 5.000,-
Veřejné osvětlení 252 Veřejné osvětlení: energie: 230.000,- • opravy a údržba: 22.000,-
Pohřebnictví 15 Hřbitov (opravy a údržba)
Územní plánování 50 Územní plán obce
Územní rozvoj 17 Mikroregion Rokytnice (členský příspěvek)
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 50 Nebezpečný odpad
Sběr a odvoz komunálních odpadů 803 Sběr odpadu: popelnice: 553.260,- • kontejnery SITA: 190.000,- • 

kontejnery suť: 40.000,- • kontejnery Bonagro 20.000,-
Sběr a odvoz ostatních odpadů 162 Sběr surovin (sklo, plast)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 095 Obecní pracovníci - správa a údržba: mzdy, odměny, ZP, SP: 

884.000,- • pohonné hmoty: 45.000,- • ochranné pomůcky: 
10.000,- • povinné ručení: 6.000,- • opravy a údržba: 50.000,- • 
materiál a služby: 100.000,- 

Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 10 ÚSP Zámeček Střelice - příspěvek na provoz
Ochrana obyvatelstva 10 Zákonná rezerva - civilní ochrana
Požární ochrana - dobr. část 135 SDH Tvarožná: ochranné pomůcky: 20.000,- • opravy techniky: 

35.000,- • pohonné hmoty: 30.000,- • pojištění, refundace mzdy: 
19.000,- • soutěže, propagační materiál: 11.000,- • letní tábor: 
10.000,- • mládež: 10.000,-

Zatupitelstva obcí 1 150 Zastupitelstvo obce: mzdy, odměny, ZP, SP: 1 119.000,- 
školení, cestovné, ošatné, pohoštění: 31.000,-

Činnost místní správy 1 554 Obecní pracovníci - administrativa: mzdy, odměny, ZP, SP, úrazo-
vé pojištění: 945.000,- • energie: 210.000,- • IT technika: 40.000,- • 
ostatní služby (knihy, učební pomůcky, poštovní služby, telefonní 
služby, školení, programátoři, licence, webové stránky): 359.000,-

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 227 Úroky z úvěru (svazek): 16.200,- •  úroky z úvěru (ČMZRB): 
203.032,- • poplatky za vedení účtů: 8.000,-

Pojištění funkčně nespecifikované 28 Pojištění budov a odpovědnosti
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 18 Sociální fond - ošatné
Ost. finanční operace 125 Daň za obce
Ostatní činnost j.n. 69 Rezerva
Splátka svazek 1 656 Splátka úvěru (svazek): 540.000,-  

Splátka úvěru (ČMZRB): 1.116.288,-
Výdaje rozpočtu celkem 12 342
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Usnesení č. 9 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 19. 12. 2011 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 
 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Věra Floriánová, Emilie Kousalová 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Pavel Filip 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 3. Kupní smlouvu na prodej pozemku firmě ABC-American Bohemian Corporati-

on, s. r. o. (příloha č. 1) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 4. Převod majetku z Mikroregionu Rokytnice na Obec Tvarožná v celkové výši 
187.184 Kč, uvedeno v příloze č. 2 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 5. Převod projektové dokumentace kanalizačního sběrače do majetku Svazku 
Šlapanicko v celkové hodnotě 375.705,80 Kč (příloha č. 3) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 6. Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK – nadstandard 
pro rok 2012 (příloha č. 4) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 7. Rozpočet na r. 2012 včetně pozměňujícího návrhu (příloha č. 5) 
změna: na str. výdajů – pol. 3419 TJ Sokol – navýšení ze 70.000 Kč na 80.000 Kč  
na str. příjmů – pol. 1511 Daň z nemovitostí – navýšení o 10.000 Kč 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 8. Rozpočtový výhled na r. 2013–2014 (příloha č. 6) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 9. Rozpočtové opatření č. VI/2011 (příloha č. 7) a pověření Ing. Tomáše Kousala, 
předsedy Finančního výboru, k sestavení, v případě potřeby, dalšího rozpočtové-
ho opatření pro r. 2011 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 10. Inventarizaci obecního majetku včetně vyřazovacího protokolu (příloha č. 8) a ná-
vrh na zařazení sakrálních staveb do majetku obce 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE: 
––––––

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
 1. Zprávu starosty
 2. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí
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 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
  Pavlu Filipovi zajistit podklady pro řízení o umístění značky „Zákaz stání“ na Nové 

ulici.

Ve Tvarožné dne 19. 12. 2012
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Jiří Bajer – zastupitel    Pavel Filip – zastupitel

Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom se i my, matrikářky, 
připojily k  přání pevného zdraví, štěstí 
a pohody vám všem v roce 2012.

V  roce 2011 byla činnost na  matrice 
ve Tvarožné poznamenána stejně jako jin-
de na matrikách celkovou situací v našem 
státě. Když se nerodí děti, většinou mladí 
lidé ani neuzavírají manželství. V roce 2011 
jsme zaznamenaly jen 11 sňatků. Přitom 
4 sňatky byly církevní v  kostele, 4 mimo 
obřadní místnost a 3 v obřadní síni obce 
Tvarožná. Je to velká škoda. Obřadní síň 
i prostory Obecního úřadu jsou důstojné 
pro tuto událost a  zajištěný program při 
obřadu je rovněž velice působivý. 

Úmrtí na území našeho správního ob-
vodu, který je i  pro obce Velatice a  Mok-
rá-Horákov, bylo celkem 9. Je to rovněž 
méně než jiné roky. Žijeme v  těsné blíz-
kosti města Brna a tato skutečnost se od-
ráží i na posledních dnech nás všech. 

Narození nebylo zaznamenáno 
na území našeho správního obvodu žád-
né.

Jako každý rok, tak i v roce 2011 jsme 
v první i druhé polovině roku vítali malé 
občánky, kterých bylo celkem 12. Připo-
mínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž mat-
ka má v době narození dítěte trvalý pobyt 
ve Tvarožné. Děti, které jsou příliš maličké 
v době, kdy se vítání koná, zveme v násle-
dujícím pololetí. 

V  roce 2011 jsme popřáli 55 jubilan-
tům. Zváni jsou občané, kteří jsou v naší 
obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Kulturní vložku zajišťuje spolu s dětmi 
zdejší základní školy Mgr.  Věra Floriáno-
vá. Děti mají nacvičené pásmo písniček 
a  básniček na  určité téma, což přispívá 
k celkové dobré náladě setkání. Na závěr 
účinkující děti předávají novým občán-
kům i jubilantům malé dárečky. 

V první polovině letošního roku oslavil 
zlatou svatbu jeden manželský pár. 

Diamantovou svatbu, 60 roků společ-
ného života, oslavili v  první polovině le-
tošního roku manželé František a Zdislava 
Krčkovi, kteří přijali pozvání starosty obce 
a mohli jsme jim k tomuto vzácnému vý-
ročí popřát v obřadní síni obce Tvarožná. 
Všichni přítomní jsme byli „rodáci“ obce, 
pan Krček její živoucí kronika a  nevyčer-
patelná zásoba vzpomínek na naše před-
ky. Kulturní vložku zajistila, stejně jako 
v  předchozím roce, Veronika Buchtová 
svým krásným zpěvem. Setkání to bylo 
opravdu srdečné a  upřímné i  proto, že 
s rodiči přišli všichni jejich nejbližší.

V  souvislosti s  ochranou osobních 
údajů dle zákona 100/2000 Sb. sdělujeme, 
že ten z rodičů, jubilantů nebo manžel-
ských párů při zlaté nebo diamantové 
svatbě, kteří nechtějí být zváni na tato 
setkání nebo zveřejněni ve Zpravodaji, 
mají možnost tuto skutečnost nahlásit 
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na sekretariátu nebo na matrice Obec-
ního úřadu Tvarožná. Pokud z vaší stra-
ny nedostaneme jakékoliv upozornění, 
budeme postupovat, jak je dobrou tradicí 
v této obci. 

I  nadále budeme zvát nové občánky, 
jubilanty i  manžele, kteří uzavřeli sňatek 
ve  Tvarožné a  prožili spolu 50 nebo 60 
roků. Tato setkání připravujeme pololet-
ně.

Často se na  nás obracíte se žádostí 
o  vystavení druhopisu matričního do-
kladu. Matriční doklad vydává ta matrika, 
v jejímž správním obvodu došlo k naroze-
ní, úmrtí nebo uzavření manželství. Rodné 
listy můžeme proto vystavit jen osobám 
starších ročníků. Po roce 1950 se narození 
u nás na matrice zapisuje jen velice málo. 
Většina obyvatel našeho okolí se narodi-
la v Brně. Stejně je to u úmrtí. V současné 
době je většina úmrtí rovněž v Brně. Ma-
triční doklad můžeme vydat jen osobě, 
které se to týká, dále rodinným příslušní-
kům nebo osobě, která prokáže, že je to 
nezbytné pro uplatnění jejich práv před 
orgány státu nebo orgány územních sa-
mosprávných celků. Vždy je nutné předlo-
žit doklady k ověření totožnosti žadatele.

K  velké změně dochází od  roku 
2012 ve  věci vystavování „Osvědčení 
o  státním občanství ČR“, které museli 
rodiče zajistit pro své děti v  případě žá-
dosti o  vystavení cestovního pasu nebo 
prvního občanského průkazu.

Tato povinnost od roku 2012 odpa-
dá! 

Agendu občanských průkazů i  ces-
tovních dokladů od 1. 1. 2012 zajišťuje 
pro naši obec pouze pracoviště Měst-
ského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, 
Brno!

Více informací naleznete na  www.
slapanice.cz. (Informační stránky Měs-
ta Šlapanice – v sekci – Jak si co vyřídím 

– Odbor vnitřních věcí.)
Na  matrice můžete požádat i  nadá-

le o  provedení vidimace /ověření listiny/ 
i o provedení legalizace /ověření podpisu/. 

Občané mohou nadále využívat služ-
by Czech POINT. 

Úřední hodiny na matrice jsou v pon-
dělí a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin.

Telefonní přímá linky pro matriku: 
544 251 094.

Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová 
matrikářky

Zprávy komisí ZO
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ : 31. leden 2012

Do konce měsíce ledna t. r. je povin-
ností vlastníků nemovitostí v k.ú. Tvarožná 
podat nové přiznání daně z nemovitos-
tí. Protože v loňském roce proběhla na 
katastru naší obce digitalizace pozemků, 
vznikly ve většině případů změny ve vý-
měrách pozemků, nebo v číslech parcel. 
Pouze malé procento nemovitostí zůstalo 
beze změn.

Za velkého zájmu občanů se v minu-
lém týdnu uskutečnila v zasedací míst-
nosti OÚ informační schůzka pro majitele 
nemovitostí v souvislosti s podáním da-
ňového přiznání.

Stále jsou zde k dispozici formuláře 
přiznání daně spolu s návodem na jeho 
vyplnění. Taktéž jsme připravili soupis ko-
eficientů, kterými se násobí základní saz-
ba daně při výpočtu.



Tvaroženský zpravodaj  14

Zpráva stavební komise
Tak jako na  konci každého kalendář-

ního roku i  stavební komise rekapituluje 
svoji činnost za  předcházející období. 
Komise pracuje, tak jako v minulém roce 
ve  složení pan Havlásek, pan Blahák, 
pan Daněk, pan Kužílek, pan Skládaný 
a Ing. Šimek – předseda komise.

Naší největší akcí tohoto roku byla 
oprava schodů ke  kostelu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že splácíme úvěr po splaš-
kovém odkanalizování, nemohli jsme 
si více stavebních akci ani dovolit. Roz-
sah opravy byl několikrát projednáván 
na  schůzkách stavební komise, oslovil 
jsem stavební firmu Tinka o vypracování 
finančního odhadu a  tento záměr jsem 
předložil radě obce. Po projednání zámě-
ru lokální opravy a  rozsáhlé diskuzi byla 
oprava schodů nakonec přehodnocena 
na  celkovou rekonstrukci schodiště. Sta-
rosta obce požádal o vypracování projek-
tové dokumentace a  následné stavební 
povolení. Z výběrového řízení byla na rea-
lizaci stavby vybrána stavební firma ŠMAK, 
která v měsících září až listopad akci pro-
vedla. Slavnostní kolaudace se uskutečni-
la 11. 12. 2011 za účasti náměstka hejtma-
na jihomoravského kraje Ing.  Stanislava 
Juránka, a které se řada z vás zúčastnila.

Zabývali jsme se rovněž možností 
opravy chodníku naproti Bajerového. 
Nechali jsme si vypracovat studii případ-
né opravy, bohužel původní předpoklad 
rozšíření chodníku není realizovatelný 
vzhledem k  nevyhovujícím rozměrovým 
poměrům v této části obce. Komunikace 
je v  tomto místě již tak příliš úzká (navíc 
se jedná o  krajskou komunikaci) a  rozší-
ření chodníku nám dopravní inspektorát 
nepovolí. Dle schváleného rozpočtu plá-
nujeme v  letošním roce alespoň opravu 
spočívající v  odstranění stávajících nevy-
hovujících kostek a  nahrazením zámko-
vou dlažbou.

Neustále máme na  paměti neutěše-
nou situaci v  Hlinkách. Rozpracovanou 
výstavbou, která se dle mého názoru 
vleče již neuvěřitelně dlouho, je tato část 
obce neúměrně zatěžovaná nadměrným 
hlukem a  zvýšenou prašností. I  když plá-
nujeme v  budoucnu vybudovat řádnou 
zpevněnou komunikaci, nezbývá nám 
v tuto chvíli než provádět alespoň lokální 
opravy výtluků komunikace, aby byla vů-
bec sjízdná.

Za stavební komisi
Ing. Šimek, předseda komise

Pro správné vyplnění daňového při-
znání jsou zapotřebí nové údaje z katas-
tru nemovitostí. Ty jsou uvedeny na listu 
vlastnictví /LV/ a každý občan může mít 
několik LV. Poprvé jako jediný vlastník, v 
dalším případě jako spolumajitel /souro-
zenci/, popř. jako společné jmění manželů.

Informace z listu vlastnictví jsou ověři-
telné v podstatě třemi způsoby:
1. na internetu: www.cuzk.cz (nebo: www.

nahlizenidokn.cz) vše zcela zdarma
2. na Katastrálním úřadě Brno-venkov, 

Úzká 6, Brno (placená služba)

3. na OÚ Tvarožná v tzv. „czechpoint“ 
(také placená služba)

Lhůta pro podání řádného daňového 
přiznání končí 31. ledna 2012.

Naším správcem daně je FÚ Brno-ven-
kov, Příkop 8, Brno.

Odbor daně z nemovitostí je v 5. patře, 
dveře č. 534 (p. Malhocká), tel. 545 125 462

Za komisi ŽP a zemědělskou:
 Ing. Petr Kříž

 Emílie Kousalová
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Zpráva komise životního prostředí a zemědělské
Na  počátku nového roku je vhodné 

zpětně zhodnotit rok předešlý a  nastínit 
úkoly pro následující období. Co se nám 
tedy podařilo?

S  úspěchem jsme „rozjeli“ třídění 
bio-odpadu, jehož svoz a  likvidaci zajiš-
ťuje a.s. Bonagro. Hodně se udělalo pro 
zlepšení vzhledu obce a jejího okolí. Zde 
je nutné připomenout velkou zásluhu 
p.  Jaromíra Kocourka, který jako zastupi-
tel, člen komise ŽP a obecní zaměstnanec 
v jedné osobě, nastavil velmi vysokou lať-
ku v práci obecních pracovníků. Díky jeho 
přístupu a  iniciativě se mnohé vykonalo 
a ve spoustě případů se také hodně ušet-
řilo. Výrazné zlepšení stavu hřbitova, nové 
lavečky na  návsi, odpadkové koše, vyčiš-
tění vjezdů do obce, na podzim odvoz listí 
z domácností, deratizace kanálů a spous-
ta dalších akcí, které si naše komise dala 
za cíl.

Také se nám podařilo obnovit tradici 
bezplatných brigád. Na  jaře členové ko-
mise vysazovali nové kaštany na  návsi, 
na  podzim jsme podsazovali švestkovou 
alej na  Podkopčí a  další ovocné dřeviny 
před základní školou. Také členové SDH 
Tvarožná se zapojili do  našeho společné-
ho úsilí o zlepšení vzhledu obce. V tomto 
trendu bychom chtěli pokračovat i  v  le-
tošním roce.

Je na místě připomenout notnou dáv-
ku štěstí, kterého se nám dostalo. A to tím, 
že naši obec vloni nepostihla žádná silná 
bouře ani přívalové lijáky. Lán kukuřice za-
setý na poli u Sivic nevěstil v tomto smys-
lu nic dobrého. Nebylo tedy zapotřebí po-
vodňových hlídek ani jiných aktivit v této 
oblasti. Zmiňuji se o  tom z  toho důvodu, 
že se nám nepodařilo dotáhnout do kon-
ce mnohokrát avizované vyčištění koryta 

potoka od  Kosmáku po  hráz rybníka. Fi-
nance se vyčerpaly pouze částečně a  to 
na projekt realizace akce. Ta vloni uvázla 
na nutnosti vodoprávního řízení, které se 
protáhlo až do konce roku. Jinými slovy:

týdenní práce bagru v korytě potoka 
se musí doložit bůhví kolika razítky a po-
žehnáním různých „schvalovačů“. Dobrou 
zprávou je ale skutečnost, že by realizace 
měla být provedena letos a to ve větším 
rozsahu než se původně zamýšlelo.

Tím se dostáváme k  dalším pláno-
vaným akcím. Rozpočet obce je sice na-
pnutý, ale snad se podaří ušetřit finance 
na  vyčištění suchého poldru nad Novou 
ulicí. Vytěženou zeminu hodláme uložit 
na  obecní pozemek u  Kosmákova kříže 
a  vhodně tak skloubit s  potenciální no-
vou výsadbou při vjezdu do  obce. Další 
místa pro zvelebení jsou prostory kolem 
garáží na Krhoně, které byly vloni vyčiště-
ny od  náletových dřevin. Samozřejmostí 
zůstává trvalá snaha o  příkladný vzhled 
obce, chtěli bychom zdokonalit podzim-
ní svoz listí z  domácností, který se vloni 
rozběhl, sečení trávy by mělo být běžné 
nejenom v centru obce atd.

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům, kteří jakýmkoliv způsobem do-
pomohli ke  zlepšení životního prostředí 
v naší obci. Pořádkem kolem svých domo-
vů, zametenými chodníky, správným tří-
děním odpadů na  plasty a  sklo, využívá-
ním kontejneru na  bio-odpad, uvážlivou 
likvidací suchého listí a  také „rozumným 
upozorněním“ těm, kdo to tak úplně ne-
chápou… Snad nám může být odměnou 
dobrý pocit při procházce obcí a  jejího 
okolí.

 Ing. Petr Kříž
předseda komise ŽP a zemědělské
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Informace z odpadového hospodářství za rok 2011
SBĚRNÝ DVŮR – spalitelný a nespalitelný odpad:
celkem 38 kontejnerů (42 tun) – zaplaceno 179.500 Kč
 + 10 kontejnerů (hřbitov) – odvoz zdarma

Velký pozitivní rozdíl proti roku 2010:
•	 meziročně naše obec zaplatila o 119.000 Kč méně za odvoz a likvidaci tohoto odpa-

du, protože se více a lépe třídí, včetně sběru papíru ve škole
•	 odvezlo se o 23 kontejnerů méně do spalovny a na skládku (o 36 tun méně hmoty)
•	 k tomuto úspěchu výraznou měrou přispělo lepší využití kapacity kontejnerů obec-

ními pracovníky a současně nové možnosti ukládání bio-odpadu

odvezeno kontejnerů celkem odpadu zaplaceno obcí
Rok 2010 61 ks 78 tun 298.500 Kč
Rok 2011 38 ks 42 tun 179.500 Kč

Odvoz a likvidace bio-odpadu:
•	 od ledna 2011 jsme začali třídění bio-odpadu do nového velkoobjemového kontej-

neru (10 m3)
•	 za odvoz a likvidaci jsme zaplatili pouze 3.000 Kč
•	 celkem se naplnil 5×, tj. cca 50 m3 hmoty
•	 opadané listí volně ložené jsme ukládali přímo na polní hnojiště

Za prodej kovošrotu (Remet): + 20.000 Kč

Odvoz a likvidace stavební suti:
•	 celkem 12 kontejnerů /62 tun/ = zaplaceno 34.000 Kč
•	 platby za tento druh odpadu stále nepokrývají náklady, pomyslně je můžeme kom-

penzovat s příjmem za kovošrot

Na sběrném dvoře OÚ je také možné ukládat ZDARMA nebezpečný odpad:
např. oleje, maziva, barvy, staré pesticidy, léky, akumulátory, zářivky a elektrospotře-
biče.

Ing. Petr Kříž

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů ve Tvarožné v roce 2011
Stav naší členské základny k dnešnímu dni je následující: 

6–15 let 16–18 let 19–26 let 27 a více všichni
muži 10 4 7 31 52
ženy 11 1 5 3 20

celkem 21 5 12 34 72

Současný výbor SDH Tvarožná:
starosta Miroslav Severa, velitel Jiří Šmerda, jednatel Pavel Filip, vedoucí mládeže Žofie 
Ondráčková 
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Další členové výboru: 
Vlastimil Doležal, Petr Ondráček, Jan Daněk, Michal Kousal, Petr Pejřil, Zbyněk Macha-
nec, předsedou kontrolní a revizní komise je Rudolf Kaláb

Pro vaši informovanost vás seznámím, jak jsou naši členové činní ve vyšších složkách 
sdružení hasičů:
•	 v okrsku Pozořice:  

starostou okrsku je Jiří Bajer, pokladníkem okrsku je Miroslav Severa
•	 ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jsou: 

Jiří Bajer – náměstek starosty pro represi 
Petr Pejřil – náměstek starosty pro mládež 
Zbyněk Machanec – člen výkonného výboru

Ve  Výkonném výboru krajského SHČMS je Petr Pejřil vedoucím krajské odborné 
rady mládeže a členem ústřední odborné rady mládeže SHČMS v Praze.

V roce 2011 vyjela naše zásahová jednotka k 5 zásahům:
•	 sobota 26. 3. v 16.31 – požár trávy u čerpací stanice OMV Rohlenka 
•	 středa 18. 5. v 16.24 – technická pomoc, přivaděč D1 u stavebnin Čegan 
•	 čtvrtek 11. 8. ve 13.06 – požár slámy a hnojiště za D1 k Blažovicím 
•	 sobota 13. 8. v 11.51 – požár hnojiště – příznaky hoření za D1 k Blažovicím 
•	 sobota 3. 12. – celý den požární asistence při vzpomínkových akcích bitvy tří císařů. 

Ostatní činnost v roce 2011
Již od  začátku roku se soustředíme 

na blížící se výročí 120 let SDH. Projedná-
vají se koncepce oslav, druhy upomínko-
vých předmětů atd.

15. ledna se účastníme VVH okrsku 
v Hostěnicích a okrskového plesu.

19. února pořádáme hasičský věneček 
na  Kosmáku, tentokráte hraje hudební 
skupina Maja ze Sokolnic. Opět je nespo-
kojenost s hudbou, toto není vhodný typ 
pro ples. Během plesu jsou dvě kulturní 
vložky – Aleš Dědeček se svojí taneční 
skupinou a potom překvapení – tvarožen-
ští tančící hasiči. 

5. března pořádáme tradiční ostatky. 
Průvod, ve  kterém je 43 masek, vychází 
ve 12 hodin. Do kroku hrají 4 tety (hudeb-
ní doprovod Šťastný, Daněk, Filipec, Brzo-
bohatý a Ondráček)

Tato akce je zvěčněna kamerou tele-
vizní stanice Prima. Ostatky se potom vy-

hodnotily 11. března – to se snědlo a vypi-
lo všechno, co zbylo z ostatků.

Následuje sběr železného šrotu – 
19. března, posbíraly se 4 tuny železa.

26. března provádíme údržbu zeleně 
– prořezáváme a kácíme náletové dřeviny 
za „bytovkama“ dle pokynů obce.

Od března se pravidelně každý pátek 
schází přípravný výbor pro zajištění oslav 
120 let SDH, ve  složení: Severa Miroslav, 
Pejřil Petr, Ondráčková Žofie, Šmerda 
Jiří. Už nyní se ví, že se udělá 300 pozvá-
nek pro spoluobčany, 100 pozvánek pro 
hasiče naše a  okolních sborů. Už se ví, 
že na trávníku proti zbrojnici bude výsta-
va historické i současné požární techniky.

Sbírku pro potřebu Charity organizuje 
Žofie Ondráčková ve dnech 15.–16. dubna 
v prostorách hasičské zbrojnice.

30. dubna večer, jak bývá dobrým 
zvykem, pálíme čarodějnice za  zbrojnicí. 
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Opět tady hrají 4 tety, ve skutečnosti jich 
je 5–6. 

1. května se koná již 10. hasičská pouť 
ve  Křtinách. Jedeme tam oběma auty. 
Po  slavnostním průvodu od  koupaliště 
ke  kostelu a  mši svaté probíhají na  ná-
městí ukázky hasičské techniky. 

Od rána prší a asi 500 hasičů z blízké-
ho i vzdáleného okolí jsou opravdu mokří 
hasiči. Před polednem se počasí umoudři-
lo, takže tvaroženští mladí hasiči mají pro 
svoje ukázky už lepší podmínky. 

V  neděli 8. května je sloužena ranní 
mše svatá za všechny hasiče tvaroženské 
farnosti. 

V  ten samý den družstva mužů i  žen 
závodí v Sivicích v l. kole sportovní soutě-
že požárních družstev. Ženy získaly první 
místo, muži byli druzí.

Žofie Ondráčková se soustředí na  vý-
stavu ke 120. výročí SDH, nechává udělat 
na 200 kopií fotografií jak z minulosti, tak 
i ze současnosti.

Objednávají se skleněné plakety pro 
významné příznivce či sponzory SDH, ob-
jednává se 120 lahví vína z Čejkovic a další 
upomínkové předměty, tisknou se pa-
mětní listy.

Přichází červen – 120. výročí založení 
SDH. V pátek 3. června je slavnostní schů-
ze na  Kosmáku. Ze 49 dospělých členů 
bylo přítomno 37 a  15 mladých hasičů 
z  24. Dále bylo přítomno 35 členů z  12 
okolních sborů (Viničné Šumice, Kova-
lovice, Pozořice, Sivice, Velatice, Mokrá, 
Hostěnice, Blažovice, Jiříkovice, Bedřicho-
vice, Podolí, Moutnice). 

Ostatní hosté: z  Polska – 5 hasičů 
z obce Bojszowy, ze Slovenska – za hasiče 
z  Kvačan bývalý starosta obce Laco Kle-
páč.

Další hosté: Josef Gargula za  Krajské-
ho SHČMS, Jaromír Šmerda za  Okresní 
SHČMS, Zdeněk Moural za okrsek Pozoři-

ce, JUDr. Antonín Osvald z KÚ JmK, Obec 
Tvarožná, ZŠ, MŠ, TJ Sokol a ostatní hosté 
v celkovém počtu 22. Na schůzi tedy bylo 
dohromady 109 lidí. Během schůze nám 
byla darována stuha k  praporu od  Obce 
Tvarožná, velice nás překvapila další stuha 
darovaná Sborem dobrovolných hasičů 
Mokrá. Rovněž pro nás bylo překvapením 
čestné uznání Krajského úřadu JmK.

V sobotu 4. června od 12 do 21 hodin 
je otevřená hasičská zbrojnice – výstava 
fotografií.

V neděli 5. června se koná na dědině již 
20. ročník naší místní soutěže. V kategorii 
muži je přihlášeno 12 družstev (z  toho 
3 tvaroženská). V  kategorii žen jsou tři 
družstva. Při slavnostním zahájení sou-
těže místní farář P.  Josef Rybecký požeh-
nal všem hasičům, kteří jezdí k zásahům. 
Vyvrcholení oslav 120 let je korunováno 
oboustranným úspěchem, máme první 
místa v mužích i v ženách. Další naše muž-
ská družstva se umístnila na 3. a 4. místě.

Souběžně celý den je na trávníku před 
obecním úřadem vystavena historická 
i současná požární technika. Neopomněli 
jsme pozvat také klienty ze Zámečku Stře-
lice – nedělní soutěž jim jistě zpříjemnila 
jejich nelehký životní úděl.

Vrátím se k  delegaci polských hasičů 
– přijeli v pátek v poledne, ubytovaní byli 
na  faře. Ještě ten den navštívili centrální 
požární stanici na Lidické v Brně, v sobotu 
si prohlédli mimo jiné slavkovské bojiště. 
Po oba dva dny se jim plně věnoval Petr 
Pejřil. V neděli se podívali na stanici v Po-
zořicích, tam je doprovodil Pavel Severa.

14. června jsme navštívili br. Františka 
Masaříka a předali jsme mu Medaili za zá-
sluhy – nemohl se slavnostní schůze zú-
častnit z důvodu nemoci.

17.–30. července bylo 10 mladých hasi-
čů a  jeden vedoucí – Petr Pejřil – na  me-
zinárodním táboře v Jánských Koupelích. 
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6 dětí jelo VW – Petr Pejřil řídil a vezl kufry 
našim i  hasičům z  Vyškovska. Ti pak jeli 
vlakem a s nimi naši čtyři mladí hasiči. 

21. srpna pořádáme druhý ročník sou-
těže v  požárním útoku o  pohár starosty 
SDH Tvarožná. Na  silnici před budovou 
obecního úřadu soutěží 13 družstev 
mužů a 6 družstev žen.

Vítězem se stalo družstvo mužů 
z Mokré a družstvo žen z Hodějic.

Naši muži byli na  3. místě, ženy 
na 5. místě.

15. září zemřel br. Rostislav Masařík, 
pohřeb byl 23. září v  15 hodin. Zúčastni-
lo se 11 členů sboru (drželi jsme čestnou 
stráž, převáželi rakev a  spouštěli do  hro-
bu).

8. října od 9 hodin se koná v sále soko-
lovny setkání zasloužilých hasičů Jihomo-
ravského kraje. Je přítomen hejtman JmK 
Michal Hašek, ředitel HZS JmK Jiří Pelikán.

Organizaci tohoto setkání mají na sta-
rosti za  OSHČMS Jiří Bajer a  Zbyněk Ma-
chanec.

Náš sbor zajišťoval přípravu sálu a ob-
sluhu během jednání, na  zbrojnici byla 
opět výstava fotografií, před zbrojnicí 
byla soustředěná historická technika.

Obec Tvarožná společně s  námi při-
pravila upomínkové předměty pro zúčast-
něné zasloužilé hasiče – pamětní medaile, 
pamětní listy, leták o obci a SDH, propiso-
vací tužky, víno v dárkovém balení. 

SDH Tvarožná zaplatil za tyto upomín-
kové předměty 12.523 Kč.

Obec Tvarožná investovala dalších asi 
20.000 Kč.

15. 10 pořádáme branný závod pro 
mladé hasiče z  8 okolních obcí , celkem 
soutěží 72 dětí.

V pátek 4. 11. v poledne odjeli zástup-
ci SDH Tvarožná (Severa Miroslav, Petr 
Pejřil, Zbyněk Kadlec, Kousal Michal, Do-
ležal Vlastimil, Daněk Jan) a starosta obce 

Petr Buchta vozem VW na  3 dny do  Pol-
ska, na návštěvu k dobrovolným hasičům 
obce Bojszowy.

Ještě ten den se účastnili jejich okrs-
kové schůze, v sobotu navštívili památník 
v koncentračním táboře Osvětim. Dále si 
prohlédli zbrojnice dobrovolných hasičů 
obcí spadajících pod střediskovou obec 
Bojszowy. V neděli navštívili profesionální 
hasiče ve městě Tychy.

Pozn.: z polské strany je snaha rozšířit 
navázaný kontakt i na úrovni obec-obec.

3. prosince jsme opět zajišťovali požár-
ní asistenci v  obci a  v  okolí při vzpomín-
kových akcích k  výročí bitvy u  Slavkova. 
Z  našeho sboru to bylo 5 členů s  techni-
kou DA 12 A-Furgon a  VW Transporter, 
z  Mokré 6 dobrovolných hasičů s  techni-
kou CAS25 . 

V pátek 2. a v sobotu 3. prosince bylo 
v  naší hasičské zbrojnici zajištěno občer-
stvení pro vojáky i pro civilisty. Poděková-
ní patří všem členům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na zdárném průběhu 
celé akce. 

Tradičně se velká část našich spoluob-
čanů shromažďuje u  vánočního stromu 
při zpívání dětí a rozdávání Betlémského 
světla v předvečer Vánoc. Tak tomu bylo 
i 23. prosince. Hasičská zbrojnice poskytla 
zázemí i útočiště pro zúčastněné, podáva-
né občerstvení zajistila obec. 

Ještě bych chtěl připomenout, 
že v současné době máme jedno soutěžní 
družstvo mužů a jedno soutěžní družstvo 
žen. V tomto roce se muži i ženy zúčastnili 
řady soutěží.

Dorostenec Lukáš Machanec v  sou-
časné době hostuje v soutěžním družstvu 
SDH Mokrá. 

Mladí hasiči jsou zapojeni ve  hře Pla-
men a v Okresní lize mládeže. 

Závěrem mé zprávy chci jménem 
výboru SDH Tvarožná poděkovat všem 
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sestrám a  bratrům sboru, kteří aktivně 
pracují. Dále našim příznivcům, kteří ma-
teriálně či finančně podporují činnost jak 

našeho sboru, tak i činnost mladých hasi-
čů. 

Pavel Filip 
jednatel SDH Tvarožná

Zpráva o sportovní činnosti dorostence Lukáše Machance za rok 2011
V letošním ročníku opět Lukáš zazna-

menal velký výkonnostní posun. Zúčastnil 
se kolem dvaceti závodů v disciplíně po-
žární útok na postu levý proud. S týmem 
SDH Mokrá, kde v současné době hostuje, 
získal: 
•	 7×  první místo
•	 3×  druhé místo
•	1×  třetí místo

V sérii závodů byl čtyřikrát vyhlášen 
jako nejlepší proudař  v seriálu Vyškovská 
liga a to svým věkem stále patří do doros-
tenecké kategorie.

Mimo týmové úspěchy se jako jednot-
livec účastnil okresního kola v doroste-
necké kategorii:
•	 v disciplíně 100 metrů překážek s do-

saženým časem 19,74 s a získal čtvrté 
místo,

•	 v disciplíně pod názvem dvojboj dosá-
hl času 16,90 s a získal první místo.
Avšak čtvrtého září na závodech v Ho-

dějicích v okrese Vyškov malé zaváhaní 
znamenalo při požárním útoku středně 
těžké zranění a tím předčasné ukončení 
sezóny. Proto si přejme do další sezóny 
hlavně zdraví a i trochu štěstíčka. 

Zbyněk Machanec, trenér

TJ SOKOL Tvarožná  
– zpráva oddílu kopané po podzimní části sezony 2011/2012

Novou sezonu začalo mužstvo prak-
ticky ve  stejném složení, jako končilo 
předchozí. Nastupovalo ve složení Adam 
Levíček, Martin Urbánek, Ondřej Kaluža 
(kapitán týmu), Erik Titz, Jiří Šmerda, Petr 
Kozák, Aleš Přikryl, Lukáš Poláček, Milan 
Pokorný, Tomáš Toužín, Vít Kaluža, Jakub 
Poláček, Pavel Daněk ml., Petr Novot-
ný, Jiří Novotný, Martin Poláček, Marek 
Hlučka a  Jan Charvát. Přitom poslední 
dva uvedení odjeli po 5. kole na jazykové 
a studijní pobyty do zahraničí a ve zbytku 
sezony již nezasáhli. Trenérem týmu je 
Petr Kabeláč. V letním období je tradičně 
doba na  přípravu velmi krátká. Navíc je 
doba prázdnin a  dovolených, takže v  pl-
ném složení se mužstvo mnohdy sejde až 
v prvním mistrovském utkání.

Úvod sezony začal remízou na domá-
cím hřišti s  již tradičním soupeřem zaha-
jovacích utkání Sokolem Těšany, po té ná-
sledoval plný bodový zisk v Hrušovanech 
a  výborný výkon v  Rajhradě oceněný za-
slouženou remízou. Další domácí zápas 
s Blučinou měl být potvrzením slušné for-
my, ale nestalo se tak. Vysoká prohra ne-
byla příliš povzbuzující před dalším těž-
kým zápasem na hřišti v Pozořicích. Tento 
zápas však mužstvo zvládlo a vítězstvím 
4:0 dodávalo optimismus před dalšími 
zápasy. Toto utkání bylo zároveň poslední, 
ve kterém nastoupili Marek Hlučka a Jan 
Charvát jakož to opory základní sesta-
vy. Další výsledky byly spíše rozkolísané 
a dávaly zapomenout na výborné výkony 
z předešlé sezony. Situaci jen dokreslova-
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la častá vyloučení ať již oprávněná nebo 
neoprávněná, na  která jsme doposud 
nebyli zvyklí a citelně oslabovala sestavu. 
K  tomu se přidávala i  zranění a  ve  velké 
části utkání hrálo mužstvo s velkými změ-
nami v sestavě. V tu dobu byla neocenitel-
ná pomoc hráčů z bývalého dorostu, kteří 
se postupně zapracovávali do  sestavy. 
Jejich účast a  aktivita na  trénincích jsou 
velkým příslibem do budoucnosti.

V  období zimní přestávky bývá zpra-
vidla dostatek času na  doléčení zranění 
a  zkonsolidování mužstva. Zimní pří-
prava bude zahájena v  průběhu ledna 
a  první mistrovské utkání vychází na  1. 
dubna na  domácím hřišti v  obvyklý ter-
mín 10.30 hod. proti soupeři z  Hrušovan 
u  Brna. Termín hlášení případných změn 

je Okresním fotbalovým svazem stano-
ven na polovinu února 2012, proto v tom-
to čísle Tvaroženského zpravodaje zatím 
nebude zveřejněn rozpis utkání jarní části 
sezony. Ten bude v  příštím vydání zpra-
vodaje a dále bude v nejkratším možném 
termínu umístěn na  vývěsce „U  kovárny“ 
a na internetových stránkách obce.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kdo se podílí na chodu tvaroženské kopa-
né, vytváří tolik potřebné zázemí a  dále 
našim fanouškům, kteří nás v  hojném 
počtu navštěvují nejen na domácím hřišti, 
ale i na hřištích soupeřů.

Ing. Petr Kozák
TJ SOKOL Tvarožná

Oddíl kopané
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Tabulka III. A třídy po podzimní části sezony
Rk. Tým Záp. + 0 – Skóre Body (Prav)
1. Opatovice 14 12 1 1 43: 13 37 ( 16)
2. Blažovice 14 11 0 3 52: 21 33 ( 9)
3. Rajhrad B 14 7 4 3 42: 20 25 ( 7)
4. Mělčany 14 6 4 4 46: 27 22 ( 4)
5. Kupařovice 14 7 1 6 24: 31 22 ( -2)
6. Žabčice 14 6 2 6 29: 28 20 ( -4)
7. Těšany 14 5 5 4 28: 31 20 ( -4)
8. Tvarožná 14 5 3 6 31: 26 18 ( 0)
9. Vin.Šumice 14 5 3 6 32: 32 18 ( -6)

10. Kobylnice 14 6 0 8 36: 37 18 ( 0)
11. Pozořice 14 4 4 6 28: 33 16 ( -2)
12. Moutnice B 14 4 3 7 22: 24 15 ( -9)
13. Blučina 14 4 2 8 27: 35 14 ( -4)
14. Hrušovany 14 0 0 14 8: 90 0 (-21)

Zpráva oddílu stolního tenisu
Sezóna okresního přeboru ve stolním 

tenisu 2011/2012 byla zahájena v  neděli 
2. 10. 2011 tvaroženským derby mezi Tva-
rožnou B a Tvarožnou C. Tým C se svými  
výbornými výsledky probojoval v  loň-
ském roce do soutěže okresního přeboru 
IV a  hned na  úvod se oba týmy setkaly 
na  půdě kulturního domu Kosmák. Jak 
si oba týmy vedou po  první části soutě-
že, můžete vidět v níže uvedené tabulce. 
V  soutěži o  dvě třídy víš (OP II.) bojovali 
o body do tabulky hráči Tvarožné A. Letos 
hrají ve  složení Procházka Jiří – kapitán 
mužstva, bratři Pavel a  Michal Kousalovi 
a posila z brněnské Líšně Jirka Vít. Po prv-
ní části soutěže je družstvo na  9.  mís-
tě s  dostatečným bodovým náskokem 
od  sestupových pozic a  tak věřím, že si 
účast v OP II. zachovají i pro příští sezónu. 
Jenom bych chtěl touto cestou připome-
nout, že jsme se v létě bohužel naposledy 
rozloučili s  Antonínem Peškem (z  Vinič-
ných Šumic), který Tvarožnou reprezento-

val řadu let v týmu Tvarožná A a to více jak 
úspěšně. Čest jeho památce.

Druhá polovina soutěže začíná 
v  neděli 15. 1. 2012. Na  Kosmáku hraje 
od 9.00 hod. Tvarožná A proti Moravským 
Knínicím. Rozpis dalších utkání v  roce 
2012 najdete v níže uvedené tabulce. Po-
kud budete mít chuť, přijďte fandit.

V úterý dne 27. 12. 2011 jsme uspořá-
dali v  kulturním domě Kosmák Vánoční 
turnaj. Přihlášena byla většina hráčů, kteří 
reprezentují Tvarožnou v soutěžích okres-
ního přeboru družstev a  hosté z  nedale-
kých Sokolnic. Základní část turnaje se 
odehrála ve  skupinách, z  nichž nejlepší 
postoupili do dalších již vyřazovacích kol 
turnaje. Finále bylo nakonec záležitostí 
hráčů Sokolnic, kteří potvrdili, že účast 
v městském přeboru II. není náhodná.

Ještě bych se rád připomněl, že kromě 
kategorie „dospělých“ máme ve Tvarožné 
i  několik žáků, budoucích nadějí tvaro-
ženského stolního tenisu. Scházejí se pra-
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videlně každý pátek od  17.00 hod. v  kul-
turním domě Kosmák pod vedením naší 
trenérky Dany Krčkové. Letos se účastnili 
několika žákovských turnajů (Kuřim, Ivan-
čice, Rebešovice), kde se hráči umísťovali 
v první polovině žebříčku. Pokud by měla 

Vaše ratolest chuť si stolní tenis třeba 
jen vyzkoušet nebo se jenom podívat, 
stačí přijít kdykoliv v pátek po 17.00 hod. 
do kulturního domu Kosmák. 

Za oddíl stolního tenisu 
Ing. Šimek Vilém

RSST Brno-venkov – OP II. třídy, muži 2011/2012
Tabulka soutěže po 11. kole – Základní část

# Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Prace A 11 7 1 3 0 422:357 109:89 33
2 Silůvky C 11 7 1 3 0 407:344 113:85 33
3 Rebešovice B 11 6 3 2 0 410:379 106:92 32
4 Ostopovice A 11 6 1 4 0 369:384 99:99 30
5 Ivančice B 11 6 1 4 0 385:365 108:90 30
6 Ořechov A 11 5 3 3 0 417:357 111:87 29
7 Tišnov E 11 5 2 4 0 372:389 94:104 28
8 Mokrá C 11 5 1 5 0 374:392 96:102 27
9 Tvarožná A 11 4 1 6 0 400:373 107:91 24

10 Sokol Kuřim A 11 4 1 6 0 381:388 92:106 24
11 Říčany A 11 1 2 8 0 327:408 83:115 16
12 Moravské Knínice B 11 1 1 9 0 310:438 70:128 15

RSST Brno-venkov – OP IV. třídy, muži 2011/2012
Tabulka soutěže po 11. kole – Základní část

# Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Ostopovice B 11 9 0 2 0 470:241 146:52 38
2 Oslavany B 11 8 1 2 0 462:277 132:66 36
3 Ořechov B 11 8 0 3 0 388:337 111:87 35
4 Nedvědice B 11 7 1 3 0 410:318 114:84 33
5 Dolní a Horní Loučky A 11 7 1 3 0 432:310 118:80 33
6 Tvarožná B 11 6 1 4 0 390:334 111:87 30
7 Kanice A 11 6 0 5 0 400:327 112:86 29
8 Mokrá D 11 5 0 6 0 339:394 91:107 26
9 Moravské Knínice C 11 4 0 7 0 322:417 80:118 23

10 Oslavany C 11 2 1 8 0 291:443 71:127 18
11 Tvarožná C 11 1 1 9 0 232:480 53:145 15
12 Rebešovice D 11 0 0 11 0 236:494 49:149 11



Tvaroženský zpravodaj  24

RSST Brno-venkov – OP II. třídy, muži 2011/2012
Rozpis soutěže – Nadstavba B

Den Datum Čas Domácí Hosté
Ne 15.1.2012 9:00 Tvarožná A Moravské Knínice B
Ne 22.1.2012 9:00 Sokol Kuřim A Tvarožná A
Ne 29.1.2012 9:00 Tvarožná A Mokrá C
Ne 12.2.2012 9:00 Tišnov E Tvarožná A
Ne 19.2.2012 9:00 Tvarožná A Říčany A
Ne 26.2.2012 9:00 Moravské Knínice B Tvarožná A
Ne 4.3.2012 9:00 Tvarožná A Sokol Kuřim A
Ne 11.3.2012 9:00 Mokrá C Tvarožná A
Ne 18.3.2012 9:00 Tvarožná A Tišnov E
Ne 25.3.2012 9:00 Říčany A Tvarožná A

RSST Brno-venkov – OP IV. třídy, muži 2011/2012
Rozpis soutěže – Nadstavba A

Den Datum Čas Domácí Hosté
Ne 15.1.2012 9:00 Nedvědice B Tvarožná B
Ne 22.1.2012 9:00 Tvarožná B Dolní a Horní Loučky A
Ne 29.1.2012 9:00 Ostopovice B Tvarožná B
Ne 12.2.2012 9:00 Tvarožná B Oslavany B
Ne 19.2.2012 9:00 Ořechov B Tvarožná B
Ne 26.2.2012 9:00 Tvarožná B Nedvědice B
Ne 4.3.2012 9:00 Dolní a Horní Loučky A Tvarožná B
Ne 11.3.2012 9:00 Tvarožná B Ostopovice B
Ne 18.3.2012 9:00 Oslavany B Tvarožná B
Ne 25.3.2012 9:00 Tvarožná B Ořechov B

Rozpis soutěže – Nadstavba B
Den Datum Čas Domácí Hosté
Ne 15.1.2012 9:00 Moravské Knínice C Tvarožná C
Ne 22.1.2012 9:00 Tvarožná C Mokrá D
Ne 29.1.2012 9:00 Oslavany C Tvarožná C
Ne 12.2.2012 9:00 Tvarožná C Kanice A
Ne 19.2.2012 9:00 Rebešovice D Tvarožná C
Ne 26.2.2012 9:00 Tvarožná C Moravské Knínice C
Ne 4.3.2012 9:00 Mokrá D Tvarožná C
Ne 11.3.2012 9:00 Tvarožná C Oslavany C
Ne 18.3.2012 9:00 Kanice A Tvarožná C
Ne 25.3.2012 9:00 Tvarožná C Rebešovice D
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Okénko do života ZŠ a MŠ 
Základní škola Tvarožná

Všem čtenářům Zpravodaje přeji hod-
ně zdraví, štěstí, radosti a  pohody v  no-
vém roce 2012. 

 
Se začátkem nového roku jsou ve ško-

le spojeny testy, zkoušení vědomostí a do-
vedností a hodnocení práce žáků za první 
pololetí, které končí předáním výpisu 
vysvědčení koncem měsíce ledna. Potom 
následují pololetní prázdniny, letos při-
padnou na pátek 3. února, a jarní prázdni-
ny 6.–10. února. 

V  měsíci lednu také proběhne 
zápis žáků do  první třídy pro školní 
rok 2012/2013. Tento zápis se uskuteč-
ní 17.  ledna 2012 ve  14 hodin. K  zápisu 
zveme rodiče a  jejich děti, které dovrší 
v  letošním roce 6 let a  chtěly by se stát 
žáky naší málotřídní školy. Nabízíme také 
rodičům možnost prohlédnout si školu 
a navštívit výuku žáků dopoledne i odpo-
ledne. Doufáme, že se tak lépe seznámí 
s chodem naší školy. 

Před Vánocemi jsme zrealizovali po-
měrně bohatý kulturní program, takže 
nový rok bychom rádi zahájili sportovně-
ji. Pokud nám počasí poskytne možnosti 
zimních aktivit jako bruslení, sáňkování 
a  lyžování, jistě jich rádi využijeme. Za-
bruslit si určitě vyrazíme na  ledovou plo-
chu u OC Olympia Brno a lyžařský výcvik 
podnikneme na kopci u Velkého Meziříčí, 
stejně jako v  loňském roce. Snad dojde 
i  na  zimní vycházky, sáňkování a  stavění 
sněhuláků v okolí naší školy.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
za podporu a přízeň naší škole. První po-
loletí školního roku, ve  kterém proběhly 
oslavy 100. výročí otevření školní budovy, 
bylo náročné nejen pro učitelky a školnici, 
ale i pro žáky. Myslím si, že žáci na všech 
akcích pořádaných školou v průběhu září 
až prosince, završených zpěvem pod vá-
nočním stromem, udělali ostatním radost 
a  dobře tak prezentovali tvaroženskou 
školu.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Vážení tatínci, dědečkové, strýčkové, kamarádi a sousedé, nadšení  
fotbalisté!

Jménem svých dětí k  vám vznášíme 
prosbu. Ti z  vás, kteří máte stále fotbal 
v srdci a jste schopni vyšetřit týdně trochu 
času, prosím, popřemýšlejte, zda by neby-
lo možné obnovit ve Tvarožné dětský fot-
bálek. Čtyř-, pěti- a šestiletých chlapců je 
teď ve Tvarožné dost a to nemluvím o ši-
kovných holčičkách a mrňatech, která se 
už po vesnici batolí a každý rok by mohla 
rozšířit řady malých sportovců. Některé 
z nás teď vozí svoje děti na fotbal do Po-
dolí nebo do Šlapanic. Není to ostuda pro 

Tvarožnou, kde je fotbal takovou tradicí? 
Jsme si vědomy, že se nejedná o nic snad-
ného. Je to velká zodpovědnost, a  také 
obětování volného času ze strany trenérů. 
O to více bychom byly vděčné, kdyby se 
našlo pár správných chlapů, kteří by se 
do toho chtěli pustit. 

Vážení fotbaloví nadšenci, děkuje-
me předem každému z  vás, který o  naší 
prosbě alespoň přemýšlí.

Za Tvaroženské děti a jejich maminky,  
Blanka Titzová a Stanislava Školáková.
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Mateřská škola Tvarožná
Z okénka mateřské školy

Je začátek nového kalendářního roku, a my všichni se jistě ohlížíme za rokem mi-
nulým, a zároveň bilancujeme. Ve svém příspěvku krátce zavzpomínám na vystoupení 
dětí na náměstí Svobody, jež se uskutečnilo v předvánočním čase. Touto cestou chci 
poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit. Naše děti si zaslouží velkou pochvalu za to, 
že dokáží tak dokonale reprezentovat naši mateřskou školu. V soutěži o nejzajímavější-
ho přírodňáka, která proběhla na podzim, získala nejvíce hlasů Anetka Pejřilová se svou 
chaloupkou, Laurinka Gallová se slaměnou kočičkou a Tomášek Kříž se šnečkem ze zelí. 
Nyní se zaměřím na to, co nás v mateřské škole v příštích měsících čeká. 

První akcí bude 20. ledna v dopoledních hodinách zpívání a tancování s písničkami 
z pohádek. 26. ledna pojedeme na Pavla Nováka ml. do Brna na představení pod ná-
zvem Zoo plné zvířátek. 31. ledna začínají Edukativně stimulační skupiny pro děti, které 
zahájí školní docházku od září. Děti si v deseti lekcích spolu se svými rodiči vyzkouší tzv. 
školu nanečisto. 20. února pojedeme do planetária na Kraví hoře na pohádku O sluníč-
ku. V současné době je planetárium zrekonstruované a po dvou letech nově zahájilo 
provoz. Věřím, že se bude dětem pohádka pod hvězdami líbit. 

1. března nás čeká námořnický karneval s divadelním spolkem Netratrdlo, který za-
číná v 16.00 hod. v prostorách mateřské školy. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí 
pobavit a zároveň zavzpomínat na dětská léta. Již nyní můžete dětem vyrábět zajímavé 
kostýmy.

Z okénka školní jídelny
Od ledna 2012 dochází ke zvýšení cen za stravné.
Mateřská škola:
Celodenní stravování: děti do 6 let 31 Kč,
 děti s odkladem školní docházky 34 Kč.
Polodenní stravování: děti do 6 let 25 Kč,
 děti s odkladem školní docházky 28 Kč.
Základní škola:
Žáci základní školy obědy: 7–10 let 18 Kč,
 11–14 let 20 Kč.
Strávníci, kteří platí stravné na účet, mají zálohy ve stejné výši jako doposud.
Za kolektiv mateřské školy přeji všem čtenářům vše nejlepší do nového roku.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

Ze života obce – zajímavosti
Lampiónový průvod 2011

Již třetím rokem zorganizovalo ne-
oficiální sdružení tvaroženských mami-
nek lampiónový průvod. Ač nám počasí, 
oproti předchozímu roku, poměrně přálo, 

vysoká nemocnost donutila některé děti 
a  jejich rodiče zůstat tentokráte v  teple 
vlastního pelíšku. O to více nás těšilo, že 
součástí našeho „lampioňáku“ je i  ohňo-
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Jak se inzerovalo před osmdesáti lety?
Ve vzpomínkách na P. Václava Kosmá-

ka od  profesora náboženství Inocence 
Neužila mě zaujaly inzeráty, uvedené 
v  zadní části brožury. Jsou z  Tvarožné, 
z okolí i z Brna. A protože je jich dost, tak 
uvedu jen tvaroženské živnostníky.

Holičský a  kadeřnický závod Otmara 
Fialy ve Tvarožné č. 14. Obsluha vzorná – 
ceny mírné.

Hostinec a  řeznictví Františka Hav-
la ve  Tvarožné. Chvalně známá kuchy-
ně, veškeré nápoje – přírodní vína. Maso 
a uzeniny všeho druhu.

Vincenc Rafaj, řeznictví a strojní uze-
nářství ve  Tvarožné č. 58. Denně čerstvé 
uzeniny za ceny velmi mírné!

Pekařství Františka Drápala 
ve  Tvarožné 43. Denně čerstvé pečivo 
a pravý domácí chléb.

Bohuslav Paták, obchod smíšeným 
zbožím ve Tvarožné. Veškeré zboží denní 
potřeby, školní potřeby.

Mlékárna MILOSLAVA KRČKA. Mlé-
kárensky ošetř. mléko a mléčné výrobky.

Veškeré práce kovářské a podkovářské. 
Výroba orného nářadí, železných válů atd. 

– Autogenní svařování. František Masa-
řík, kovářství a podkovářství, ve Tvarožné 
č. 132. Objednávky rychle za ceny mírné.

Stavitelství a kruhová cihelna ONDŘE-
JE KŘÍŽE, zednického mistra ve Tvarožné. 
Stavební práce, rozpočty, projekty a  po-
rady. Dodává cihly chvalně známé jakosti 
do okolí svým autem za ceny běžné.

Cementářství Václava Šlezigra 
ve  Tvarožné. Výroba rour, koryt atd. Pro-
vádí veškeré práce cementářské.

Kovářství a  podkovářství Josefa 
Hradského v  Tvarožné. Provádí rychle 
a solidně všechny práce do oboru spada-
jící za ceny mírné.

Vzorně a  levně obslouží firma 
Raimund Hradský, kolářství, ve Tvarožné  
 

stroj, a  tak se mohly tyto ratolesti ale-
spoň radovat z  rozzářeného nebe nad 
Tvarožnou! ;o) Atmosféra byla velmi pří-
jemná a  děti si jednotlivé části průvodu 
užívaly. Nejen samotná radost z krásných 
lampiónků, mnohdy doma přímo dět-
mi vyrobených, podívaná na  ohňostroj 
u  školy, ale i  potěšení v  podobě malého 
občerstvení na  závěr, přineslo našim nej-
menším, ale i  těm, kteří v sobě „své dítě“ 
stále „nosí“, krásné chvíle tohoto sváteč-
ního večera. Ráda bych poděkovala všem 
dobrovolníkům, kteří se na  organizaci 
a  průběhu „lampioňáku“ nezištně a  s  ra-
dostí podíleli: za  krásný ohňostroj panu 
Pantůčkovi z  Pozořic, který jej zodpo-
vědně a  profesionálně sestavil, Michalu 

Dvořákovi, který se postaral o  „odpálení“ 
i bezpečnost v průběhu show, dále Nikole 
Galleové a Honzovi Daňkovi za perfektní 
zajištění občerstvení, hasičům za  poskyt-
nutí možnosti využití prostoru pro vydá-
vání občerstvení v Hasičské zbrojnici, An-
drejovi Pavelkovi za moderaci akce, Mirce 
Galleové za  organizační pomoc a  závě-
rem i  radě obce, která nám na průvod fi-
nančně přispěla. Za vybrané dobrovolné 

„párkovné“ :o) ve  výši 230 Kč budou poří-
zena ptačí krmítka, která budou po doho-
dě s OÚ umístěna v obci, pro radost nejen 
ptáčkům, ale i našim dětem. ;o) Závěrem 
přeji všem krásný a  spokojený rok 2012 
a  těším se na  další akce, připravené „Tva-
roženkami“, v letošním roce! :o) 

Eliška Pavelková
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Zážitek, na který se nezapomíná
Můj devadesátiletý život mě zařadil 

mezi pamětníky; a protože i za mých mla-
dých let se děly věci, mohu se o  někte-
ré podělit – zvlášť když už není mnoho 
pamětníků – a  jsou-li, mají jistě i oni své 
emotivní vzpomínky.

V  době války jsem studoval na  Škole 
uměleckých řemesel v  Brně. O  prázdni-
nách  roku 1940, v  jednu horkou srpno-
vou neděli přede žněmi, mě navštívil 
spolužák Mirek Matal se svoji dívkou. 
Přijeli z  Brna na  kole. Všechny návštěvy 
Tvarožné jsem vodil na  Kopeček, kterým 
se chlubím dodnes. Protože jsme všichni 
studovali na umělecké škole, myslel jsem, 
že budeme kreslit, abychom měli nějaké 
práce do školy… Zavedl jsem je k mlýnu, 
odkud je pěkný pohled na  naši krajinu. 
Sedli jsme si, tehdy do hezkého prostředí, 
nad Hrubou skálu. Bylo vražedné horko 
a  oni místo malování se věnovali raději 
sami sobě. Mě to znervózňovalo, nemohl 
jsem se soustředit – skicák zůstal prázdný. 
Asi ve 3 hodiny byl rázem konec trápení. 
Obloha se zatáhla, zvedl se vítr a  začaly 
padat velké kapky i kroupy. To nás přinu-
tilo běžet se schovat do kapličky. Přiběhli 
jsme tam značně promoklí.

Do  kapličky chodívaly tehdy každou 
neděli odpoledne babičky, děvčata i děti 
zpívat mariánské písně za  doprovodu 
harmoniky slepého Petra z  Podolí.  Neji-
nak tomu bylo i  tu neděli. Moji hosté 
chtěli vidět Panenku Marii, o  které jsem 
jim vyprávěl, a proto se tlačili dopředu až 

k  samé brance. Tehdy nemusela být ješ-
tě chráněná mříží nebo sklem… Já zůstal 
ve dveřích pod bání namačkán s děvčaty 
z  Hlinek. Lilo jako z  konve, neustále se 
blýskalo a hřmělo. Jeden blesk náhle ude-
řil do země před kapličkou, do míst, kde 
jsme „pálívali Husa“. V ten moment jsem 
věděl, že uhodí i do kapličky a že musím 
ven!! Nestihl jsem nic. Zásah blesku si ne-
uvědomuji, nic si neuvědomuji. Probudil 
mě déšť.

Ležel jsem na  trávě před kapličkou 
neschopný pohybu. Z těla jsem cítil pou-
ze nos, který jsem si přerazil asi pádem 
na zem nebo o zeď. Jak dlouho jsem byl 
v bezvědomí, nevím. Možná jsem pádem 
zalehl psa, který za  námi vběhl do  kap-
ličky – zůstal mrtvý, možná i  zásahem 
blesku. Ostatní, kteří zasažení bleskem 
přestáli s menší újmou, běželi přivolat po-
moc z vesnice. Přiběhlo mnoho lidí: „Prý 
jsou tam všichni mrtví!!“ Jednoho synka 
z  Blažovic a  mne – protože jsem nebyli 
schopni chůze – přenesli do  vesnice. Mě 
nesl Vlastik Antoš a  Alfons Knoz. Vůbec 
jsem jejich ruce necítil. Přenesli nás oba 
do  domu paní Rajnyšové na  kraji ves-
nice a uložili nás oba do  její ložnice pod 
velikou kulatou duchnu. Tělo jsem necítil 
a velmi jsem se bál o oči. Prý jsem šilhal. 
Za nějakou dobu přišel mně neznámý lé-
kař, vyšetřil nás – úplně jasně si na to ne-
pamatuji – doporučil nám dávat zrnkovou 
kávu (tu za války málokdo mohl mít). Říkal, 
že se s  něčím takovým dosud nesetkal 
a že zůstaneme asi ochrnutí. 

č. 200. Vyrábí prací stroje, řepačky a  veš-
keré práce do tohoto oboru spadající.

Krejčovský závod OLDŘICH LIČKA 
ve  Tvarožné. Výroba veškerého druhu 
oděvů a šatstva za ceny mírné.

Tolik připomenutí reklam živnostní-
ků z  doby „první republiky“. Do  příštího 
čísla přispěji krátkou a  smutnou exkurzí 
do všeobecných dějin hasičů.

František Kopecký 
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Zakrátko se dostavily silné svalové 
křeče. Mravenčení nohou a  vůbec bo-
lesti svalů. Bolely také popáleniny různě 
po těle – takové větvičky a křížky. Spát se 
nedalo. Po  vsi se prý mezi babičkami ří-
kalo, že blesk do kapličky uhodil, protože 
tam byli neznabozi.

Do  rána křeče mírně ustoupily 
a v pondělí dopoledne jsme se oba za po-
moci Tvarožňáků dostali domů. Několik 
dnů jsem polehával, chodit se moc neda-
lo. Od pasu dolů jsem měl popálené nohy 
takovými křížky.

Jak to jen trochu šlo, chtěl jsem vidět 
kapličku a  sdělit si s  ostatními účastníky 
události svoje zážitky. Chodili jsme tam 
denně jako po bitvě a povídali si. Fantazie 
pracovala naplno a každý z nás měl svoje 
pocity a  zkušenosti – mnohdy bizarní – 
někdo šilhal, někdo měl zvláštně roztrha-
né boty na malé pásky, různé popáleniny, 
roztrhané oblečení a podobně. Každý byl 
bleskem omráčen a nějak postižen, fyzic-
ky nebo psychicky. Hodně se teoretizo-
valo také o  typu blesku – prý to byl ten, 
co se rozvětvuje do  více bodů a  ten prý 
nezabíjí… 

Můj spolunocležník z  Blažovic asi 
za  2  měsíce po  události zemřel. Byl ne-
mocný tuberkulózou a  to promoknutí 
a ležení na dešti mu asi ublížilo.

Obecní úřad nechal kapličku opravit. 
Byla pod věží až do stropu hodně prasklá 
a  plná děr v  omítce jako prostřílená bro-
kovnicí.

Popáleniny se zahojily, svaly přestaly 
bolet, šilhání přestalo, ale po  několik let 
mi bylo před bouřkou nevolno, zvracel 
jsem, dokonce i  jakési sklony k  sebevraž-
dě… I  když toto po  několika letech pře-
stalo, když bouří, mám nepříjemný pocit 
až strach a nevycházím. Mám osobní zku-
šenost.

Po  mnoha letech jsem slyšel svého 
kamaráda Mirka Matala – přímého účast-
níka úderu blesku do kapličky – líčit velké 
a velmi fundované společnosti, co se teh-
dy stalo. Pravda, při dobrém víně a  jeho 
velké umělecké představivosti, byli poslu-
chači fantastickým líčením velmi zaujati. 
Osobní zkušenost je ale poněkud prostší. 

Vladimír Drápal

Bitva neoslavuje Napoleona
O významu rekonstrukce slavkov-

ské bitvy.
Slavkovské bojiště ve  světě známé 

jako Austerlitz je fenoménem, jehož 
slávu hlavně prožívá větší část obdivo-
vatelů francouzského císaře Napoleona. 
I  po  létech se cítí jaksi ponížení potom-
ci ruských a  rakouských vojáků, kterým 
2. prosince 1805 na  polích mezi Brnem 
a Slavkovem nevyšlo to známé slavkovské 
slunce.

Pomineme-li aktivity a  mnohé po-
mníky postavené v roce stého výročí této 
bitvy, dostaneme se do závěru šedesátých 
a  počátku sedmdesátých let minulého 

století. V  roce 1966 poprvé přijel na slav-
kovské bojiště Norbert Brassinne, hostin-
ský z  belgického města Waterloo. Jeho 
cestu zaštítila Československá společnost 
pro mezinárodní vztahy a připojilo se pár 
nadšenců, spolupracujících v  brněnské 
Napoleonské společnosti. Podsaditý Bel-
gičan dodal místním zájemcům odvahu 
připomínat výročí, které bylo součástí dě-
jin jejich kraje, jejich země a vlastně celé 
Evropy. Mělo jednu smůlu. Nehodilo se 
do tehdejší politické orientace státu.

Norbert Brassinne se spřátelil i  s  čle-
ny Vlastivědného kroužku v  Jiříkovicích. 
Zapálením ohňů na  Žuráni připomenuli 
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nejenom vypálení obce Jiříkovice fran-
couzskými vojáky v  předvečer bitvy, ale 
také založili dodnes trvající tradici. 

Mezi těmito lidmi se začali objevovat 
jednotlivci v  různých historických uni-
formách, kteří setkáním dodávali kolorit 
a kouzlo dávné historie.

S  civilními aktivitami začaly narůstat 
i aktivity vojenské, podpořené v roce 1976 
založením Klubu vojenské historie Brno 
při Svazu pro spolupráci s armádou – Sva-
zarmem brněnské Zbrojovky.

Brněnský klub nebyl v  republice jedi-
ný. Na  „Slavkov“ jezdili i  jejich kolegové 
z Prahy, Ostravy, Hradce Králové a dalších 
míst. 

Tradicí byly Jiříkovické ohně a  pietní 
akt na  Mohyle míru. Rekonstrukce bitvy 
v dnešní podobě byla ještě nemyslitelná 
a nebyly pro ni ani potřebné počty vojáků 
v historických uniformách. Ale ti co přijeli, 
tak si zašermovali, někteří vystřelili a hlav-
ně si vyměňovali informace a kontakty.

Obrat nastal v  roce 1989. Na  poli 
pod historickým návrším Santon v  obci 
Tvarožná se uskutečnila první větší rekon-

strukce. O rok později, při 185. výročí už to 
bylo zase o  trochu větší a  počtem aktiv-
ních účastníků i diváků bohatší.

V  dalších letech, i  díky vzniku dalších 
klubů vojenské historie, akce postupně 
nabyla dnešních rozměrů.

V novinách se objevovaly pojmy jako 
„oslavy bitvy u  Slavkova“ a  mnozí říkali 
„oslavujete Napoleona“. Jako pamětník 
mohu potvrdit, že jsme vždy organizovali 
vzpomínkové akce, neoslavující hrdinské 
činy vojáků a  vojevůdců. Vždy jsme při-
pomínali oběti obyvatelů tehdejších obcí 
a měst a hlavně tisíce zmařených mladých 
životů vojáků obou stran. Ať už svůj život 
ukončili přímo na  bojišti nebo po  bitvě 
zemřeli na  následky epidemií a  zranění 
v některém lazaretu. 

Pestrá podívaná na  historické unifor-
my při rekonstrukci bitvy má mladým 
i těm starším i dnes připomenout nesmy-
slnost válek a přivést je k zamyšlení na tra-
dičním pietním aktu na Mohyle míru. 

František Kopecký

Tento článek otiskl deník (Rovnost) 5. pro-
since 2011.

Jaké bylo 206. výročí bitvy u Slavkova?
206. výročí bitvy u  Slavkova se usku-

tečnilo v  tradičním třídenním termínu 
ve dnech 2.–4. prosince. 

V  minulém čísle bylo dostatečně po-
psáno to, co se již uskutečnilo i  to co se 
chystá. V dění tohoto výročí jsou možná 
i události které zůstaly běžnému divákovi 
utajeny.

V  pátek odpoledne se do  Tvarožné, 
Slavkova, Křenovic, Kobylnic a  na  Starou 
poštu přijížděly ubytovat stovky aktivních 
účastníků výročí z mnoha zemí Evropy. 

Na  Staré pozořické poště se v  15 ho-
din za  účasti pozvaných hostů, novinářů 
a  Marka Schneidera v  roli Napoleona 

odehrála premiéra krátkého filmu „Napo-
leonův slavkovský ústup“ režiséra Davida 
Bonaventury. Vojáci přišli na  krátký piet-
ní akt na  šlapanický hřbitov a  na  Žuráni 
a  v  Jiříkovicích se rozhořely „Jiříkovické 
ohně“. Krátce na  to byl „císař Napoleon“ 
přijat starostou města Slavkova a  obdr-
žel symbolický klíč od města. „Napoleon“ 
pak ještě na  slavkovském zámku dostal 
od  ředitele Aleše Šilhánka dort k  listopa-
dovým narozeninám.

Ve Tvarožné už „to žilo“ v ruském tábo-
ře na návsi a v Křenovicích vojáci pocho-
dovali na  pietní akt k  hromadným hro-
bům na Zlatou horu. 
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V  sobotu se 900 nadšenců z  České 
republiky, Francie, Rakouska, Ruska, Ma-
ďarska, Polska, Slovenska, Německa, Bel-
gie, Itálie, Litvy a  sympatický „Napoleon“ 
z americké Virginie připravovalo na odpo-
lední rekonstrukci bitvy. 

Ve  stanu pro VIP hosty přivítal prezi-
dent Projektu Austerlitz Miroslav Jandora 
vzácné hosty. Byli mezi nimi velvyslanec 
Francie Pierre Lévy, velvyslanec Belgie 
na  Slovensku Walter Lion, vojenští přidě-
lenci Německa, Rakouska, USA, Francie, 
Indie, Polska, Rumunska, Ruska a  dele-
gace diplomatů působících na  různých 
postech ve  Vídni. Přítomen byl i  náměs-
tek ministra obrany ČR Michal Hrbata, 
náměstek ministra dopravy Lukáš Ham-
pl, předseda Věcí veřejných Radek John 
a  další hosté ze strany státní správy, sa-
mosprávy a  sponzorů. Rádi jsme mezi 
nimi přivítali čtyři zástupce naší družební 
obce Kvačany, bývalého starostu Kvačan 
Ladislava Klepáče s rodinou i vedení firmy 
Českomoravský cement.

Bitevní ukázku na  příběh bojů o  Pra-
tecký kopec v  režii Vojtěcha Fatky zna-
lecky komentoval známý historik a  spi-
sovatel Jiří Kovařík. Diváci viděli řadu 
taktických variant v podání pěchoty, jízdy 
a dělostřelectva. Ukázku zakončil vítězný 
Soultův „Lví skok“. Blátivý terén vyčerpal 
síly většiny vojáků. Noviny uvedly, zřejmě 
trochu nadsazený, počet 8 000 diváků. 

Večer se před stovkami diváků konalo 
slavnostní defilé na  náměstí ve  Slavkově, 
které zakončil působivý ohňostroj. 

Neděle patřila pietnímu aktu na  Mo-
hyle míru. Přítomní vojáci i  hosté uctili 
minutou ticha památku Ing.  Františka 
Galeho, spoluzakladatele novodobých 
vzpomínkových akcí a  dlouholetého kro-
nikáře naší obce. Krátkými projevy, malou 
pobožností a položením věnců bylo 206. 
výročí ukončeno. 

Deníky i časopisy přinesly o výročí ob-
sažné zprávy, Česká televize po tři dny vý-
ročí natáčela do pořadu Náš venkov. 

František Kopecký
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Nové schodiště ke kostelu
V  neděli 11. 12. 2011 krátce před po-

lednem se uskutečnilo slavnostní otevření 
nového schodiště ke kostelu sv. Mikuláše. 

Mezi pozvanými byl také náměstek 
hejtmana Jihomoravského kraje Ing.  Sta-
nislav Juránek. Předseda představenstva 
a  generální ředitel firmy Českomoravský 
cement Ing. Jan Hrozek se omluvil.

Chtěl bych poděkovat za půlmilionový 
finanční přínos, kterého se nám od  těch-
to institucí dostalo (JMK: 200  tis.  Kč, 
ČMC: 300 tis. Kč).

Po  krátkých proslovech požehnal 
P. Josef Rybecký nové schodiště a pozva-
ní hosté se odebrali na faru, kde bylo při-
chystáno malé občerstvení. 

Jsem rád, že jsme upustili od  původ-
ního záměru lokálního vyspravení stáva-
jících schodů, které by asi nemělo dlou-
hého trvání a  rozhodli se pro celkovou 
rekonstrukci včetně nového podkladu 
a odvodnění.

Věřím, že se nám tato investice vypla-
tí a přál bych sobě i vám, aby nám nové 
schodiště dlouho a bezpečně sloužilo.

Pro informaci podávám stručný pře-
hled přípravy a realizace stavby:

Zpracovatelem projektové dokumen-
tace byla firma A77-Architekti, Dukelská 
89, Brno (červen 2011). 

Součástí dokumentace byl položkový 
rozpočet, cena dle rozpočtu: 1,614 mil. Kč 
vč. 20% DPH.

Povolení stavby bylo vydáno staveb-
ním úřadem Pozořice 15. 8. 2011.

Výběrové řízení pro obec zajišťovala 
Regionální poradenská agentura z Brna.

Dne 21. 7. 2011 byly jednotlivé staveb-
ní firmy vyzvány k podání nabídky.

Osloveno bylo 7 firem:
•	 DOLP stavební společnost, s.r.o., Brno
•	 JB Stavební, s.r.o., Brno

•	 KALÁB stavební firma, s.r.o., Brno
•	 Jaroslav Sekanina, Sokolnice
•	 Stavební firma ŠMAK, s.r.o., Brno
•	 STAVBY TINKA, s.r.o., Pozořice
•	 TOPSTAV, s.r.o., Brno

Otevírání obálek a výběr nejvhodnější 
nabídky byl proveden 22. 8. 2011.

Hodnotící kritéria při výběru:
•	 cena (váha 80 %)
•	  záruka na provedené dílo (váha 20 %)

Nabídky podaly pouze dvě firmy:
TOPSTAV – cena: 1,665 mil. Kč vč. DPH
ŠMAK – cena: 1,409 mil. Kč vč. DPH
Smlouva na  provádění technické-

ho dozoru byla podepsána 23. 8. 2011 
s Ing. arch. Zdeňkem Burešem, Ježkova 2, 
Brno.

Smlouva o  dílo byla podepsána s  vy-
braným uchazečem, Stavební firmou 
ŠMAK 7. 9. 2011.

Zahájení prací a  převzetí staveniště 
bylo dohodnuto na  pondělí 19. 9. 2011, 
po  farním dnu, který se konal v  neděli 
18. 9. 2011.

Dokončení a  převzetí stavby se usku-
tečnilo v termínu uvedeném ve smlouvě, 
tj. 30. 11. 2011.

Celková cena díla: 1,309 mil. Kč vč. DPH 
(byla poskytnuta sleva 100 tis. Kč)

Záruční doba: 60 měsíců od  předání 
stavby.
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Postup výstavby:
•	 původní betonové schodiště bylo 

vybouráno, vč. zábradlí, podkladních 
vrstev a boční zídky podél jedné stra-
ny schodiště, zároveň bylo vybouráno 
několik betonových stupňů u zdi farní 
zahrady.

•	 byla rozebrána stávající dlažba scho-
dišťových podest a  uložena ve  dvoře 
OÚ.

•	 byly vybetonovány základy jednotli-
vých schodišťových ramen a  bočních 
zídek.

•	 nové boční zídky podél schodiště byly 
provedeny z pohledového betonu

•	 prefabrikované betonové schodišťové 

stupně s  protiskluzovým povrchem 
byly vyrobeny v Těšovicích u Prachatic.

•	 nové podesty jsou vydlážděny stej-
nou dlažbou, jaká je položena kolem 
kostela

•	 odvodnění je zajištěno liniovými žlaby 
na  každé podestě a  kanalizačním po-
trubím vedoucím podél schodiště

•	 zábradlí je vyrobeno z  matných nere-
zových trubek
Původní schodiště mělo šířku 4,00 m. 

Šířka nového schodiště (bez bočních 
zídek) je 3,20 m. Bylo zúženo z  důvodu 
ochrany stromů rostoucích podél scho-
diště.

Ing. Petr Buchta

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. března 2012. 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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Naši jubilanti
leden–únor 2012

85 let Brzobohatý Josef, Tvarožná 167
80 let Kalábová Božena, Tvarožná 16 
 Muchová Růžena, Tvarožná 284
75 let Kachlíř Karel, Tvarožná 297
70 let Daňková Eliška, Tvarožná 208
65 let Kadeřávek Jiří, Tvarožná 361 
 Kosíková Alexandra, Tvarožná 324 
 Švábenská Františka, Tvarožná 263
60 let Bartáková Růžena, Tvarožná 314 
 Neužil Leo, Tvarožná 213 
 Spáčilová Božena, Tvarožná 317
50 let Bajerová Marie, Tvarožná 7 
 Lindovský Rudolf, Tvarožná 12

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 20. 1. 2012, 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

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



Koledy pod vánočním stromem, živý betlém, 23. prosince 2011
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