
Tvaroženský zpravodaj 
leden – únor 2005 

 

 
 
 
 
 
Říkanka na leden 
První měsíc v roce leden, 
bývá „ostrý“ chlapík jeden; 
čaruje sic na skle kvítí, 
led a sníh však na zem řítí. 
 
Začne-li si foukat zvenčí, 
hned se dříví, uhlí tenčí 
-každý ví pak, co se děje, 
had-li na ledě se hřeje… 
 
 
Pranostika na leden: 
Když v lednu roste tráva, málo 
rolník sklidí z polí. 
Když leden mokrý bývá,jistě vína 
nedolívá. 
 
 

 
 
 
 
 
Říkanka na únor. 
Měsíc Únor, to je blázen, 
rozumu i smyslu prázen, 
bláznovskou se čapkou zdobí, 
bláznovství jen samé robí. 
 
Mládež s sebou táhne v kolo, 
na ledě i chce mít „sólo“, 
k rozumu se teprv vrátí, 
když mu Saturn život zkrátí. 
 
 
Pranostika na únor. 
V únoru prudký severníček-hojné 
úrody bývá poslíček 
Když únor vodu spustí, v led mu ji 
březen zhustí. 

Říkanky a pranostiky převzaty ze Zemědělského kalendáře 2005, který je 
k dostání na poštách, ve stáncích, knihkupectvích a hypermarketech. 



Vážení občané, 
vítám Vás v Novém roce 2005 a přeji Vám hodně zdraví a pohody. Rok 

2005 nám začal vlastně už 20. prosince, kdy Zastupitelstvo obce schválilo 
rozpočet na rok 2005. 

Nejčastější otázkou, kterou jsem v uplynulém roce dostával je jak to bude 
s uvažovanou stavbou Obchodního a společenského centra naproti Rohlenky na 
k.ú. Jiříkovice. 

Firma IRO zaplatila nové územní plány obcí Jiříkovice a Tvarožná 
v celkové ceně jeden milion Kč. V těchto územních plánech je obsaženo 
napojení našeho regionu na dálnici mimoúrovňovou křižovatkou ve tvaru trubka 
u Holubic. 

Celá stavba je součástí uvažovaného rozšíření dálnice mezi Kývalkou a 
Holubicemi na šest pruhů. Stavba nemá jinou variantu. Je to logické. Výhodou 
je minimální zábor půdy. 

Stavba je rozdělena na 5 etap z nichž ta u Tvarožné je až pátá v pořadí. 
Těmito etapami jsou  1. Kývalka-Bosonohy (5 km), 2. Bosonohy –Starý 
Lískovec (5 km), 3. Starý Lískovec-Brno-jih (6,4 km) ,  4. Brno.jih-Brno-
východ (6,4 km) a 5. Brno-východ –Holubice (6,5 km). 
Projednával se vliv stavby na životní prostředí, cizí zkratkou nazývaný EIA. 
Posuzovaly se hlavně koncentrace polétavého prachu, SO2, NOx a 
předpokládaný vliv zvýšené dopravy. 

Nárůst dopravy v roce 2010 se předpokládá dle údajů Eko-servisu Břeclav 
oproti roku 2000 vyšší o 21 500 vozidel. Na nárůstu se nejvíce podílí osobní 
vozidla (asi 10100), méně už dodávková a lehká auta (6700) a těžká nákladní 
vozidla a autobusy (4700). 

Původní předpoklad získání stavebního povolení do roku 2007 zřejmě 
nebude naplněn. Přednost mají jiné stavby například D 47, D 8 na Drážďany, 
dálnice na Hradec Králové a D 5 u Plzně. 

Současný termín dobudování je rok 2020. Do státního fondu dopravní 
infrastruktury budou etapy zařazeny v letošním roce. Postupně jsou uvolňovány 
finance na přípravu. Zvažuje se nejen emisní, ale i hlukové zatížení a za 
nejcitlivější část je považován úsek u Starého Lískovce. 

Podvarianta s odlehčující jihovýchodní tangentou není nutná. S tou 
nesouhlasí Zastupitelstva obcí Blažovice a Jiříkovice, protože vede mezi těmito 
obcemi přes vybudované biocentrum a Holubice zase nesouhlasí s rozšířením od 
místa uvažovaného zaústění jihovýchodní tangenty ve směru od Brna, protože 
přibližuje dopravu zastavěnému území obce. 

Rozšiřovaný úsek dálnice má dvě mimoúrovňové křižovatky a to u 
Kývalky a u Holubic. Posudek Dr.Staňka, posudkáře akce říká, že nesmí dojít 
k ovlivnění přírodní rezervace Černovický hájek a přírodní památky Santon. 
Tvarožná dala podmínečně souhlasné stanovisko a je příslušnou obcí pro 
posuzování stavu životního prostředí. 



Je tedy zřejmé, že napojení na dálnici je podmínkou pro to, aby se na 
pozemcích naproti Rohlenky opět začalo stavět. 

Zdá se, že ještě proteče hodně vody v našem potoce, než bude vše 
vybudováno samozřejmě za předpokladu ekonomické a politické stability státu a 
dotací z EU. 

Celý materiál (tzn. EIA) je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě. 
 
 František Kopecký 
 starosta obce 
 
 
 
INFORMACE 
 
 18.11. jsme blahopřáli jubilantům a vítali občánky. 
 21.11. byl u fary odhalen pomník padlým ruským vojákům z roku 1805. 
 22.11. byly posuzovány vlivy rozšíření dálnice D 1 na životní prostředí. 
 23.11. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 
 26.-28.11. vzpomínkové akce ke 199.výročí bitvy tří císařů. 
 4.12. se na návsí rozsvítil vánoční strom. 
 8.12. se v galerii U dobrého pastýře konalo zahájení výstavy  
  Doc.Drápala Lidé a koně. 
 12.12. se konala valná hromada SDH a v kostele koncert v podání  
  Septetu musica animae. 
 18.12. jsme blahopřáli ke třem zlatým svatbám. 
 20.12. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 
 23.12. byly zpívány pod vánočním stromem koledy a skauti roznesli  
  betlémské světlo. 
 
 
Cena vody pro obyvatelstvo. 

2004 – 22,90 Kč/m3 
2005 – 23.90 Kč/m3    bez DPH 
 

Příloha Tvaroženského zpravodaje. 
Jako přílohu obdržíte ke každému Zpravodaji jeden kus brožury 
„Mikroregion Rokytnice“, vydanou tímto sdružením obcí v prosinci 2004. 
 



Oprava: 
Ve Tvaroženském zpravodaji č. 6 v článku "Jubilejní vzpomínání " je 
chybně uvedena v „Českých panenkách "Slávka Tomanová (Jašková), 
správně má být Alenka Műllerová (Tupá). Za chybu se čtenářům a zejména 
paní Alence Tupé omlouvám. 
 Jan Urbánek st. 

 
 

Provozní doba sběrného střediska 
komunálního odpadu 

Leden – březen 2005 
 
 Sobota 8.1. ……………………. 9:00 – 11:00 hod 
 Středa 26.1. ……………………. 15:00 – 17:00 hod 
 Sobota 12.2. ……………………. 9:00 – 11:00 hod 
 Středa 2.3. ……………………. 15:00 – 17:00 hod 
 Sobota 19.3. ……………………. 9:00 – 11:00 hod 
 Středa 30.3. ……………………. 15:00 – 17:00 hod 
 Sobota 9.4. ……………………. 9:00 – 11:00 hod 
 
Ve dnech 8.1. a 26.1. se provádí i sběr vyřazených televizorů. Jejich svoz se 
uskuteční dne 27.1.2005. 
 
 



Kulatá, půlkulatá výročí a jiné zajímavosti  
z roků, končících číslicemi „0“ a „5“. 

 
1455 - první písemná zmínka o faráři ve Tvarožné. 
1700 - stavba původní kaple na Santonu. 
1805 - bitva u Slavkova. 
1850 - z obce odchází buditelský katolický kněz P.Ignác Mayer, ve Tvarožné od  
  roku 1829. 
1880 - na místě původního kostela zahájena stavba kostela sv.Mikuláše. 
1895 - stavba obecní cihelny. 
1900 - postavena budova Potravního spolku Blahobyt, narodilo se 31 dětí,  
  zemřelo 20  občanů. 
1905 - vybudována silnice k Brnu. 
1910 - vznik tělocvičné jednoty Sokol. Narodil se prof., generálmajor   
  zdravotnické služby MUDr.Josef Liškutín (zemřel 1957). 
1920 - regulace potoka. 
1925 - postavena nová kruhová cihelna. 
1930 - vybudována cesta ke mlýnu a silnice k Sivicím. 
1945 - osvobození Tvarožné (25.dubna). Starosta obce Stanislav Veselý  
  (nar.1900) umučen v koncentračním táboře. Ustavena měšťanská škola a 
  zřízena mateřská škola. 
1950 - ustaveno Jednotné zemědělské družstvo. 
1955 - elektrifikace mlýna na Kopečku včetně samot Rohlenka a Máxlovka. 
1990 - první demokratické volby v novodobé historii obce. 
2000 - oprava garáže hasičské zbrojnice, dobudování sběrného dvora  
  komunálního odpadu, nalezeny historické dokumenty v báni kaple na 
  Santonu, narodilo se 15 dětí, zemřelo 14 občanů. 
 
 František Kopecký 
 
 
 
 

Okénko do života MS a ZS 
Zakladni škola 
XXXXXXXXXXXXX 
 
Mateřská škola 
 

Na úvod bych ještě jednou chtěla všem popřát v novém roce 2005 hodně 
úspěchů v osobním i profesním životě, zdraví a štěstí, které jsou velmi důležité. 



Doufám, že vánoční svátky přinesly do každé domácnosti pohodu a duševní 
klid. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo mají zájem o naši 
mateřskou školu a její chod. V první řadě je to obecní úřad, jež se o nás hezky 
stará a díky němuž můžeme tu naši školičku zvelebovat. Dále bych chtěla 
poděkovat našim sponzorům – panu Riederovi a panu Kotačkovi, kteří nám do 
mateřské školy koupí keramickou pec, proto již naše děti nemusí dojíždět do 
keramiky na Slatinu. Dále bych chtěla poděkovat panu Kuklínkovi za 
financování Mikulášské pro rodiče a děti. Těšíme se na další spolupráci v novém 
roce 2005. 

V měsíci prosinci jsme se zúčastnili charitativní akce, jejíž výtěžek byl 
určen na konto „ Stonožky“. Naše děti nakreslily obrázky, které se staly součástí 
prodejní výstavy v Praze 2. Hnutí Na vlastních nohou, jehož symbolem je 
stonožka, pomáhá nejen našim dětem „postavit se na vlastní nohy“, ale i dětem 
v Bosně, Kosovu, Iráku již několik let. Nyní jsme součástí i my – děti 
z Mateřské školy Tvarožná, což je ušlechtilá věc. 

V lednu budeme pravidelně dojíždět na bruslení do Olympie. 25.1.2005 
připravujeme pro děti a jejich rodiče karneval, který se uskuteční v naší 
mateřské škole. 2.2. k nám do mateřské školy přijede divadlo se Zimní 
pohádkou a 21.2. jedeme do divadla Bolka Polívky na Tetiny ve světě. 

Všichni věříme, že se dětem bude v naší mateřské škole i nadále líbit. 
 
 Yvona Hrbáčková 
 



ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2005  
 

– příjmny 
            

Pol Název položky příjmu Příjmy [tis. Kč] 
 Druh daně  

1. Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1 400,- 
2. Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 650,- 
3. Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 100,- 
4.  Daň z příjmů PO  1.500,- 
5. Daň z přidané hodnoty 2.400,- 
6. Daň z nemovitostí 900,- 
7. Správní poplatky 20,- 
 Celkem daně a správní poplatky 6 970,- 
 Nedaňové příjmy  

8. Příjmy z poskyt. sl. – za odstraň. odpadu 22,- 
9. Pronájem v: OÚ + služby v OÚ 

                    MŠ                 MŠ 
 

58,- 
10. Služby reklama, hlášení, kopie                     0,- 
11. Poplatky hřbitov 10,- 

 Celkem nedaňové příjmy 90,- 
  Místní poplatky  

12. Poplatek ze psů  17,- 
13.  Poplatek za užívání veřej. prostranství 50,- 
14. Poplatek za odstraňování odpadu 505,- 

  Celkem místní poplatky 572,- 
 Ostatní doplňkové příjmy  

15. Doplňkové příjmy 45,- 
16.  Příjmy z BÚ a TV 40,- 
17. Dary 5,- 
18. Příjmy z pronájmu nebytových prostor 

v           - KD 
             - SVAZARM 

79,- 

19. Služby  - KD 
             - SVAZARM 

 
31,- 

20. Příjmy z pronájmu pozemků 16,- 
21. Příjmy z poskyt. služeb 

(tříděný odpad EKO-KOM aj.) 
 

53,- 
22. Příjmy z prodeje kovového odpadu 27,- 
23. Příspěvek rodičů na část NI MŠ 0,- 

 Celkem ostatní doplňkové příjmy 296,- 
 Ostatní nedaňové příjmy – rezerva  

24. Rezerva 1 300,- 
25. Rezerva 2 3.700,- 

 Celkem ost. nedaňové příjmy – rezerva 4.000,- 
 Celkem příjmy ad. 1 až 24 8.228,- 

Příjmy rozpočtu celkem 1 až 25 11.928,- 



– výdaje 
               

Pol Název výdajové položky Výdaje [tis. Kč] 
1. Životní prostředí 230,- 
2. Konzultantská a poradenská činnost (Ing. Kolářová) 20,- 
3. Silnice a chodníky 725,- 
4. Provoz veřejné silniční dopravy  58,- 
5. Pitná voda, vodovod 5,- 
6. Odvádění a čistění odpadních vod 966,- 
7. Mateřská škola  

(mimo NI přísp. PO – od JmKV) 
408,- 

8. Školní jídelna 
(mimo NI přísp. PO – od JmKV) 

 
25,- 

9.  Základní škola 
(mimo NI přísp. PO – od JmKV) 

620,- 

10.  Příspěvek ZUŠ Pozořice ve Tvar. 30,- 
11. Knihovna 55,- 
12. Záležitosti kultury 392,- 
13.  Pořízení, zachování a obnova kult. památek 33,- 
14. Místní rozhlas 27,- 
15. Věcné dary obyvatelstvu, investiční transfer církvi 213,- 
16.  Tělovýchovná činnost 188,- 
17. Využití volného času dětí 

- úpravy areálu ZŠ a MŠ 
104,- 

18. Nebytové hospodářství  
KLUB DŮCH., KINO, SVAZARM 

201,- 

19. Veřejné osvětlení 132,- 
20. Správa hřbitova 120,- 
21. Územní plán obce 14,- 
22. Sběr a odvoz komunál. odpadu 769,- 
23. Péče o vzhled obce  574,- 
24.  Soc. péče a pomoc starým 

(Klub důchodců) 
7,- 

25. Požární ochrana 80,- 
26. Zastupitelstvo obce  640,- 
27. Činnost místní správy 1.424,- 
28. Rezerva 168,- 
29. Rozpočtová rezerva 2 3.700,- 

   
 Výdaje 1 až 28 8.228,- 
 Výdaje rozpočtu celkem 1 až 29 11.928,- 
   

Schváleno ZO dne:  20. 12. 2004 
 
 
  __________v. r.____________                                               __________v. r._________ 
           Ing Jiří Kozák       František Kopecký 
   předseda finančního výboru          starosta obce 



Změny na matrice 
 

Po mnohaletém působení paní Věry Maxiánové jako matrikářky naší obce 
a obcí, které spadají pod správu matriky ve Tvarožné, nám připadl nelehký úkol 
pokračovat v této činnosti. Příprava probíhala od června do prosince letošního 
roku, zakončená zkouškou, kdy jsme obdržely „Osvědčení o způsobilosti 
k výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení“. Že tato práce 
nespočívá „jen“ ve státní evidenci narození, uzavření manželství a úmrtí jsme se 
přesvědčily již v průběhu této přípravy. 

Snažily jsme se být nápomocny starostovi obce při zajišťování akcí, které 
se staly v naší obci tradicí. Tak jsme již mohly dvakrát blahopřát jubilantům, 
kteří se dožili významného životního jubilea v druhém pololetí roku 2004, 
přivítaly jsme mezi naše spoluobčany děti, které se narodily v loňském roce a 
jejich rodiče mají trvalé bydliště v naší obci a mohly jsme blahopřát třem 
manželským párům k jejich zlaté svatbě. Rovněž bitva „Tří císařů“ patří pro 
mnoho let k prestižní akci a propagaci naší obce, kdy je kromě jiného milou 
povinností přivítat významné návštěvníky a osobnosti této bitvy. 

Matrika ve Tvarožné opět zahajuje činnost 12.1.2005. Budeme se snažit, 
aby nadále sloužila ke spokojenosti všech, kteří potřebují její služby a neutrpěla 
na kvalitě, kterou nastavila paní Věra Maxiánová. 
 
 Matrikářky: Dagmar Buchtová 
 Michaela Pejřilová 
 
 

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2004 
 
Stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenala 
v uplynulém roce evidence obyvatel v naší obci. 
• V roce 2004 se narodilo 9 dětí (5 děvčat, 4 chlapci): Zuzana Otevřelová, 

Veronika Papšíková, Viktor Šálek, Richard Fajstl, Terezie Křížová, Aneta 
Gallová, Vojtěch Daněk, Anna Daňková, Jiří Rafaj. 

• V průběhu roku 2004 zemřelo 12 našich spoluobčanů (9 žen a 3 muži): 
Vojtěška Daňková, Zdeňka Fialová, Stanislav Doležal, Stanislava Jašková, 
Anežka Kalábová, Jenovefa Slaninová, Dagmar Viktorinová, Eva 
Muselíková, Emanuel Chňoupek, Oldřich Pokorný, Marie Dostálová, Božena 
Ondráčková. 

• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo 35 občanů, z obce se odhlásilo 
28 občanů. 

K 31.12.2004 měla naše obec 1150 trvale přihlášených obyvatel. 



 
Ostatní zajímavosti ze Tvarožné 
• Nejstarší občankou ve Tvarožné je paní Růžena Ondráčková, která žije 

v Domově důchodců v Sokolnicích a v roce 2004 se dožila 98 let. Z mužů je 
nejstarší pan Bohuslav Andrysík, který se v roce 2004 dožil 84 let. 

• V roce 2004 využilo 407 občanů z Tvarožné, Velatic a Mokré – Horákova 
možnosti podat si na OÚ ve Tvarožné žádost o občanský průkaz a  

• 236 občanů požádalo u nás o vydání cestovního pasu.  
 

 Marie Pelikánová 
 
 
Stav a opatření ve sběru komunálního odpadu 
 

Od vybudování sběrného střediska v naší obci je snahou obce vyjít 
občanům vstříc při řešení nerudovské otázky – kam s ním? Tato snaha se po 
několika létech velice vyplácí, především v tom, že v okolí obce nevznikají 
černé skládky (až na několik vyjímek) a občané si zvykli na ukládání 
přebytečných věcí a odpadu ve sběrném středisku bez problémů a v rámci 
poplatku. Bohužel i tyto kladné výsledky mají svoji stinnou stránku a to je 
financování této činnosti. 

V loňském roce dosáhly náklady na likvidaci odpadů částku 654 291 Kč, 
z čehož bylo od občanů vybráno 413 811 Kč a rozdíl 240 480 Kč musel být 
uhrazen z rozpočtu obce. Tato částka je především z odvozu a likvidace 
materiálů z kontejnerů ze sběrného střediska, kterých se v loňském roce ovezlo 
59, což představuje takový nadstandart, který nemá žádná z okolních obcí široko 
daleko. Pro letošní rok, kdy poplatek za odpady bude činit 450 Kč na občana. 
Nechceme, aby částka za kontejnery nadále narůstala. Proto musíme přistoupit 
k některým omezením ve sběru a to především v tom, že do kontejnerů nebudou 
vyváženy zbytky zahradního odpadu, které jdou kompostovat a účelně 
zlikvidovat v domácnosti, dále větve, listí a materiál, který jde spálit na 
zahradách. Podotýkám, že pálení suchého biologického materiálu není 
zakázáno, jak se mnoho občanů domnívá.  

Dále apeluji na občany v tom směru, aby k popelnicím přidávat i pytle 
z jakýmkoli netříděným odpadem, případně si pořídit další popelnici, tento 
odpad bude svezen v rámci poplatku. Při odvozu drobného domovního 
odpadu do kontejnerů, musí obec za likvidaci zaplatit zvlášť. Věřím, ze těmito 
opatřeními a pochopením občanů se nám podaří zajistit i nadále pořádek 
v každém domě i na obci za menší náklady a ušetřené prostředky budou moci 
být využity k dalšímu zvelebování naší obce. 

 
Za komisi životního prostředí Ing. Havel Jiří  
 místostarosta obce 



 
 
 

Informace kolem nádrže B2 
(rybník před Tvarožnou) 

 
Při srpnové kontrole prováděné Zemědělskou vodohospodářskou správou a 

Agenturou ochrany přírody a krajiny na nádrži B2, bylo konstatováno, že nádrž 
je ve velmi špatném stavu především pro velké množství sedimentů, abrazí 
narušených břehů a přemnoženou nevyhovující rybí obsádkou. Bylo nařízeno 
vypuštění rybníka a slovení celé rybí obsádky tak, aby bylo možno vyhodnotit 
celý stav a udělat aspoň přiměřená opatření. V listopadu byla nádrž vypuštěna, 
slovena a při následné kontrole vypuštěného rybníka, bylo konstatováno, že 
rybník byl ve vegetační době v naprosto nevyhovujícím stavu především 
přemnožením karase stříbřitého. Rád bych veřejně poděkoval panu Antonínovi 
Daňkovi, Václavu Pospíšilovi, Pavlu Babušíkovi a dalším, především 
tvaroženské rybářské mládeži, kteří v podstatě celý výlov zorganizovali a za 
nelehkých podmínek provedli. 

Po částečném usazení byla část nádrže u stavidla vybagrována a provedeno 
zpevnění části břehu, který byl nejvíce narušen. Bohužel nebylo možno 
v současné době provést celkové vyčistění nádrže od sedimentů, především 
z finančních důvodů ze strany ZVS, která je zřizovatelem nádrže. 

Aby byl zachován předpokládaný revitalizační efekt nádrže, je nutné, aby 
v nově vzniklém vodním prostředí vznikl biotop s bohatou diverzitou rostlin a 
živočichů. Podmínkou tohoto rozvoje je vyvážená rybí obsádka. Velikost rybí 
obsádky by měla být taková,, aby byla schopna po celý rok využívat pouze 
přirozenou produkci nádrže bez jakéhokoli přikrmování. Nesmí se zde 
vysazovat amur, tolstolobik, pstruh, karas stříbřitý. Mohou být vysazeny druhy 
jako lín, karas obecný, perlín, hrouzek a další druhy našich ryb. AOPK ČR 
povoluje vysazení menšího množství kapra. Na doporučení AOPK ČR bude 
nádrž provozována jako revír pro sportovní rybolov, s omezením pouze pro 
rybolov mládeže do 15 let, bez rybářských povolenek. 

Závěrem mě dovolte, abych touto cestou veřejně poděkoval panu 
Liškutínovi Jiřímu, za jeho dlouholetou práci jako správce nádrže, který svou 
prací pomohl vytvořit jednu z hezkých, vyhledávaných, odpočinkových lokalit 
v naší obci. Novým správcem je navržen pan Babušík. Věřím, že i jemu se 
podaří nadále udržovat nádrž a okolí ve stavu, kam budou rádi chodit nejen 
mladí nadšení rybáři, ale všichni občané naší obce. 
 
 za komisi ŽP  Ing. Havel Jiří 
 místostarosta obce 
 
 



 
Ještě o údržbě zeleně 

 
Obecnou otázkou v každém lidském konání je vždy otázka proč to děláme a pro 
koho, případně co z toho budeme mít. 

Tak je to u každého z nás i při práci v obci. Údržba zeleně je jistě jednou 
z důležitých činností v obci a zvláště ve Tvarožné, která je péčí prozíravých 
předků obdařena zelení bohatě. 

Děláme-li údržbu zeleně na hřbitově nebo v blízkém okolí, je jisté, že ti, 
kteří mají hroby u vzrostlých lip si přejí, aby lípy snad zmizely úplně a ti, kteří 
mají hroby na opačné straně považují uříznutí každé větve za hloupost. 

Pokud byl náš Kopeček zarostlý akátem, černým bezem a jinými 
náletovými dřevinami a nikdo se o něj nestaral bylo pro někoho dobře. Pouze 
pár bláznivých „bonapartistů“ před výročím bitvy vymýtilo od náletů vrchol a 
možná že i tehdejší členové Svazu ochránců přírody přiložili ruku k dílu. 

Když začala údržba podle Plánu péče dříve zpracovaného Okresním 
úřadem a nyní Krajským úřadem, opět slýcháme hlasy vševědoucích, co jste 
s tím Kopečkem udělali? Protože doma není nikdo prorokem, otiskli jsme 
v minulých číslech články s názory „přespolních“ odborníků. Samozřejmě 
nemusíme se vším v nich obsaženým souhlasit. 

Byla druhá polovina listopadu a firma ořezávala topol u Kulturního domu. 
Na Obecním úřadě zazvonil telefon a nenávistný ženský hlas mě řekl: „Kácíte 
dvě stě let starý strom. My si na vás posvítíme, zavoláme na vás televizi. 
Všichni jste darebáci. Když jsem požádal tu nešťastnou ženu aby se představila 
a snažil se jí vysvětlit, že topol jen z bezpečnostních i estetických důvodů 
ořezáváme a že na jaře zase obroste, sprosté výpady pokračovaly. Položil jsem 
telefon. 

Tak tedy v tomto případě chceme mít zeleň v obci upravenou a bezpečnou. 
Proto i letos Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na údržbu zeleně kulatou 
částku sto tisíc korun. Ve prospěch Tvarožné a všech obyvatel, mladých i 
starých. 

Je jisté, že už pominula doba, kdy jsme museli „dobrovolně“ se vším 
souhlasit. Ale diskuze může být slušná, věcná a na úrovni. K té jsem já i moji 
spolupracovníci připraveni, i když se jedná třeba o bláznivého starce nebo 
hysterickou ženu. 
 

 František Kopecký 
 
 
 

Příspěvek do zpravodaje l/2005 
 



Ohlasy na informace v našem Zpravodaji: 
Redakční rada Zpravodaje obdržela milý dopis našeho rodáka pana 

Bohuslava Dostála ze dne 24.11.2004, z něhož vyplývá, že i naši bývalí občané 
stále žijí naší historií i současností. 

Rádi reagujeme na podnět pana Dostála, v němž vzpomíná na počátky 
vodovodu ve Tvarožné. 

Rozsáhlé pojednání o historii vodovodu z pera starosty Kopeckého bylo 
zveřejněno ve Zpravodaji v minulých létech. Nicméně osobní vzpomínky našich 
pamětníků všechny potěší a doplní informace k dané problematice. 

Proto v tomto prvním čísle Zpravodaje 2005 vyjímáme z dopisu: 
 

Vodovod ve Tvarožné byl skutečně realizován již v roce 1904 (viz kniha 
700 let Tvarožné). 

Jak píše Slávek Dostál: “Vím jen to, že podnět dal můj dědeček Jaroslav 
Eliáš, v té době asi třicetiletý, který se pro tuto věc nadchl, když mu jeden pán 
(asi z Němčan) vyprávěl ve vlaku, že u nich právě dokončili stavbu vodovodu. 
Vodovodní družstvo (ve Tvarožné v r. 1904) čítalo 17 lidí. Stavba byla 
prováděna za protestů odpůrců. Docházelo k tomu, že co ve dne vykopali, to 
v noci odpůrci zahrabali. Stavbu prováděla firma Jan Vítek z Přerova.“ 

Tolik z dopisu Bohuslava Dostála. Děkujeme za informace i trvalý zájem o 
Tvarožnou. 

 
 Ing. František Gale 
 kronikář 
 
 
 
Nový pomníček padlým vojákům z roku 
1805 
 
Píše se listopad 2004. Za rok si připomeneme dvousté výročí „Bitvy u 
Slavkova“. 

Tvarožná toto kulaté výročí přivítá řadou akcí, z nichž první byla 
realizována již v roce 2004. Na základě zápisu ve staré školní kronice byl 
vybudován pomník v místech, kde se podle této kroniky nachází společný hrob 
ruských vojáků, které kosila dělostřelba z opevněného Santonu 2.prosince 1805. 

Co se píše ve školní kronice v roce 1923,když jsou popisovány práce při 
budování pomníkuVáclavu Kosmákovi v dnešním parčíku pod kostelem? 

 
„Práce byla veliká.Místo bylo neurovnané, nevzhledné. Bývala to původně 

zmola, kam se dávaly kosti ze starého hřbitova. Také tam bylo pochováno 
mnoho vojínů ruských z bitvy u Slavkova. Při každém zakopnutí, přicházelo se 



na kosti, které byly hromadně odváženy na připravené místo na hřbitově.“ 
(Rozumí se na novém hřbitově). 

 
Pro úplnost informace musím doplnit, že v jiné, farní kronice se popisuje 

poškození místního románského kostela dělostřeleckou palbou ze Santonu 
v roce 1805. Rány z bitvy tří císařů spolu se zubem času vedly tehdejšího faráře  
Václava Kosmáka k postavení nového – dnešního kostela sv.Mikuláše, 
vysvěceného v roce 1881. Původní hřbitov kolem starého kostela byl zrušen již 
v roce 1832, tj. 27 roků po slavkovské bitvě. Terénní situace pod původním 
hřbitovem, kterou popisuje kronika, umožnila našim předkům pohřbít padlé 
ruské vojáky blízko hřbitova a přitom ne na hřbitově. 

Dne 21.11.2004 v 15:00 hodin se sešlo pod kostelem ve Tvarožné množství 
hostů i místních občanů, aby byli svědky odhalení památníku na společném 
hrobě ruských a možná i francouzských vojáků. Pomník pod kostelem však není 
prvním památníkem na rok 1805 v naší obci. 

V roce 1987 vznikl první památník – galerie vojevůdců armád,operujících 
v katastru Tvarožné, z dílny docenta Vladimíra Drápala na severní straně kaple 
na Santonu. Bronzové reliéfy zobrazují generály Clapareda, Valhuberta a 
Bagrationa. 

Ve výročním roce 1988, kdy si Tvarožná připomínala 700 roků své 
historie, byla instalována kopie francouzského kanonu na návrší Santonu.Kanon 
pojmenovaný „Jannet“ se záhy stal atrakcí obce i celého bojiště. 
Do této doby spadá rovněž instalace pomníčku z bílého mramoru při pěšině na 
jižním svahu kopce, který vznikl z iniciativy Jana Vlčka a je věnován všem 
padlým pod Santonem. 

V devadesátých létech to byly dvě pamětní desky, které připomínají r.1805 
ve Tvarožné. Před Obecním úřadem žulová deska, věnovaná civilním obětem 
kruté bitvy a při vstupu na hřbitov, pamětní deska místnímu rodákovi a 
spisovateli, pplk.Emilu Kalábovi. 

Zatím předposlední pomník byl vybudován proti návrší Santon a patří 
jedinému padlému francouzskému generálovi na slavkovském bojišti, a to právě 
při bojích o Santon – Jean Maria Roger Valhuberovi. 

Letošním odhalením nového pomníku, splácíme po 199 letech dluh padlým 
vojákům z ruské armády generála Bagrationa. Pomník tvoří základní žulový 
kámen, který byl objeven zasypaný v zemi, při opravách místního hřbitova. 
Kamenné doplňky s textem a latinským i pravoslavným křížem, vyrobil 
kameník Antonín Skládaný ze Sivic. Osvětlení zajistil pan Brtník z Blažovic. 
Úpravy terénu a základy pomníku provedla firma Danstav Brno. Náklady na 
realizaci byly uhrazeny z rozpočtu obce podle plánu na rok 2004. 

 
Vraťme se však do listopadového nedělního odpoledne 2004. 

Pozvání na slavnostní odhalení přijali generální konzul Ruské federace pan 
Sibilev, zástupci Jihomoravského kraje, starostové okolních obcí, zástupci 



Československé napoleonské společnosti i ředitelé muzeí. Po zahájení 
vojenskou večerkou a dobovou skladbou v provedení sivické dechové kapely, 
přiblížili historii i důvody odhalení památníku – kronikář obce Ing.František 
Gale a starosta obce František Kopecký. Vlastní požehnání pomníku provedli 
duchovní obou křesťanských církví – farář Jan Nekuda z Tvarožné a 
představený pravoslavné církve z Brna. Po odhalení pomníku zazněly salvy 
z pušek a kanonů, díky ruské a rakouské jednotce v dobových uniformách. Po 
položení květin, promluvil ruský konzul Sibilev a za JmK Ing.Horák. Závěr 
patřil opět hudbě ze Sivic. 

Tvarožná tak zahájila vzpomínkové akce v roce 2004 s týdenním 
předstihem a 200 leté výročí s ročním předstihem. Pro všechny účastníky a 
hosty byl k dispozici pamětní tisk, který přibližuje jak historická fakta, tak 
záměr obce – uchovat tradice vztahující se k roku 1805 i pro budoucí generace. 

Po důstojné  vzpomínkové akci na padlé vojáky z r.1805 pak VIP hosté na 
faře, vojáci v historických uniformách v hostinci U Havlů, hodnotili a plánovali 
jak přípravu vzpomínkových akcí, které připadly na 26.-28.11.2004, tak zvláště 
přípravu akcí pro rok 2005, které jsou součástí projektu AUSTERLITZ 2005. 
 
 Ing.František Gale 
 kronikář 
 
 
 

Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů 
 
Složení členské základny k 12.12.2004: 
Celkem 54 členů, z toho: 7 děvčat a 47 mužů 

do 20 roků 1 členka 
od 21 do 30 let 19 členů 
od 31 do 60let 24 členů 
nad 60 roků 10 členů 
 

A jaká byla naše schůzovní činnost? 
Během roku jsme se sešli na 5 výborových, 4 členských a 4 přípravných 
schůzích s účastí poplatnému období roku, tj. někdy jsme se do klubovny 
nevešli, jindy když to smrdělo prací, tak jsme se tam i báli. Okrskových aktivů 
se zúčastňujeme 2 – 4 členy s tím, že starostou okrsku je br. Bajer Jiří a 
hospodářem br. Severa Miroslav. 
 
A jak jsme naplňovali heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“. Kde nás 
bylo vidět nebo slyšet? 



Leden – jsme začali účastí na okrskové Valné hromadě, která se konala 
v Sivicích a po ní následoval okrskový hasičský ples, kterého s e zúčastnilo 28 
tvaroženských hostů. 
- od OU jsme dostali příslib na 50 tisíc Kč na novou soutěžní mašinu s tím, že 
si zbytek doplatíme ze svého. 
- řešili jsme  termín červnových hodů, abychom se netrefili do fotbalového ME. 
- zúčastnili jsme se pohřbu br. Atonického z Kovalovic 
Únor – patří tradičně hasičskému Věnečku, kde při dobré náladě se bavilo asi 
170 hostů. 
- konec masopusta patřil ostatkovému průvodu masek, asi 30 účastníků, ale 
překvapila nízká návštěvnost večerní zábavy s pochováváním basy. 
- týden po té se konalo vyhodnocení ostatků v hasičské zbrojnici za účasti 
aktivních účastníků a konzumace naturálních darů. 
Březen - jsme obdrželi sponzorský dar od pana Jiřího Liškutína, firma L + L, 
který zajistil výměnu motoru a opravu naší zásahové Avie. 
- zahájili jsme výrobu stojanů na reflektory naší elektrocentrály. 
- zakoupili jsme od firmy Vraspír soutěžní mašinu o obsahu 1500 cm3 za cenu 
83.000 Kč a naši členové HZS Pozořice provedli její zaběhnutí na stanici, 
zjistili drobné závady, které byly průběžně s dodavatelem odstraněny. 
- br. Josef Daněk, firma výroba nábytku, vybavil sponzorsky za cenu materiálu 
nábytek do klubovny tak, že poháry, které vyhrávají především mladí hasiči je 
opět kam dávat. 
Duben – patřil především k měsícům budovatelským. 
- výhodná cena železného šrotu nás inspirovala k železné sobotě. Akce, která 
vyžaduje především mladé a silné, bohužel bylo nás hodně starých a slabých. 
Skončili jsme až večer, ale výtěžek 40.000 Kč zalepil naši pokladnu. 
- zhotovili jsme z materiálu br. starosty dřevěnou základnu na hrázi rybníka, 
umístili nádrž a provedli její zadeklování, aby měli mladí hasiči kde 
nacvičovat. 
- družstva mladých zahájila svou soutěž „Liga mládeže“ 
- okno HZ ze dvora bylo zajištěno mříží 
- poslední dubnový den patřil opět posezení za HZ u příležitosti Pálení 
čarodějnic. 
Květen – měsíc patrona hasičů sv. Floriána. My, co si já pamatuji, ho slavíme 
každoročně účastí na mši sv. s bratry celé farnosti. Proto pro zachování tradice 
nedokážeme využít nabídek okresu či regionu, kde nám třeba nabízí hasičskou 
pouť ve Křtinách. Ta naše mše má delší tradici a je za naše zesnulé spolubratry. 
- proběhlo 1. kolo okrskové soutěže požárních družstev ve V. Šumicích.  
- obecní družební návštěvy do Báčského Petrovce v Černé Hoře se zúčastnil 
náš br. starosta  
Červen – tj. hasičská soutěž a hody. Letošního 13. ročníku soutěže „O putovní 
pohár Obecního zastupitelstva ve Tvarožné“ se zúčastnilo 16 soutěžních 
družstev. Na ty naše dvě padla ona osudová třináctka. Jedni osmí a ti druzí, po 



nejlepším mezičase, při nasání na základně nedokázali protlačit kus betonu přes 
úzké hrdlo proudnice. Ke kladům patří, že proudnici nehodili do potoka, ale 
beton odstranili a soutěž dokončili. Bratři, příště musíte před soutěží ty hadice 
prolézt v protisměru! 
- ani hody letos nebyly bez nervů. Při výzdobě tanečního placu a před věšením 
věnce došlo k spadnutí stožáru osvětlení. Asi při nás stál sv. Florián, že v místě 
pádu momentálně nikdo nebyl – jak z chystajících, tak s pobíhajících děti. Po 
bližším ohledání stavu ostatních sloupů, došlo k bezpečnostnímu zásahu HZS 
Pozořice, a byli jsme bez osvětlení. Po zhotovení náhradního osvětlení a 
průvodu 18 párů stárků za doprovodu kapely Hovorané začalo večer pršet a 
hodová zábava proběhla v sále Kulturního domu Kosmák. Přesto i letošní hody 
patří mezi ty úspěšné. I letos patří dík dětem Obecné školy a jejich paní 
ředitelce, Věrce Floriánové, za nacvičení a zatancování besedy. Jak se zvyšuje 
počet stárků, zajímalo by mne, kolik je v obci krojů, jaká je kapacita této 
tradice. 
Červenec – Srpen – dva měsíce, které znamenají největší požární nebezpečí, 
ale i období dovolených, takže není radno nic organizovat, ale jen být připraven 
k zásahu. 
-závěr prázdnin uzavřelo posezení za HZ a tmelení kolektivu. 
Září - účast na 100. výročí založení hasičů ve V. Šumicích 
- soutěž v Mokré v požárním sportu. 
Říjen – na obci proběhla vzpomínková akce opravy pomníku „Bedřicha 
Šoféra“, za účasti historických vozidel a při této příležitosti, návštěva 
družebního ústavu ze Střelic, pro které jsme zajišťovali občerstvení 
v prostorách HZ. 
Listopad – je měsíc zákulisní přípravy na Valnou hromadu, zakončený 
asistencí a občerstvením při vzpomínkové akci „Bitvy tří císařů“ 
 
Tak takový byl náš rok, jak nás mohli vidět a slyšet naši spoluobčané. 
Po stránce odborné jsme hodnoceni podle účastí na školení zásahové 
jednotky, počtem výjezdů a účastí a úspěšnosti při soutěžích. 
Zásahovou jednotku jsme zeštíhlili, zůstali jen ti, co projevili zájem dát si do 
pořádku zdravotní prohlídky a účastnit se pravidelného školení. 
 
Bližnímu ku pomoci – k zásahu jsme byli vyzváni 4x a to: 
 28.6.  taktické cvičení na LPG Rohlenka 
 31.7.  požár staré slámy – zřízení čerpacího stanoviště 
 24.8.  požár lesní hrabanky – zřízení čerpacího stanoviště 
 25.11.  planý poplach na sušičku 
 
Víme i o dalších případech zahoření nebo výjezdu do naší obce, kdy jsme 
nebyli vyzváni k zásahu: 
2.2 čerpání vody v Gastlu                22.8. požár trávy na Kopečku 



9.9. neohlášené pálení                     10.9 požár trávy na křižovatce k Blažovicím 
 
V soutěžích to letos nebylo u mužů i žen moc slavné. Ženy sice postoupily 
z druhého místa v okrsku do 2. kola v Přísnoticích, kde však nedokončily útok 
a ještě se zúčastnily soutěže v požárním sportu v Šaraticích, kde za sedmé 
místo dostaly láhev pravé šaratice a roli toaletního papíru. 
Muži se letos ani do 2. kola v Přísnoticích neprobojovali, v místní soutěži 8 a 
12 místo také nepatří k úspěchům, v Pozořicích vybojovali 4 místo a na soutěži 
v požárním sportu v Mokré skončili až 13. 
A tak slávu Tvarožné snad podrželi žáci a to se dozvíme v dalším programu 
schůze od jejich vedoucích br. Petra Pepřila, Zbyňka Machance a ses. Žofie 
Ondráčkové. 
 
Spolupráce s OU byla opět vstřícná. Vždyť reakcí na minulou VH byl příslib 
50 tisíc Kč na soutěžní mašinu, kterou již máme Zakoupili jsme vysílačku 
Motorola pro zásahovou jednotku, aby byla komunikativní s ostatními 
jednotkami. Dále jsme doplnili vybavení o 2 ks savic, záchranné lano a dvě 
pracovní uniformy. Další prostředky byly čerpány po dohodě s OU. 
 
Přesto jsme stále neskromní a chtěli by jsme naplnit náš sen – velká garáž, 
velké auto s potřebnou výbavou a obětavou zásahovou jednotku, která by náš 
sbor dostala z 5 skupiny podstatně výš a mohla uplatnit své schopnosti při 
ochraně majetku spoluobčanů, 
 
Dík patří také našim technikům, kterým se daří udržet stárnoucí techniku 
v provozu a letos především br. Petru Kuklínkovi, který slíbil a také provedl 
úpravy a vylepšení nové soutěžní mašiny. 
 
Tak takový byl náš hasičský rok 2004 ve Tvarožné. Byl snad dostatečně bohatý 
především v kulturních akcích, byl úspěšný díky žákům a jejich vedoucím a i 
letos se můžeme s uspokojením ohlédnout na činnost, kterou jsme v uplynulém 
roce vykonali. Je jisté, že na něco nebo někoho jsem v této zprávě zapomněl, už 
opravdu přesluhuji a ztrácím kontakt s těmi, kteří aktivně propagují dobré 
jméno SDH v obci a blízkém okolí. 
 
Závěrem bych chtěl jménem výboru poděkovat všem členům a příznivcům, 
kteří se během roku podíleli na jakékoliv činnosti sboru. Dík patří i Vašim 
rodinám, manželkám a přítelkyním, že Vám dovolili věnovat trochu toho 
vzácného času práci ve sboru. Věřím, že i v příštím roce se budeme hojně 
scházet při akcích kulturních a budovatelských, při zvládání techniky, ale raději 
při soutěžích, než v přímém kontaktu s přírodními živli. 
 
 Leo Neužil 



 jednatel 
 
 
 

Zpráva oddílu kopané 
 

V podzimní části ročníku 2004/05 si nejlépe 
vedl dorost, žáci skončili ve druhé polovině 

tabulky, mnohem více se očekávalo od 
mužů. 

 
Žáci: 

Po převedení šesti žáků ročníku 1989 do dorostu, zahájilo družstvo letní přípravu 
s několika nováčky, mezi kterými jsou dvě dívky (Daňková Šárka, Kopecká Lucie, Daněk 
Michal, Beneš Vladimír, Beneš Václav, Růžička Jan). K nejmladším zájemcům pak patří 
šestiletí Buchta Ondřej, Svoboda Petr a Procházka Dan. 

Ve dnech 21. a 22. srpna 2004 se uskutečnil na našem hřišti pohárový turnaj žáků 
ROHLENKA CUP 2004 pod patronací motorestu Rohlenka, starosty obce Tvarožná a TJ 
Sokol. Žáci Tvarožné s několika hostujícími hráči si vedli velmi úspěšně. 
 
Konečné pořadí turnaje: Výsledky žáků Tvarožné: 
1. Framoz Rousínov 13 bodů  Tvar

ožná 

- Doksy 5:0 

2. Sokol Tvarožná 11 bodů  Tvarožná - Motorlet 1:0 
3. Sparta Brno 6 bodů  Tvarožná - Mokrá 6:0 
4. Motorlet Praha 5 bodů  Tvarožná - Sparta Brno 1:1 
5. TJ Doksy 5 bodů  Tvarožná - Rousínov 1:1 
6. CEMO Mokrá 0 bodů      
 

Na závěr turnaje obdržela všechna družstva 
podle umístění pohár, diplom a věcné ceny. 

 
Odměněni byli i nejlepší: 
 
hráč – Kotěšovský Michal z Motorletu Praha 
brankář – Kadlec Antonín z TJ Doksy 
střelec (8 branek) – Sochor Jakub ze Sokola Tvarožná, který hostoval za naše družstvo 
 (vnuk manželů Muchových). 

Diplom obdrželi i nejlepší hráči jednotlivých kategorií, za mladší to byl Přichystal 
Ondřej ze Sparty Brno a za starší Krejčíř Tomáš z Framozu Rousínov. 

V novém soutěžním ročníku, který byl rozšířen na 12 družstev, si vedli žáci se 
střídavými úspěchy. Doma z pěti utkání zvítězili jen dvakrát (s Pozořicemi a Kobylnicemi) a 
třikrát prohráli (s Blažovicemi, Měnínem, Opatovicemi). Na hřištích soupeřů zvítězili 
v Ochozi a Žatčanech a jeden bod získali ve Vin. Šumicích. Zbývající zápasy venku prohráli – 



v Těšanech 8:0, v Blučině 6:2 a v Praci 4:1. S pasivním skórem a ziskem 13 bodů tak obsadili 
v podzimní části až 8. místo. 

Nově sestavené družstvo žáků pod vedením Ing. Petra Horáka a Ing. Petra Buchty se 
postupně sehrává a v jarní části si jistě své postavení zlepší. V polovině podzimní části 
ukončil své dlouholeté působení u žáků Urbánek Jan ml. 
 
V podzimních zápasech nastupovali tito hráči: 
 
Brankář - Poláček Jiří 
Obrana - Bajer Jan, Balon Pavel, Ondráček Marek 
Záloha - Beneš Vladimír, Daněk Michal, Daněk Ondřej, Horák Michal, Nečas Marek, 

 Novotný Jiří, Sokop Marek 
Útok - Balon Radim, Beneš Václav, Buchta Jan, Pejřil Lukáš, Poláček David,  
 Růžička Jan 
Tabulka podzimní části 2004/05 Střelci branek       (16) 
 
1. Blučina 10 1 0 58 : 4 31 1. Balon 

Pavel 
5 

2. Opatovice 7 2 2 43 : 10 23 2. Buchta Jan 4 
3. Měnín 7 2 2 47 : 17 23 Pejřil Lukáš 4 
4. Blažovice 6 3 2 34 : 11 21 3. Balon Radim 2 
5. Práce 6 2 3 22 : 17 20 4. Novotný Jiří 1 
6. Vin. Šumice 4 4 3 25 : 24 16   
7. Těšany 4 1 6 36 : 33 13   
8. Tvarožná 4 1 6 16 : 28 13   
9. Pozořice 3 2 6 12 : 19 11   

10. Žatčany 2 2 7 16 : 43 8   
11. Kobylnice 2 2 7 29 : 37 8   
12. Ochoz 0 0 11 1 : 96 0   
 
 
Dorost: 

Ve dnech od 12. do 17. července se zúčastnili dorostenci mezinárodního 
turnaje ALPEN CUP v rakouském městě Wolfsberg. V kategorii starších 
obsadili 4. místo, když nedokázali zvítězit ani v jednom zápase. Získali však 
cenu pro nejslušnější družstvo turnaje. 

Do nového ročníku vstoupili dorostenci už bez hráčů Vin. Šumic, kterým skončilo 
hostování ve Tvarožné. Družstvo bylo posíleno šesti žáky ročníku 1989 a dvěma hostujícími 
dorostenci z Pozořic (Navrátil a Wnetrzák ml.). V probíhajícím ročníku mají výraznou 
převahu první čtyři oddíly mezi kterými se v jarní části rozhodne o vízězi okresního přeboru. 
V Zastávce a Čebíně prohráli dorostenci shodně 3:2 a stejným výsledkem porazili doma 
Rajhrad. Na domácím hřišti zvítězili ve všech šesti utkáních, získali 18 bodů, soupeřům 
nastříleli 42 branek (2x 9:0, 1x 8:0, 1x 7:1,1x 6:0, 1x 3:2). Na hřištích soupeřů získali 12 bodů 
(skóre 15:9). Tradičně prohráli v Měníně a pak ve zmíněných dvou utkáních s celky z čela 
tabulky. Venku zvítězily v Blažovicích, Mokré a Moutnicích, nejvyššího vítězství 6:0 dosáhli 
v Újezdě. 

Celkově čtvrté místo po podzimu je shodné s minulým ročníkem, bodový zisk je o 6 
bodů vyšší. Družstvo má prozatím nejlepší obranu, obdrželo jen 12 branek. S počtem 57 



vstřelených branek je druhé nejlepší za vedoucí Zastávkou, která jako nováček překvapivě 
soutěž vede. 

Koncem listopadu se dorost zúčastnil halového turnaje v Bohunicích, konaného u 
příležitosti 75. Výročí bohunické kopané. V turnaji osmi družstev zvítězili domácí dorostenci, 
Tvarožná obsadila 4. místo. Nejlepším střelcem tohoto turnaje se stal Vít Kaluža. Na halovém 
turnaji v Křenovicích získali 1. místo. 

Na schůzce konané na závěr podzimní části si dorostenci zvolili nejlepšího hráče této 
části. Stal se jím brankář Adam Levíček. 

Realizační tým Chlup Rudolf ml., Ing. Kaluža Ladislav, Ing. Přikryl Jan se jistě pokusí 
společně s hráči na jaře dosavadní postavení zlepšit. 
 
Tabulka podzimní části 2004/05 Střelci branek      (57) 
 

1. Zastávka 11 2 0 68 : 13 35 1. Kříž Marek 14
2. Rajhrad 10 2 1 47 : 15 32 2. Kaluža Vít 7
3. Čebín 10 1 2 42 : 15 31 3. Buchta Roman 6
4. Tvarožná 10 0 3 57 : 12 30 Navrátil 6
5. Říčany 7 0 6 22 : 30 21 Poláček Jakub 6
6. Měnín 5 3 5 32 : 35 18 4. Hlučka Marek 4
7. Kupařovice 5 2 6 26 : 27 17 5. Koudelka Marek 3
8. Moutnice 5 1 7 21 : 26 16 Ondráček Tomáš 3
9. Opatovice 5 0 8 16 : 34 15 6. Balon Petr 2

10. Blažovice 4 2 7 20 : 38 14 Urbánek Martin 2
11. Újezd 4 1 8 25 : 26 13 Urbánek Tomáš 2
12. Ořechov 3 2 8 19 : 45 11 7. Smutný Tomáš 1
13. Mokrá 2 3 8 23 : 40 9 Wnetrzák 1
14. Hrušovany 0 1 12 10 : 72 1  
 
 
Muži: 

Úvodní čtyři kola přinesla mužstvu zisk 10 bodů a 2. místo v tabulce. 
K plnému bodovému zisku v této části chybělo zvítězit v Ochozi. K tomuto 
utkání nastoupilo mužstvo bez 4-5 hráčů (dali přednost rekreaci) doplněné 
několika dorostenci, kteří podali snaživý výkon. Přesto měli hráči v tomto utkání 
výraznou převahu, nedokázali však proměnit mnoho brankových příležitostí a 
navíc neproměnili tři pokutové kopy (Kaluža Ondřej, Kříž Marek, Buchta 
Roman). Zisk pouhého 1 bodu, v zápase s nejslabším celkem této části, byl 
absolutním neúspěchem. 

Od 5. kola podávalo mužstvo nevyrovnsné výkony a postupně v tabulce klesalo. 
Nedařilo se zakončovat vypracované šance v úvodních částech zápasů v Blažovicích, 
Kobylnicích, Rajhradě a v závěru utkání v Moutnicích, doma pak s Podolím a Babicemi. 
V těchto zápasech se dopustila obrana celé řady zbytečných chyb, kterých dovedli soupeři 
využít ke vstřelení rozhodujících vítězných branek. Nejlepší výkon předvedli hráči na 
domácím hřišti v zápasech s Troubskem a s tvrdě hrajícími Rajhradicemi. S vedoucími 
Babicemi měli v prvním poločase převahu, ujali se vedení, ale soupeř brzy po chybě vyrovnal. 
Druhý poločas byly Babice lepší a v závěru rozhodly utkání ve svůj prospěch. Na hřištích 
soupeřů se nejvíce dařilo ve vítězném utkání v Mokré a přes smolnou porážku i 
v Kobylnicích. Naopak zcela propadlo na písčitém hřišti v Holasicích s Rajhradem B. 



Podzimním vítězem se staly Babice, které byly rovněž nejúspěšnější v domácím 
prostředí a taky na hřištích soupeřů. Naše mužstvo v úspěšnosti na domácím hřišti skončilo se 
ziskem 12 bodů (66,6%) na 5. místě, za zisk 8 bodů (38,1%) na hřištích soupeřů skončilo až 
na 9. místě. Po loňském 1. místě po podzimní části získalo mužstvo v tomto ročníku o 8 bodů 
méně. Jen v málo utkáních nastoupilo ve stejné sestavě . Častá zranění některých hráčů 
(Kabeláč, Poláček, Hanika, Muselík R., Brzobohatý J.) byla jednou z hlavních příčin stále se 
měnící sestavy a tím i nesehraností mužstva. Spolehlivě chytal brankář Dědeček Aleš, který 
v některých zápasech mužstvo podržel. V jarních dobrých výkonech pokračoval Petr Kabeláč, 
který i přes častá zranění patřil k nejspolehlivějším hráčům. V záloze citelně chyběl Radek 
Muselík, který po zranění v 5. kole do konce podzimu už nenastoupil. Mužstvo vedli Petr 
Kabeláč a Václav Poláček, který v závěru sezony získal trenérskou licenci C stejně jako trenér 
žáků Ing. Petr Horák. 

Hostování bylo povoleno do 30. 6. 2005 vl. Buchtovi do Popůvek. Vedení oddílu 
kopané děkuje hráčům, vedoucím a trenérům všech družstev za celoroční práci v oddíle a do 
dalšího roku přeje úspěšné pokračování v soutěžích. 
 
Tabulka podzimní části 2004/05 Střelci branek             ( 26 ) 
 

1. Babice 11 1 1 34 : 9 34 (+13)  1. Přikryl Martin 11
2. Blažovice 8 2 3 34 : 17 26 (+8)  2. Halouzka Karel 6
3. Kobylnice 8 2 3 26 : 20 26 (+8)  3. Kříž Zdeněk 3
4. Podolí 8 1 4 26 : 15 25 (+7)  4. Poláček Václav 2
5. Troubsko 7 2 4 33 : 14 23 (+2)  5. Balon Petr 1
6. Mokrá  B 6 3 4 22 : 19 21 (+3)   Kabeláč Petr 1
7. Tvarožná 6 2 5 26 : 24 20 (+2)   Kozák Petr 1
8. Rajhradice 6 1 6 32 : 31 19 (+1)   Přikryl Aleš 1
9. Rajhrad  B 5 2 6 33 : 20 17 (-4)    

10. Újezd  B 4 1 8 26 : 32 13 (-5)    
11. Ochoz 3 4 6 17 : 29 13 (-8)    
12. Blučina 3 3 7 26 : 36 12 (-9)    
13. Pozořice  B 2 1 10 12 : 53 7 (-14)    
14. Moutnice  B 1 1 11 17 : 45 4 (-17)    
 
Zahájení jarní části: 
muži a dorost  –  27. 3. 2005 
žáci  –  10. 4. 2005 
 

 Jaromír Junek 



 
Jubilanti leden – únor 2005 

 
 
 85 let Pavlíčková Marie 
 
 80 let Neužilová Anežka 
 
 75 let Brzobohatý Jan 
  Krčková Zdislava 
  Staňková Anežka 
 
 70 let Blaháková Miroslava 
  Junková Jiřina 
  Chlup Rudolf 
 
 65 let Havlásek Miroslav 
  Brzobohatá Dana 
 
 50 let Klašková Růžena 
  Pešková Libuše 
 
 

Všem jubilantům blahopřejeme! 
 
 
 
 
 

PF 2005.  

 

Fotografie na obálce: titulní strana, strana 2  –  ing.Vilém Šimek a na straně 3  –  Helena Kupčíková. 
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