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Vážení spoluobčané, 
srdečně vás zdravím v  tomto letním 

čase. Prožíváme prázdniny a  dovolené, 
na  které jsme se celý rok těšili. Pokud 
nás při tom nějaká malichernost vyvede 
z míry, bylo by dobré si uvědomit, že naši 
předkové prožívali přesně před sto lety 
toto roční období úplně s jinými starostmi.

Vzpomínkou na  padlé občany 
Tvarožné jsme si minulý měsíc při pobož-
nosti u  pomníku před obecním úřadem 
připomněli kulaté výročí zahájení I. svě-
tové války. Možná jste si všimli, že pietní 
místo na  návsi pod smuteční vrbou je 
nově nasvíceno. Reflektor zabudovaný 
v  dlažbě pod úrovní terénu bude snad 
díky svému antivandalskému provedení 
sloužit déle, než předchozí neustále roz-
bité a opravované svítidlo. Ačkoliv po zku-
šenosti z  loňského října si už netroufám 
odhadovat, co vlastně dokáže vandalům 
odolat. 

Po  tři čtvrtě roce jsme se dočkali 
a  v  těchto dnech právě probíhá oprava 
poškozené kaple Panny Marie Sněžné 
na Santonu. Práce provádí odborná firma 
OK PYRUS z  Brna. Rozpočet nákladů činí 
350 tis. Kč. Sto tisíc nám na opravu věnuje 
Jihomoravský kraj a přibližně 125 tis. činí 
výtěžek veřejné sbírky, dary a  příspěvky, 
za  což bych chtěl upřímně poděkovat. 
Do pouti bychom měli mít kapličku skoro 
jako novou.

Když už jsem zmínil téma dotací, rád 
bych uvedl, že Jihomoravský kraj nám 
schválil také dotaci ve výši 50 tis. Kč na di-
vadelní víkend, který se uskuteční opět 
v  září a  mimo to ještě 500 tis. Kč na  po-
řízení zásahového vozidla pro hasiče. Ze 
Státního fondu životního prostředí jsme 
obdrželi informaci, že nám byla schválena 
dotace na snížení energetické náročnosti 
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budovy obecního úřadu, laicky řečeno 
na  výměnu oken a  dveří a  zateplení fa-
sády a  půdy. Dotace činí 90 % uznatel-
ných nákladů, tedy podle rozpočtu asi 
2,35 mil. Kč. Nyní nás tedy čeká intenzivní 
práce na  přípravné fázi, abychom stihli 
v  docela krátkém čase dopracovat pro-
jektovou dokumentaci, vyřídit stavební 
povolení, vybrat dodavatelskou firmu 
a  doručit na  SFŽP veškeré požadované 
doklady, tak aby nám přislíbená dotace 
mohla být také přidělena.

Práce na  komunikaci ke  hřišti se blíží 
ke svému závěru. Až budete držet v rukou 
toto číslo tvaroženského zpravodaje, měla 
by již být nová silnice hotova a v provozu.

V  souvislosti s  hřištěm mně vyvstala 
na  mysli otázka sečení travnatých ploch 
a to nejen veřejných, ale i trávníků kolem 
domů. Většinou se snažíme prostranství 
u  domu udržovat tak, aby to kolemjdou-
cího nevyděsilo, ale naopak, aby pohled 
na  hezky posečenou zahradu příjemně 
pohladil po  duši. Občas však slýchávám 
povzdechy, že by se s  tím mělo něco dě-
lat, třeba vydat obecní vyhlášku, která by 
dobu vhodnou pro sečení vymezovala. 
Asi před dvěma roky jsem se ve zpravodaji 
zmínil, že nejsem zastáncem obecních vy-
hlášek, které určují vhodné dny pro pálení 
klestí, aniž by braly v  potaz momentální 
klimatickou situaci a podobný názor mám 
i  v  tomto případě. Možná v  Pozořicích, 
které mají vlastní obecní policii, má vy-
hláška regulující provoz travních motoro-
vých sekaček smysl, jelikož kontrolu jejího 
dodržování může mít člen obecní policie 
přímo v  popisu práce a  rovněž má i  pra-
vomoc uložit provinilci okamžitě na  mís-
tě blokovou pokutu. U nás obecní policii 
nemáme, ačkoliv jsme v  tomto směru 
společně s  Kovalovicemi a  Viničnými Šu-
micemi usilovali o spolupráci s městysem 
Pozořice, ale pozořičtí zastupitelé nako-

nec tento záměr neschválili. Neumím si 
tedy představit, jak bychom mohli ta-
kovouto vyhlášku, především co se týká 
kontrol a postihů, reálně uplatňovat. Opět 
tedy apeluji na  používání zdravého rozu-
mu a ohledu na sousedy. Na jednu stranu 
by si měl člověk uvědomit, co je přirozené 
a normální. Že to není to, co se nám někdy 
za  normální předkládá, ale to, co přece 
bývalo normální vždycky. To, že je člověk 
v zaměstnání od rána do večera, a nezbý-
vá mu na  posečení zahrady čas nebo to 
odkládá z jiného důvodu, a pak to prová-
dí takřka v nočních hodinách, to se stává. 
Ale normální to není. To, že člověk neroz-
lišuje mezi pátkem a svátkem, je také už 
dosti běžné, ale ne normální. Na druhou 
stranu by zas neměl být člověk zbytečně 
úzkostlivý, dokázat také něco skousnout, 
nevidět hned rudě a  hlavně si nemyslet, 
že druhým jde především o  to, nás na-
štvat. Pokud větší část našeho verbálního 
projevu tvoří naříkání, stěžování a kritizo-
vání, můžeme si být jisti, že chyba je spíše 
na naší straně, že nám zkrátka schází po-
zitivní myšlení a nedokážeme už věci vní-
mat objektivníma očima a s nadhledem.

A  protože, jak jsem zmínil v  úvodu, 
jsou prázdniny, chtěl bych vám, kdo máte 
před sebou dovolenou popřát, aby se 
vám vydařila a  nepropršela, všem školá-
kům, aby si odpočinuli od  školních lavic 
a domácích úkolů, těm z vás, kteří budete 
cestovat, abyste se šťastně a ve zdraví vrá-
tili domů a těm, kteří z  jakéhokoliv důvo-
du dovolenou mít nebudou, anebo už ne-
mívají a nikam nepojedou, aby si alespoň 
občas dali pauzu, otevřeli knížku nebo 
pivo, vyluštili křížovku nebo si uvařili kávu 
a  našli si chvíli jen sami pro sebe. A  těm, 
kteří jsou naopak často sami, aby si pro ně 
někdo dokázal udělat čas.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 23.–24. května se konaly volby do Evropského parlamentu, výsledky voleb jsou uve-

deny na jiném místě zpravodaje.

•	 1. června pořádali hasiči soutěž družstev O putovní pohár zastupitelstva obce 
Tvarožná. V kategorii muži i ženy zvítězili domácí. Družstva mužů Tvarožná C a B se 
umístila na 5. a 6. místě. Před soutěží proběhlo oficiální přivítání zástupců polské 
delegace na Obecním úřadě a byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi dobro-
volnými hasiči z Tvarožné a Międzyrzecze.

•	 12. června Římskokatolická farnost uctila památku padlých tvaroženských občanů 
v první světové válce. Pobožnost u pomníku před Obecním úřadem doprovodil zpě-
vem Chrámový sbor.

•	 14. června se konaly Tvaroženské hody, za účasti 36 krojovaných stárek a stárků. Od-
poledne děti ze základní školy zatančily Moravskou besedu; večerní hodovou zába-
vu s kapelou Lácaranka navštívilo asi 700 lidí. 

•	 14. a 15. června se na Sokolovně konala výstava Československé legie ve Francii 
1914–1918. Velmi zajímavou expozici zhlédlo asi 100 návštěvníků. 

•	 25. června proběhlo v základní škole slavnostní rozloučení s uplynulým školním 
rokem.

•	 12. července pořádala družební obec Kvačany soutěž ve vaření kotlíkového guláše 
Kvačiansky kotlík 2014. Soutěže se zúčastnila dvě družstva z Tvarožné. 

Pozvánka na plánované akce
•	 4.–5. srpna – Tvaroženská olympiáda TJ Sokol 

•	 9. srpna, 20.00 hod., KD Kosmák – předpouťový country večer s brněnskou skupinou 
PIKNIK (pořádá TJ Sokol)

•	 10. srpna – Tvaroženská pouť

•	 10. srpna – 20.00 hod., KD Kosmák – diskotéka TJ Sokol

•	 31. srpna – Sportovní soutěž požárních družstev 

•	 7. září – přehlídka historických vozidel, uctění památky Bedřicha Soffera

•	 19.–21. září – Divadelní víkend.

Poděkování
Děkujeme stárkům i ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošních hodů. 

Aktuality z obce
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–říjen 2014
středa 23. 7. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 2. 8. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 13. 8. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 23. 8. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 3. 9. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 13. 9. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 24. 9. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 4. 10. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 15. 10. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 25. 10. 2014 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. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

Informace ZO
Usnesení č. 20 z jednání veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne 16. června 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr.  Rudolf Lichka, František Kopecký 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1

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

 3. Účetní závěrku obce za rok 2013 – příloha č. 1 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1 omluveni členové ZO 0

 4. Závěrečný účet obce a celoroční hospodaření  za rok 2013 včetně Zprávy o pře-
zkumu hospodaření s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě – příloha č. 2 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 5. Rozpočtové opatření č. III./2014 a č. IV./2014 – příloha č. 6 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 6. Záměr odprodat obecní pozemky v areálu společnosti Českomoravský cement 
a.s.,  p. č. 1135/1-8 o celkové výměře 1 091 m2 – příloha č. 7 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5, omluveni členové ZO 0
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  II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 1. Návrh na snížení počtu zastupitelů pro příští volební období a  návrh na usku-
tečnění jednání Zastupitelstva obce do konce června 2014  k projednání tohoto 
návrhu. 
Hlasování: pro 7, proti 8, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

 1. Zprávu starosty.

 2.  Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce – Základní školy 
a Mateřské školy Tvarožná za rok 2013.

 3. Návrh závěrečného účtu Svazku Šlapanicko za rok 2013.

 4. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Roketnice za rok 2013.

 5. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

	 •	 Z minulého jednání ZO zůstává úkol pro Stavební komisi – vyčíslit varianty 
opatření k zábraně povodní s využitím již zpracovaných návrhů a varianty 
odklonu dešťové kanalizace vedoucí z Hlinek mimo most u bývalé kovárny – úkol 
trvá.

	 •	 Radě obce a komisi Zemědělské a životního prostředí se zástupci firmy 
Českomoravský cement a.s. projednat podmínky odprodeje  a uzavření 
kupní smlouvy na obecní pozemky p. č. 1135/1-8 o celkové výměře 1 091 m2. 
(příloha č. 7)

Ve Tvarožné dne 16. 6. 2014

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:  
Jiří Bajer – zastupitel   Rudolf Kaláb – zastupitel         

Sdělení:
Hledá se pracovník – brigádník na roznos novin v obci Tvarožná.

Nástup ihned!
Vhodné pro vysokoškoláky a aktivní důchodce. 

Pracovní doba Po–So od 5:00–7:30 hod.
Zájemci se mohou hlásit na telefon 605 220 797.
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VEŘEJNÁ SBÍRKA 
Obec Tvarožná pořádá veřejnou sbírku na  

opravu kaple Panny Marie na kopci Santon  
v obci Tvarožná  

(kulturní památka reg. č. ÚSKP ČR 39002/7-1065)
Sbírka byla povolena Jihomoravským krajem vydaným 

Osvědčením č. j. JMK/126665/2013 dne 6. 11. 2013.
Finanční příspěvky je možné posílat na účet č.  

2231103081/8040
Přispět je možno také v hotovosti na obecním úřadě.

Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace  
o jejím výsledku a využití finančních prostředků.

Za vaši pomoc děkujeme
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REKLAMA
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Z činnosti spolků a sdružení
Skautský rok 2013–2014, družina Skřítků 

Družina Skřítků (skaut-
ských školkáčků) funguje 
ve  Tvarožné od  roku 2012. 
V  září letošního školního 
roku byla tedy tato činnost 
zahájena podruhé, a  to 
v  počtu 15  dětí (8 chlapců 
a 7 děvčat). Tento počet je 
pro současné podmínky 
takřka nadlimitní. 

Schůzky probíhaly 
pravidelně každou stře-
du v  prostorách skautské 
klubovny nebo, v  případě 
příznivého počasí, venku. 
Po  úvodním pozdravení, 
bez kterého by nemohla 
žádná schůzka řádně začít, 
jsme s dětmi prováděly nej-
různější činnosti, které byly 
vždy připraveny tak, aby 
děti nedostaly prostor k tomu poznat, co 
je to nuda. A tak poznávací a naučné hry 
střídaly hry zaměřené na  mrštnost a  ob-
ratnost a ty zase střídala výtvarná činnost, 
po jejímž dokončení si děti mohly odnést 
domů nějaký svůj výrobek. Také skautský 
časopis Světýlko, který dětem pravidelně 
chodí do schránek, byl na několika schůz-
kách naším společníkem. 

Kromě pravidelných schůzek jsme 
s dětmi absolvovaly i několik mimo schůz-
kových aktivit. Na  podzim nám bohužel, 
z  důvodu nepříznivého počasí, nevyšla 
Drakiáda. Tu jsme si snad alespoň částeč-
ně vynahradily koncem října procházkou 
po  Tvarožné, kdy si děti zahrály na  svět-
lušky a  prozářily podzimní ulice vlastno-
ručně vyrobenými lampionky. Den před 
Štědrým dnem jsme se společně se star-
šími i dospělými skauty sešli u vánočního 

stromku v  klubovně, kde jsme si uspořá-
dali tradiční vánoční oddílovku. Na ní jsme 
si v duchu vánoční atmosféry zazpívali ko-
ledy, pustili po  vodě skořápkové lodičky, 
ochutnali cukroví a  samozřejmě rozdali 
dárečky. V polovině dubna jsme se vydali 
na jarní výpravu. Na ní se děti „proměnily“ 
v netopýry hledající ztracený poklad. Ten 
se jim podařilo za pomoci vyluštěných in-
dicií a baterek ukořistit v jeskyni Pekárna. 
Odměnou jim tak byla nejen truhla plná 
dukátů, ale také neplánovaná soukromá 
prohlídka Ochozské jeskyně, která se 
nejen dětem, ale i  vedoucím moc líbila. 
Začátkem května se ve Tvarožné uskuteč-
nil již 18. ročník Šprýmiády. Novinkou byla 
kategorie právě pro nejmenší děti před-
školního věku, tedy i pro naše Skřítky. 

Závěrečná schůzka letošního skaut-
ského roku se konala poslední červnovou 
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středu. Proběhla malinko slav-
nostně, protože nejen že jsme 
na  ní zhodnotily uplynulý 
rok a  rozdaly upomínkové 
diplomy, ale také jsme si při-
ťukly dětským šampaňským 
a rozloučily se se Skřítky, kteří 
v  září půjdou do  školy, a  tím 
se i zařadí do starší výchovné 
kategorie vlčat a světlušek. 

Poslední schůzkou však 
náš skautský rok ještě nekon-
čí. Co by to bylo za ukončení 
celoroční činnosti bez letního 
tábora? A  tak se s  některými 
ze Skřítků ještě uvidíme na  začátku čer-
vence na našem mini táboře, který pořá-
dáme pro děti a jejich rodiče na Bílém po-
toce ve Veverské Bítýšce. O tom ale zase 
až příště.

Na  závěr nám dovolte poděkovat 
všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem 

podporují. Jsme velice rádi, že se skauting 
ve Tvarožné těší takovéto oblibě, o čemž 
svědčí plné kapacity v  obou fungujících 
družinách.

Martina Šmerdová  
Marie Bajerová  

Veronika Valehrachová
vedoucí družiny Skřítků

TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané po sezoně 2013/2014
Jak už bývá zvykem, je naší milou 

povinností se poohlédnout a  zhodnotit 
uplynulou sezonu. Nutno podotknout, že 
pro Tvaroženský tým to byla sezona slo-
žitá skrze četnost zranění klíčových hráčů. 
Druhou stranou mince je fakt, že  i  přes 
veškerá zranění, která nás provázela, se 
do  základní jedenáctky propracovala 
řada hráčů, kteří do té doby střídali nebo 
jen trénovali a neokusili mistrovská utkání. 
Díky těmto okolnostem byla možnost vy-
zkoušet různá rozestavení, změny postů 
a najít adepty na nedobrovolně uvolněná 
místa. Hlavním cílem jarní části soutěže 
bylo udržet do  té doby stávající střed ta-
bulky, což se nakonec nepodařilo a skon-
čili jsme na  jedenáctém místě. Pokud 
bychom se alespoň ve  stručnosti vrátili 
k některým utkáním, tak lze vypozorovat 

jev, který je našemu mužstvu v  posled-
ních letech poměrně blízký. Dokážeme 
bodovat s  týmy z popředí tabulky načež 
pak snadno přijdeme o  body s  papírově 
slabšími soupeři. Příkladem jsou remízy 
s mužstvy z horní poloviny tabulky, např. 
s Ochozí, dále pak v Pozořicích a v Rajhra-
dě, kde jsme vyrovnávací branku Rajhra-
du obdrželi až v  nastaveném čase. Do-
mácí výhra nad mužstvem z Prace i výhra 
na hřišti ve Vojkovicích. Na opačné straně 
stojí prohry prakticky ve  všech utkáních, 
které můžeme nazývat derby. Prohra se 
Šlapanicemi, s  Mokrou Horákovem a  vy-
soká prohra s Blažovicemi.

Ke  všem okolnostem během jarní 
části však toto umístění považujeme 
za  adekvátní, avšak ne za  ideální. Naši 
třídu opouští po  vydařené sezoně po-
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stupem do  vyšší třídy protihráči z  Ocho-
zi a  Blažovic, naopak sestupují Mělčany. 
V  příštím ročníku se můžeme těšit na  tři 
nové soupeře a  to Dolní Kounice, Měnín 
a  Opatovice. Do  budoucna se budeme 
snažit zapracovat nově hrající členy ká-
dru a stávající výsledky vylepšit. Nejlépe 
střílejícími hráči v  uplynulé sezoně byli 
David Šír s  13 brankami, Jakub Poláček 
s  11 brankami a  Vít Kaluža s  9 brankami. 
Jelikož je přestávka tradičně velice krátká, 
kádr pod vedením trenéra Petra Kabeláče 

se již pilně připravuje 
na následující sezonu, 
která vyvrcholí víken-
dem o  Tvaroženské 
pouti. Dnes již víme, 
že to bude v  sobotu 
9. srpna na  domácím 
hřišti proti hráčům 
z Mokré-Horákova. 

Dobrým zname-
ním pro existenci 
mužstva je příchod 
Tvaroženských do-
rostenců, kteří zatím 

hráli v  dorosteneckém družstvu v  sou-
sedních Pozořicích a  od  příštího ročníku 
se mohou zapojit do bojů za rodnou ves. 

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem hráčům, funkcionářům, fanouškům 
a  všem, kdo se starali a  starají o  fotbal 
ve Tvarožné, dále také o naše hřiště a všem, 
kteří nás podporovali jak na  domácích, 
tak na venkovních utkáních a svým hlasi-
tým projevem nás hnali dopředu.

Za oddíl kopané 
Pavel Daněk ml., Petr Kozák

III. třída muži – skupina A, konečná tabulka
Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body Prav
 1. Ochoz 26 20 4 2  83 : 29 64 ( 25)
 2. Blažovice 26 18 5 3  71 : 23 59 ( 23)
 3. Pozořice 26 15 6 5  67 : 34 51 ( 12)
 4. Prace 26 14 1 11  57 : 41 43 ( 4)
 5. Mokrá-Horákov 26 11 7 8  47 : 45 40 ( 1)
 6. Žabčice 26 11 1 14  53 : 55 34 ( -2)
 7. Vojkovice B 26 10 4 12  49 : 58 34 ( -5)
 8. Šlapanice B 26 9 6 11  49 : 53 33 ( -6)
 9. Rajhrad B 26 8 7 11  47 : 55 31 (-14)
10. Přísnotice 26 10 1 15  50 : 63 31 ( -8)
11. Tvarožná 26 8 6 12  47 : 57 30 ( -9)
12. Blučina 26 9 1 16  43 : 71 28 (-11)
13. Těšany 26 6 5 15  29 : 61 23 (-16)
14. Mělčany 26 4 4 18  43 : 90 16 (-23)
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REKLAMA
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Informace
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 
ve dnech 23. 5.–24. 5. 2014

Výsledky hlasování obec Tvarožná
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasycelkem zpr. v %

1 1 100,00 1 011 325 32,15 325 324

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 SNK Evropští demokraté 2 0,61
2 Koalice SP a NO! 0 0,00
3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
4 NE Bruselu – Národní demokracie 0 0,00
5 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 133 41,04
6 Str. zdr. rozumu – NECHCEME EURO 1 0,30
7 Koalice TOP 09 a STAN 38 11,72
8 Liberálně ekologická strana 0 0,00
9 LEV 21 – Národní socialisté 2 0,61

10 Komunistická str. Čech a Moravy 27 8,33
11 evropani.cz 0 0,00
12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 1 0,30
13 Fair play – HNPD 0 0,00
14 Česká str. sociálně demokrat. 25 7,71
16 ANO 2011 32 9,87
17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00
18 Moravané 3 0,92
19 Česká strana regionů 1 0,30
20 Občanská demokratická strana 9 2,77
21 VIZE 2014 1 0,30
22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 6 1,85
23 Strana zelených 6 1,85
24 Strana svobodných občanů 23 7,09
25 Romská demokratická strana 0 0,00
26 Komunistická str. Českosloven. 1 0,30
27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 3 0,92
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 0 0,00
29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00
31 Republika 0 0,00
32 Česká pirátská strana 9 2,77
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33 Česká Suverenita 0 0,00
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00
36 Česká strana národně sociální 0 0,00
37 Občanská konzervativní strana 0 0,00
38 Věci veřejné 0 0,00
39 OBČANÉ 2011 1 0,30

Celkové výsledky hlasování – Česká republika
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

14 777 14 777 100,00 8 395 132 1 528 250 18,20 1 527 367 1 515 492 99,22

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 SNK Evropští demokraté 7 961 0,52
2 Koalice SP a NO! 2 899 0,19
3 Klub angažovaných nestraníků 2 379 0,15
4 NE Bruselu – Národní demokracie 7 109 0,46
5 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 150 792 9,95
6 Str. zdr. rozumu – NECHCEME EURO 24 724 1,63
7 Koalice TOP 09 a STAN 241 747 15,95
8 Liberálně ekologická strana 7 514 0,49
9 LEV 21 – Národní socialisté 7 099 0,46

10 Komunistická str. Čech a Moravy 166 478 10,98
11 evropani.cz 631 0,04
12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 1 100 0,07
13 Fair play – HNPD 900 0,05
14 Česká str. sociálně demokrat. 214 800 14,17
16 ANO 2011 244 501 16,13
17 „Strana rovných příležitostí“ 640 0,04
18 Moravané 6 614 0,43
19 Česká strana regionů 2 535 0,16
20 Občanská demokratická strana 116 389 7,67
21 VIZE 2014 3 698 0,24
22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 47 306 3,12
23 Strana zelených 57 240 3,77
24 Strana svobodných občanů 79 540 5,24
25 Romská demokratická strana 1 185 0,07
26 Komunistická str. Českosloven. 8 549 0,56
27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 8 028 0,52
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 761 0,05
29 Koalice DSSS a SPE 7 902 0,52
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30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 1 685 0,11
31 Republika 2 240 0,14
32 Česká pirátská strana 72 514 4,78
33 Česká Suverenita 2 086 0,13
34 Koruna Česká (monarch. strana) 2 434 0,16
35 Aktiv nezávislých občanů 1 242 0,08
36 Česká strana národně sociální 502 0,03
37 Občanská konzervativní strana 3 481 0,22
38 Věci veřejné 6 988 0,46
39 OBČANÉ 2011 1 299 0,08

Informace Moravského kominického společenstva
PROBLEMATIKA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 91/2010 SB.

1. Kdo může provádět kontroly a čiště-
ní spalinových cest?

Je to odborně způsobilá osoba, která 
vlastní živnostenské oprávnění v  oboru 
kominictví. Zde si povšimněme termínu 
odborně způsobilá osoba. Rozhodně by 
to neměla být osoba pouze najatá komi-
nickou firmou a bez jakékoliv znalosti ko-
minické problematiky. Komín je požárně 
nebezpečné zařízení a  neodborný zásah 
zde může mít fatální následky na majetek 
a zdraví zákazníků. Je třeba se vyvarovat 
používání služeb tzv. náletových kominí-
ků, pracujících systémem spanilých jízd 
po  celé republice. Většina pracovníků 
v oboru kominictví je sdružena v kominic-
kých společenstvech, které dohlíží na od-
bornost prováděných činností. Proto je 
třeba odborně zdatné firmy hledat na ná-
sledujících webových stránkách nebo 
dát na  doporučení známých, kteří mají 
kladnou zkušenost s nějakou kominickou 
firmou.

www.mksbrno.cz
www.skcr.cz

Vrcholem drzosti náletových kominí-
ků je nabídka kontroly a čištění plynového 
spotřebiče. Upozorňujeme, že plynové za-
řízení je tzv. vyhrazené zařízení a k zásahu 

do tohoto zařízení je třeba mít oprávnění 
které je garantováno orgány státního od-
borného dozoru.

K této činnosti je nutné mít:
•	 Osvědčení Z, M (zkoušky a montáž) vy-

dává ITI Praha.
•	 Oprávnění Z, M (zkoušky a montáž) vy-

dává ITI Praha.
•	 Elektrikářská padesátka (paragraf 4, 5).
•	 Živnostenský list plynařské práce, elek-

trikářské práce.
•	 Zaškolení servisního technika výrob-

cem spotřebičů na daný typ zařízení.

 Naprostá neinformovanost veřejnosti 
a  všeobecné povědomí o  jakési formál-
ní povinnosti „kontrolovat komíny“ nás 
vede k  vypracování a  zveřejnění násle-
dujícího materiálu, který zhruba popisuje 
technologický postup prací, které se mají 
při kontrole a čištění spalinových cest pro-
vádět. Z hlediska zákazníků je nutné, aby 
si při kontrole a  čištění spalinových cest 
tento postup pohlídali. Nelze podléhat 
dojmu, že dostanou nějaký papír a  tím 
pro ně odpovědnost za spalinovou cestu 
končí. Z  právního hlediska je za  provoz 
spalinové cesty odpovědný majitel nebo 
provozovatel.
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Zevrubný technologický postup prací:
1. Prohlídka spotřebiče paliv – kominíka 
zajímá čistota spalovacího prostoru, za-
sazení teplosměnných ploch, dehet, stav 
deflektorů (propálené, popraskané, ně-
kdy chybí úplně), dále pak těsnění dvířek 
(chybějící znamená nemožnost regulace).

U  spotřebičů na  plyn se zajímáme 
o  přerušovač tahu – je-li přítomen – čis-
tota, prach, při fatálně spalování bývají 
i saze. Současně zjistíme, zda je na přeru-
šovači tahu umístěno čidlo proti zpětné-
mu toku spalin (setkal jsem se už s odpo-
jeným čidlem a  dokonce i  s  nastrčeným 
kouskem plechu na  odstínění funkce) 

– instalatéři si vždy umí poradit. Samozřej-
mě zkontrolujeme stav kouřovodu, těs-
nost, shodu zapojení s normou a čistitel-
nost. Zvláštní kapitolou jsou obestavěné 
krbové vložky. Kouřovody jsou zpravidla 
nekontrolovatelné a  bez čistících otvo-
rů. V některých případech je „něco vidět 
výdechem vzduchu“, někdy se musí me-
zerou mezi obestavbou a vložkou nastrčit 
endoskop. Bezpečnostní komora s odvět-
ráním v  horní části obestavby samozva-
ným krbařům nic neříká, o jejich existenci 
se v nejzazším případě můžeme přesvěd-
čit metrem (rozdílná výška stropu krbové 
obestavby a  stropu místnosti). Nemá-li 
komora odvětrání je stejně prakticky k ni-
čemu. Na tuto skutečnost musíme majite-
le upozornit.
2. Přívod spalovacího vzduchu – spotře-
biče typu C netřeba řešit. Je-li spalinová 
a  vzduchová cesta rozdělena, zkontro-
lujeme vzduchové potrubí (prach a  ne-
čistoty v  mřížce). U  ostatních plynových 
zařízení hledáme cestu vzduchu (mříž-
ka v  okně, ve  dveřích, či ve  zdi). Obecně 
podle předpisů má být 10 cm2 na 1 kW vý-
konu. Alarmující jsou vždy plastová okna, 
zejména nově osazená ve  starším domě. 
Přívod vzduchu infiltrací do  objektu pak 

nefunguje – spotřebič nějak hoří, nicmé-
ně celá situace je nachystaná na hromad-
nou otravu obyvatel domu či bytu. Opět 
nutno neprodleně řešit.

Kotle na tuhá paliva a krby k velkému 
překvapení montérů a  projektantů také 
potřebují k  provozu vzduch – tedy opět 
mřížka ve dveřích, oknech, atd. Na rozdíl 
od plynu dá o sobě nedostatek vzduchu 
vědět špatným provozem spotřebiče (čer-
né sklo, kouří do místnosti, zhasíná).
3. Kontrola komína – komínová dvířka 

– kontrola těsnosti, vizuální kontrola zrcát-
kem – stav vložek a a zaústění – nutno po-
svítit. Následně prohlížíme stav pláště ko-
mína (očazené omítky, trhliny) a průstupy 
vodorovnými konstrukcemi. Současně 
hledáme druhá dvířka (ve zhruba 10 pro-
centech případů majitel nemovitosti neví, 
že na  půdě za  hromadou dřeva nějaká 
dvířka jsou).
4. Kontrola postupuje podél komíno-
vého tělesa směrem k ústí – zaměřujeme 
se na stav omítky (je-li provedena), či vy-
spárování a zejména na vzdálenosti hořla-
vých konstrukcí od povrchu komínového 
pláště (zazděný trám cca 5 % starších ob-
jektů). Na tomto místě je nutné zdůraznit, 
že nikomu nevěříme – zvláště ne řečem 
typu „my máme revizi, tak je to v pořád-
ku“. Viděl jsem hodně komínů v novostav-
bách, které byly naprosto neodborně 
postaveny a  požárně ohrožovaly objekt 

– samozřejmě měly revizi (dilatačně ne-
oddělené keramické vložky ve  dvířkách, 
odlité neprůchozí hlavy, utržené komíny 
v půdním prostoru, střešní latě místo sta-
tického kotvení, atd.)
5. Výstup na střechu – zde zhodnotíme 
stav hlavy komína a  nadstřešní části, pří-
padně normové výšky vyústění. Není-li 
střecha přístupná, zhodnotíme stav komí-
na alespoň vizuálně, např. po demontáži 
krytiny.



19 Ročník 42  •  Číslo  4  • červenec–srpen 2014

6. Čištění průduchu – pokud možno 
z  ústí komína odpovídajícím nástrojem 
(nerezové vložky pouze nerezem) v  celé 
délce účinné i neúčinné výšky.
7. Čištění kouřovodu – na  tuhá paliva 
kouřovod rozebereme, vysypeme a  pro-
táhneme štětkou. Kouřovody krbových 
obestavěných vložek čistíme čisticím 
otvorem, většinou ovšem na čištění krbaři 
zapomenou. Potom musíme demontovat 
deflektor z  topeniště a  skrze spalinovou 
klapku prostrčit nástroj až do  komíno-
vého průduchu. Přes spalinovou klapku 
projde ovšem pouze „strunový expanzní 
nástroj“, ostatní nástroje jsou neúčinné, 
protože nečistí celý průřez kouřovodu.

Kouřovody plynových kotlů se čistí 
obdobně – po  rozebrání – čistící otvory 
zpravidla nejsou. Přetlakové spalinové 
cesty jsou na tom z hlediska čištění ještě 
hůře, protože jejich zhotovitelé se domní-
vají, že ventilátor v  kotli všechno vyfouk-
ne. Pravda to samozřejmě není, nicméně 
u  spotřebičů typu C je možno „hřešit“ 
na  vyspělost konstrukce a  jištění proti 
komínové poruše. Rozebírání přetlakové 
spalinové cesty v  podstatě není možné 
bez zničení těsnících kroužků. Proto zá-
kazníka upozorníme na to, že když kotel 
začne „neidentifikovatelně“ vypínat, ať 
nejprve volají kominíka. Z  praxe znám 
případ, kdy z  poloviny ucpané koleno, 
na  1 m dlouhé vzducho-spalinové cestě, 
zapříčiňovalo nepravidelné poruchy kotle.

8. Vybírání tuhých znečišťujících částí 
z neúčinné výšky komína – tedy ze spod-
ních dvířek. Význam spočívá nejen ve vy-
čištění celého průduchu, ale také v  ana-
lýze sazí a  spadu ze stěn komínového 
průduchu. Pokud mezi sazemi najdu kou-
sek vložky nebo cihly, musím zjistit proč 
tam je. Podle typu sazí lze předpokládat 
jak se komín bude znovu zanášet, napa-
daná omítka vypovídá o stavu průduchu.

Pokud jsou provedeny všechny zmí-
něné úkony se závěrem, že spalinová ces-
ta neohrožuje nikoho na životě ani zdraví 
a je požárně bezpečná, obdrží objednatel 
kontrolní zprávu se závěrem „bez nedo-
statků“. Je vhodné do  závěru kontrolní 
zprávy napsat poznámku s upozorněním 
na  drobné nedostatky týkající se napří-
klad zanedbané stavební údržby objektu 

– praskliny v  komínové hlavě, poškození 
zaplechování okolo komína, apod. Také 
může kominík v  poznámce upozornit 
na  opotřebení spotřebiče paliv – nejčas-
těji u  krbů popraskané vyzdívky nebo 
propálené deflektory.

Výše uvedený postup kontroly uvá-
díme jako jednoduché vodítko, jak pro 
zákazníky, tak i  pro kominíky „autory“ 
5  minutových kontrol. Pokud je kontrola 
podle NV 91/2010 Sb. provedena řádně, 
poskytuje majitelům nemovitostí nejen 
formální (papírovou) záruku, ale i  faktic-
kou jistotu. Ti, kteří mají zkušenosti s otra-
vou spalinami, či požárem, nám jistě dají 
za pravdu. 

Základní škola Tvarožná
Poslední příspěvek školního roku za-

čnu již tradičně bilancováním. Letos na-
vštěvovali naši školu 44 žáci, kteří se učili 
ve  3 třídách. Druhé pololetí zakončilo 
s  prospěchem s  vyznamenáním 35 žáků, 

z  nich 28 se samými výbornými. Žádný 
žák ročník neopakuje ani mu nebyla sní-
žena známka z chování. 

Absence ve druhém pololetí činí v prů-
měru na jednoho žáka 29 hodin. Nejvíce 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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zameškaných hodin měli žáci 2. ročníku – 
54 hodin na žáka, což je při týdenní 22 ho-
dinové dotaci více než dva týdny zameš-
kaných hodin na jednotlivce. 

Měsíc červen byl také plný různých 
aktivit.  S páťáky jsme navštívili Základní 
školu v  Pozořicích, kde se při vědomost-
ních i  sportovních soutěžích seznámili 
se svými novými spolužáky z  okolních 
vesnic. Druhý týden v červnu všichni žáci 
naší školy strávili na  Kaprálově mlýně 
v Mariánském údolí v rámci školy v příro-
dě. Tentokrát jsme do místa pobytu přišli 
pěšky a celým pobytem se neslo téma tří-
dění a recyklace odpadů a ochrana příro-
dy, proto se naše akce jmenovala Popeláři, 
s.r.o. Všichni žáci byli rozděleni do  pěti 
popelářských společností, které se staraly 
o svoji část přírody.  Cílem bylo plněním 
různých úkolů vyčistit tuto část přírody, 
naučit se třídit odpad, seznámit se s krás-
nou přírodou v  dosahu našeho bydliště 
a  samozřejmě se lépe poznat a  skamará-
dit. V  rámci pobytu jsme také navštívili 
jeskyni Netopýrku a Pekárnu, kde si moh-
ly děti zahrát na speleology. Na závěr po-
bytu jsme si zajeli na výlet do EKOLANDU, 
který provozuje Recyklační ekologické 

centrum ve  Starém Městě 
u  Uherského Hradiště a  je-
hož součástí je mimo jiné 
i originální kovozoo.

Po  návratu ze školy 
v  přírodě jsme zatančili 
na  hodech Českou bese-
du, 17.  června jsme se se-
tkali v naší škole s vynikající 
sportovkyní, mistryní světa 
v  trojskoku, atletkou Šárkou 
Kašpárkovou. Povyprávěla 
nám o  své kariéře, ukázala 
nám cenné medaile a  také 
představila sportovní pro-
jekt Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů, do  kterého by se 
naše škola v  budoucnosti ráda přihlásila. 
Moc děkuji panu Petru Křížovi, který nám 
setkání zařídil a sponzoroval.

Letošní neformální závěr školního 
roku spojený s  posezením na  školním 
dvoře proběhl ve středu 25. června v pod-
večerních hodinách. Velice děkuji všem, 
kteří nám pomohli celý večer zrealizovat 
a  návštěvníkům za  skvělou atmosféru. 
Program zahájil kroužek aerobicu pod 
vedením paní učitelky Míši Šebestové. 
Následovala pěvecká soutěž Tvaroženský 
slavík, ve  které zaznělo 11 soutěžních 
písní v podání vybraných žáků naší školy. 
Hudební doprovod zajistili Pavel Šťastný, 
Mirek Duda, Jirka Procházka a  ředitelka 
školy, kterou následně vystřídal Fana Šír.  
Nejvíce hlasů od  publika získala Terezka 
Daňková z pátého ročníku. Prudká změna 
počasí, která přinesla déšť a nás zahnala 
do  prostor budovy školy, celou akci na-
štěstí neukončila. Pokračovali jsme dál 
pěveckou soutěží v  kategorii dospělých, 
kterou vyhrála paní Marta Veselá repre-
zentující naše třeťáky. V  průběhu celé-
ho večera se o  občerstvení staral Honza 
Spáčil a  mimo to také probíhala soutěž 

Kovozoo
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o  nejlepší pomazánku. Vybí-
rali jsme z 10 vzorků různých 
pomazánek, které připravi-
ly skupinky žáků naší školy. 
Nejvíce chutnala česneková 
pomazánka vyrobená žá-
kyněmi čtvrtého ročníku. 
Během večera jsme se také 
rozloučili s  šesti páťáky, kte-
ří odchází do  ZŠ Pozořice 
a paní učitelkou Míšou, která 
po třech letech ve Tvarožné 
mění místo pobytu na Hrani-
ce na Moravě. Ve škole nám 
po ní bude smutno. Přejeme 
jí i  páťákům hodně zdaru na  nových pů-
sobištích. 

Informace i  foto ze všech akcí nalez-
nete na našich webových stránkách www.
skolatvarozna.cz.

Na závěr ještě připomenu letošní pra-
covní aktivity. Během letošního školního 
roku byly vyměněny dveře do  dvora ze 
školní družiny, byly vyčištěny, opraveny 
a  natřeny okapy na  střeše školy, vymě-
něny popraskané tašky a  zkontrolovány 
komíny. Dále byla vymalovaná kuchyňka 

a všechny čtyři místnosti WC. Před školou 
byla opravena popraskaná zídka. V  prů-
běhu prázdnin plánujeme výměnu dveří 
na  toaletách, nátěry schodů, opravu ob-
ložení a krytů topení, opravu stolků a žid-
liček z  jednotlivých tříd a kontrolu všech 
školních počítačů.

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

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci 

poděkovat všem příznivcům Ma-
teřské školy ve Tvarožné, kteří se 
ve školním roce 2013–2014 zapo-
jovali do  aktivit, jež škola organi-
zovala. Vážíme si rovněž podpory 
ze strany obecního úřadu.

Nyní bych se krátce zmínila 
o organizačních záležitostech, tý-
kajících se nového školního roku 
2014–2015.

Ve  čtvrtek 28. 8. 2014 bude 
v budově mateřské školy paní Ba-
jerová od 7.00 hod. do 16.00 hod. 

Rozloučení s páťáky
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Ze života obce
Velká válka (2)

Úvodem je třeba jen velmi stručně 
konstatovat všeobecné známou skuteč-
nost, že velké vojenské manévry 15. a 16. 
armádního sboru se podle plánu Ra-
kousko-uherského ministerstva války 
konaly ve  dnech 23.–28. června 1914 
na území Bosny. Jejich velitelem byl zem-
ský vojenský velitel Bosny a Hercegoviny 
generál Oskar Potiorek. Závěrečné fázi 
ve  dnech 26. a  27. června byl přítomen 
náčelník generálního štábu Franz Conrad 
von Hőtzendorf a  následník trůnu, pade-

sátiletý František Ferdinand d´Este. Ten 
přicestoval vlakem ze svého letního sídla 
na zámku v Chlumu u Třeboně i se svou 
čtyřicetišestiletou manželkou Žofií z  Ho-
henbergu. 

V  Sarajevu došlo 28. června 1914 
k  atentátu a  dvě střely z  revolveru bo-
sensko-srbského aktivisty Gavrilo Princi-
pa způsobily těžká zranění a  následnou 
smrt obou manželů. Jejich tři děti osiřely. 
Tragédie se chopily tuzemské i zahraniční 
noviny. Otisk ze zvláštního vydání Proudů 

vybírat peníze za  stravné na  měsíc září 
a  úplatu na  měsíce září a  říjen. Pokud 
máte zájem platit obědy ve školní jídelně 
či úplatu za předškolní vzdělávání na účet 
mateřské školy, je nutno zřídit trvalý pří-
kaz se splatností do  20.  v  měsíci. První 
platba na  září musí být uhrazena do  20. 
srpna 2014.

Číslo účtu je 168323241/0300 a  jako 
variabilní symbol uveďte rodné číslo dí-
těte.
Zálohové platby:
Děti mateřská škola: 
600 Kč stravné, 300 Kč úplata za předškol-
ní vzdělávání. 

Děti s odkladem  
povinné školní docházky: 
650 Kč stravné, 300 Kč úplata 
za předškolní vzdělávání.
Děti, které se vzdělávají v  po-
sledním ročníku mateřské školy 
úplatu neplatí.
Žáci základní škola:
7–10 let: 360 Kč stravné, 11–14 
let: 400 Kč stravné.

Do  věkových skupin jsou 
strávníci zařazováni na  dobu 
školního roku, ve kterém uvede-

ného věku dosahují, do 31. 8.
V  posledních čtrnácti dnech měsí-

ce srpna od  7.00 do  16.00 hod. můžete 
do mateřské školy přinést polštář, přikrýv-
ku a průkazové foto dítěte. Děkujeme.

Na  závěr přeji všem čtenářům zpra-
vodaje příjemně prožité dny dovolených, 
které si jistě každý z nás za celoroční úsilí 
zaslouží.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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přinesl zprávu o  atentátu pod titulkem: 
„Dvojnásobný atentát na  následníka trů-
nu. Následník trůnu a  jeho choť mrtvi.“ 
Události dostaly rychlý spád. Rakousko-

-Uhersko vyhlásilo částečnou a  později 
i  všeobecnou mobilizaci a  pak i  válku 
Srbsku. Postupně se zapojily i  další státy. 
Zvláštní vydání Moravské orlice z  25. čer-
vence mělo na titulní straně nadpis „Válka 
neodvratná!“ Selské listy z  29. července 
oznamovaly velkým titulkem „Válka vypo-
vězena.“ 

„Mobilisace. To slovo zapadlo náhle 
a  břitce jako meč do  lůna rakouských ná-
rodů. Jako blesk sjelo a  všude, kam slétlo, 
zapálilo. A minul sotva den, dva – vlnilo se 
to po vesničkách, městysích i městech davy 
mladých i  starších, kteří spěchali s  vážnou 
tváří za  svými novými občanskými povin-
nostmi…“ Tak popisuje mobilizaci do Svě-
tové války první díl více než sedmiset-
stránkové knihy s názvem „Světová válka 
1914–1918 slovem i  obrazem“, kterou 
vydalo nakladatelství Emil Šolc z  Prahy-

-Karlína. 
Byla tedy vyhlášena mobilizace. Řídící 

učitel Bohuslav Skácel to v  popsal v  Pa-
mětní knize obce Tvarožny. 

Informace měl, jak se říká, z první ruky. 
Byl mezi prvními, kteří narukovali. „…Dne 
28. července vyšlo zvláštní vydání Wiener 
Zeitung, úředního listu rakouské vlády, ob-
sahující vypovězení války malému srbské-
mu království. Událost tuto nutno označiti 
za vstupný akt k tragedii Světové války, jež 
více než čtyři léta otřásala základy evropské 
kultury a  civilizace, aby znamenala sku-
tečný mezník v dějinách lidstva vůbec. (…) 
Vídeň podala bělehradské vládě ultimátum. 
(…) Hledala se jen záminka k  přepadnutí 
Srbska…“ 

Zpráva o  částečné mobilizaci se 
ve  Tvarožné rozšířila 26. července 1914.  
 

31.  července byla vyhlášena všeobecná 
mobilizace. 

Odvody začaly 1. srpna. 6. srpna vydal 
císař František Josef I. nejvyšší armádní 
a  lodní rozkaz, začínající slovy: „S  nad-
šením spěchají branci všech Mých národů 
k praporu a vlajce. Dříve, než-li se očekáva-
lo, dosahují branné síly očekávaného stavu. 
Každý z  Mojích hodných vojínů ví, že musí-
me odrážet záštiplné útoky a ve spolku s na-
ším slávyplným spojencem bojovati za  věc 
spravedlivou (…) Bůh žehnej Vám, Moji sta-
teční bojovníci, vediž vás k vítězství a slávě. 
Ve Vídni 6. srpna 1914. František Josef v. r.“ 

Tvaroženský rodák a pražský redaktor 
Jaroslav Veselý (*24. 10. 1902 +6. 5. 1984), 
popisuje mobilizaci ve  svých „Vzpomín-
kách na  domov“: „…Druhého dne, v  pon-
dělí 26. července 1914 – o svátku sv. Anny – 
zarachotil buben strážníka Kalába už časně 
ráno. Bylo to několik slov, ale každé těžké 
jak olovo: Všeobecná mobilizace. Vojáci ješ-
tě dnes musí narukovat do  zbraně. Odjezd 
po poledni. 

Byly to osudové chvíle pro všechny bez 
rozdílu, rozechvění proniklo do  každého 
stavení. Tvaroženští občané, nejmladší 
i nejstarší zalidnili náves. Otcové a bratři se 
utěšovali, že válka brzy skončí a  oni se živi 
a  zdrávi zas vrátí ke  svým rodinám. Když 
však se blížila dvanáctá hodina, tátové 
a maminky se dívali sobě upřeně do očí, úz-
kost jim stahovala hrdlo a v tváři měli výraz 
tak bolestný, jako by se viděli naposledy. 

Dodnes mám před očima tu chvíli, kdy 
starosta, ústa maje zamodřena od  inkous-
tové tužky – podával brancům Povolávací 
lístky a oni je brali chvějící se rukou, jako svi-
tek svého osudu. Když na  tvaroženské věži 
odbily tři hodiny, vojíni nastoupili do  dlou-
hé řady připravených vozů. Za  tísnivého ti-
cha byl dán pokyn k odjezdu. V prostředním 
voze se zvedla do výše ruka, patřící rolníku 
Metodu Audymu z Konce, otci početné rodi-
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ny. Zvolal: Sbohem – moje děti! Vzrušení do-
stoupilo vrcholu, další hlasy přehlušily nář-
ky a hlasité štkaní. Dědina propukla v pláč, 
jakého nebylo pamětníka. Když řada vozů 
zmizela v  zatáčce na  Konci, tu celou návsí 
se rozléhal chorál lkání, provázený potoky 
slz. Cítili jsme se velmi opuštění. Z té cesty se 
nevrátili krajané, jejichž jména jsou vyryta 
na Památníku padlých.“ 

Jaroslav Veselý psal svoje vzpomínky 
s  větším časovým odstupem. To je asi dů-
vodem toho, že nesouhlasí datum odjezdu 
prvních vojáků na frontu. 

Ve  Vzpomínkách Františka Poláčka 
z  domu č. 1 je napsáno: „…O půl jedné 
hodině v noci z pátku na sobotu bylo na ob-
cích bubnováno na  poplach a  ohlašována 
mobilizace. Četníci jezdili na byciklech jako 
posedlí. Okresní hejtman objížděl na  au-
tomobilu všechny obce zda-li se rozkazy 
správně provádějí. V sobotu tloukl bubeník 
na buben neustále. Ráno musili se odvádět 
koně, vozy a postroje. O 1 hodině odpoledne 
shromáždili se povolaní do 38 roků na náv-
si před potravním spolkem asi 70  mužů, 
10 vozů a 22 koní. Bylo to smutné loučení…“ 

V  Pamětní knize na  stranách 
92  a  93  jsou zapsána jména 60 obča-
nů mladších 39 let, kteří jako první 
z Tvarožné nastoupili válečnou vojenskou 
službu: „…Z Tvarožny Světové války se zú-
častnilo 148 mužů t. j. 17,4  % obyvatelstva 
té doby. 1. srpna nastoupilo službu vojen-
skou 60 občanů a  to: Antoš Josef, Antoš 
Jaroslav, Audy Methoděj, Aujezdský Leo-
pold, Blahák Emil, Blahák Inocenc, Blahák 
Jan, Blahák Rudolf, Brzobohatý František, 
Brzobohatý Josef, Brzobohatý Julius, Da-
něk Karel, Dostal František, Eliáš Josef, Flo-
rian Jan, Galle Jindřich, Hájek Josef, Hamr 
Čeněk, Hradský Josef, Hradský Rajmund, 
Chňoupek Jan, Jahoda Augustin, Jašek 
František, Kadlec František, Kaláb Alois, Ka-
láb Antonín, Kaláb Emil, Kaláb František č. 

9, Kaláb Jan č. 8, Kaláb Petr, Kaláb Rudolf 
č. 11, Klimeš František, Klimeš Josef, Knor 
Antonín, Liškutín František, Neužil Antonín, 
Neužil Silvestr, Olšanský František, Skácel 
Bohuslav, Slanina František, Slezák Konrád, 
Spáčil František, Šír Emanuel, Šír Inocenc, 
Šlezingr František, Šlezingr František č. 91, 
Šlezingr František, Šlezingr Ignác, Šlezingr 
Jindřich‚ Šlezingr Karel, Šlezingr Rudolf, Šle-
zingr Václav, Švábenský Antonín, Šváben-
ský Jan, Švábenský Josef, Švábenský Josef,  
Vaňáček Jan, Valoušek Jan, Večeřa František, 
Veselý Jan.“ 

Odchod do  války poznamenal ži-
vot mnoha rodin a  přinesl řadu silných 
a  smutných příběhů. To co následuje za-
žily snad tisíce rodin rakousko-uherské 
monarchie. 

Jeden ze šedesáti rukujících, vojín 
František Kadlec, pořídil 31. července, 
tedy v předvečer svého nástupu, svoji zá-
věť, kterou nadepsal „Nejmilejší ze všech 
milované dítky!“ První odstavec zní: „Jeli-
kož narychlo jsem povolán svým vladařem, 
bych hájil naši říši a  obyvatelstvo v  ní žijící, 
nemohl jsem Vám, milé dítky, všechno po-
věděti. Za jedno jste tomu ještě nerozuměli, 
za  druhé pro svůj žal nad Vámi. Poněvadž 
smrt na člověka na tomto světě číhá každou 
chvíli, tím více, když přijde do  vřavy váleč-
né…“ 

Ve Vzpomínkách jeho švagra Františka 
Poláčka z domu č. 1 je zapsáno co tomu 
předcházelo: „…Můj švagr Kadlec, s  nímž 
jsme se měli rádi jako bratři, odcházel též. 
Manželka jeho byla již delší dobu churavá 
a  protož starost jeho byla veliká. Nemoc-
ná žena, tři malé dítky, nejmladší 4 roky 
a celé hospodářství zanechal zde, bylo toho 
najednou mnoho. Již přede dnem přišel 
ke mně bych mu napsal poslední vůli, poně-
vadž tuší, že se snad nevrátí. Vymlouval jsem 
mu to že to snad to nebude tak zlé, že snad 
za měsíc neb nejdéle dva musí býti po válce 
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a že se zase vrátí. Nebylo mi to platno on stál 
na svém. Poslední vůli jsem napsal v níž mne 
ustanovil poručníkem svých dětí a se slzami 
v  očích prosil mne bych rodinu neopouštěl 
a  naši Františku, dokud nebude po  válce, 
bych ponechal u něho ve službě k ruce jeho 
manželky. Dal jsem mu své slovo že to uči-
ním. Což jsem taky dodržel. Přinesl jsem tu 
oběť pro něho i  pro jeho rodinu i  když již 
padl, ponechal jsem ji tam dále ve službě až 
do roku 1920…“ 

Rolník František Kadlec se z války sku-
tečně nevrátil. Padl 24. října 1917 na  ital-
ské frontě a je pohřben v Santa Lucii u Tol-
mina. Bylo mu 41 roků. 

V první skupině vojáků odešel do vál-
ky i můj dědeček, osmadvacetiletý rolník 
Jan Kaláb z č. 8. Doma nechal ještě ne dva-
cetiletou manželku Filomenu a roční dce-
ru Marii. Asi dva měsíce po jeho odjezdu 
na  frontu se narodila další dcera Filome-
na. Mladé matce se dvěma dětmi naštěstí 
mohl ještě pomáhat její otec, devětapa-

desátiletý výměnkář Mikuláš Ondráček 
a  jednapadesátiletá matka Marie, po-
cházející z  Blahákova půllánu. Současně 
s  Janem Kalábem narukoval i  jeho starší 
bratr, čtyřiatřicetiletý rolník Rudolf Kaláb 
z č. 11. I ten doma nechal manželku Bože-
nu z rodiny tvaroženských Mlejnků a dce-
ru Marii. I  Božena Kalábová měla doma 
oporu. Po jejím boku byli manželovi rodi-
če František Kaláb a jeho manželka Marie, 
pocházející z 24 dětí rodiny Rudoleckých 
ze Slatiny. V  obci tak zatím zůstal jenom 
prostřední ze tří bratrů Kalábů František 
z  č. 10. (Úryvek textu z  připravované pu-
blikace) 

V  dalším, už posledním pokračování 
o I. světové válce v příštím čísle Tvarožen-
ského zpravodaje se budu krátce věnovat 
legionářům z  tvaroženské farnosti. Pro 
ty, jejichž předek bojoval v legiích a kteří 
mají o  jeho osudy zájem jedna rada. Za-

František Kadlec 

Jan a Filomena Kalábovi 
z č. 8 s dcerou Marií
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Tři dávné dopravní nehody 
Smrtelná nehoda u Soffrova pomníku

2. března 1930 narazilo na státní silnici 
auto Dr. Vlka a Dr.  Indry z Brna do moto-
cyklu pana Nohela z  Křenovic. Při neho-
dě zahynula sestra řidiče Marie Nohelová, 
která seděla na  tandemu. Auto pak na-
razilo do  pomníku tragicky zemřelého 
brněnského automobilového závodníka 
Bedřicha Soffera. Prudkým nárazem byl 
pomník posunut o 10 centimetrů.

Neštěstí u Rohlenky
V  pondělí 24. července 1933 se auto 

brněnského Sboru dobrovolných hasičů, 
obsazené šesti osobami, vracelo z pohřbu 
člena hasičského sboru v Koryčanech. Při 
sjíždění kopce u  Rohlenky praskla pneu-
matika a auto se dostalo do smyku. Řidič 
už je nemohl zvládnout. Nárazem do stro-
mu se auto úplně rozbilo. Z  havarované-
ho vozidla byly vyproštěny pozůstatky 
předsedy Svazu dobrovolných hasičů řídí-
cího učitele Fuchse ze Židenic. Řidič Josef 

Špendl měl roztržené břicho, utrpěl další 
těžká zranění a  měl zlomenou pravou 
nohu. Podnáčelník Sboru dobrovolných 
hasičů František Petlach měl utrženou 
pravou ruku, utrpěl těžká vnitřní zraně-
ní a  několikanásobnou zlomeninu žeber. 
Zranění byla smrtelná. František Částka 
utrpěl těžká vnitřní zranění a  měl zlome-
nou klíční kost. Bohumil Smolík a Jaroslav 
Pařízek byli zraněni lehčeji. Prudký náraz 
auta způsobil, že jeden z pasažérů se za-
klínil do větví osudného stromu tak silně, 
že byl vyproštěn jen s velkou námahou.

Těžce zranění byli Pomocnou stanicí 
Československého Červeného kříže do-
praveni do  Úrazové nemocnice a  lehce 
zranění do Zemské nemocnice na Žlutém 
kopci v Brně.

Pohřeb starosty brněnského Svazu 
dobrovolných hasičů řídícího učitele Kar-
la Fuchse se konal v  pátek 28. července 
v 15 hodin v zábrdovickém kostele a jeho 
ostatky byly uloženy na židenickém hřbi-

dáte-li si na  vašem počítači heslo „Data-
báze legionářů“ objeví se vám stránka Vo-
jenského ústředního archívu. V její spodní 
části vepíšete do rámečku jméno, příjme-
ní a  místo narození. Pokud nevíte místo 
narození, nevadí. I  tak se vám zobrazí, 

třeba s  několika dalšími stejnojmennými 
legionáři, všechny známé údaje o vašem 
dědečkovi či pradědečkovi.

 František Kopecký 
 kronikář obce
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tově. Pohřeb podnáčelníka Sboru dobro-
volných hasičů Františka Petlacha se konal 
ve stejný den v 17.30 hodin v brněnském 
krematoriu. Zprávu o  neštěstí i  pohřbu 
přinesly noviny Den 26. a  28. července 
1933.

Pouťová nehoda
7. srpna 1933 se ve  Tvarožné srazilo 

osobní auto pana Sopouška z  Pozořic 
s nákladním autem z Brna, kterým jeli kra-
máři na pouť. 

Informace o nehodě u Soffrova pomníku a pouťové nehodě stejně jako fotografie ke všem 
třem nehodám jsou převzaty z pozůstalosti strážmistra Četnické stanice ve Tvarožné Josefa 
Baslíka, které ochotně zapůjčila jeho dcera paní Květoslava Prochová.

František Kopecký,  
kronikář obce

Četnická pátrací stanice zasahovala před osmdesáti lety ve Tvarožné
Noviny Den uveřejnily 8. září 1934 

zprávu pod nadpisem „Marná snaha kasa-
řů ve Tvarožné“. Ve zprávě se píše o tom, 
jak se kasaři pokusili v noci ze 6. na 7. září 
vyloupit ohnivzdornou pokladnu Reif-
feisenky, umístěnou v  pobočce na  faře 
ve Tvarožné.

Z  této novinové zprávy cituji: „…Pa-
chatelé vnikli do budovy oknem ze zahrady, 
v síni vypáčili dveře a přelezli poloskleněnou 
přepážku. Dveře do místnosti, kde se nachá-
zí pokladna, otevřeli paklíčem. V  místnos-
ti vyházeli obsahy zásuvek psacích stolů, 
avšak 200 Kč, které tam byly uschovány 
v  jedné z  vyhozených knih nenašli, odcizili 
pouze na  hotovosti 2 Kč a  padesát haléřů. 

Pokladnu, která je nového systému, v  níž 
se nacházelo 5000 Kč, se vůbec nepokusili 
vylámati. Jeden z  lupičů ji pouze, jak bylo 
zjištěno četnictvem, pohladil rukou v  ruka-
vici. Pes Arco, vedený strážmistrem Hlobilem 
z brněnské četnické pátrací stanice, sledoval 
stopu kasařů po  zahradě, přes zeď podél 
obce na státní silnici, kde ji však ztratil. (er)“

Pro zajímavost lze na  závěr dodat, 
že  psa Arca, který později tragicky zahy-
nul ve službě, zpopularizoval režisér Anto-
nín Moskalyk ve známém seriálu Četnické 
humoresky, jehož některé díly se natáčely 
i v okolních obcích.

František Kopecký,  
kronikář obce

Výročí tvaroženského rodáka
25. července 1934 oslavil v  Šardicích 

na  Kyjovsku třicáté výročí kněžství tva-
roženský rodák, farář a  auditor biskup-
ské konsistoře P.  Josef Tužín. Narodil se 
29. května 1880 ve  Tvarožné manželům 

Josefu a  Kateřině Tužínovým, majitelům 
pololánu č. 47. V  článku se uvádí, že byl 
vysvěcen jako první ze žáků P.  Václava 
Kosmáka. Po  vystřídáni několika kaplan-
ských míst se stal farářem v Šardicích. Far-
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Nové DVD o slavkovském bojišti
Zájmové sdružení právnických osob 

Slavkovské bojiště – Austerlitz vydává 
další DVD. To loňské mělo téma „Kde spal 
Napoleon po bitvě?“ To letošní má název 

„Významná návrší slavkovského bojiště“. 
Obrazové záběry pěti návrší včetně le-
teckých v  rozsahu asi 30 minut doplňují 
vzpomínky pamětníků.

O  návrší s  kaplí sv. Urbana nad Slav-
kovem hovoří slavkovský historik Jaromír 
Seifert. Informace o Starých Vinohradech 
nad Blažovicemi slovem doprovází blažo-
vický regionální historik Jiří Ryba. Záběry 
návrší Santon, mariánské kaple a počátky 
vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova 
komentuje doc.  Vladimír Drápal. O  Mo-
hyle míru a  prvním správci Mohyly míru 
Václavu Štěpánkovi hovoří pratečtí obča-
né Jan Holoubek a bývalý starosta Ing. Jo-
sef Brzobohatý. Kronikář obce Podolí Jiří 
Čalkovský zasvěcenými slovy doprovází 
záběry návrší Žuráň.

Na  DVD jsou úryvky z  dříve natoče-
ných historických událostí jako jsou na-
příklad empírový ples ve Tvarožné v roce 
1988 a  ukládání nalezených ostatků pad-
lých vojáků do krypty Mohyly míru v roce 
1995. Nechybí ani unikátní historické fo- 
 

tografie například z  odhalení památníku 
na  Žuráni. Námět vytvořil František Ko-
pecký, za kamerou stál RNDr. Alois Kleve-
ta z Vyškova, který se také ujal průvodní-
ho slova. 

František Kopecký,  
předseda Zájmového sdružení

Václav Štěpánek

nost zodpovědně spravoval a  soustavně 
a  nadšeně prováděl pastorační činnost. 
Obětavě pracoval mezi katolickou mláde-
ží a jako mladý kněz se zapojil do činnosti 
šardického Orla. Zprávu o výročí kněžství 

a přání Božího požehnání v dalších letech 
zveřejnily noviny Den 25. července 1934. 
P. Josef Tužín zemřel v roce 1958.

František Kopecký,  
kronikář obce
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 5. září 2014. 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.

Ze života obce – obrazem
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červenec–srpen 2014
85 let  Kaláb Jan, Tvarožná 307 

Rafajová Anna, Tvarožná 252 
Šemora Václav, Tvarožná 291 
Šlezingrová Anna, Tvarožná 241

80 let  Tupý Jaromír, Tvarožná 158

75 let Mašlánová Bohuslava, Tvarožná 185

70 let  Burša Pavel, Tvarožná 183 
Buršová Eliška, Tvarožná 183 
Vlčková Eliška, Tvarožná  321

65 let  Putna Karel, Tvarožná 63

60 let  Vlčková Marie, Tvarožná 55

50 let  Daněk Jaroslav, Tvarožná 208 
Kalábová Ivana,  Tvarožná 207 
Kolmačková Dora, Tvarožná 62

Všem jubilantům blahopřejeme!

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 320 výtisků, 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. Datum vydání 15. 7. 2014.

Koupím udržovaný dům, nejlépe se 
zahradou, do 3 mil. Kč ve Tvarožné.   

Za nabídky děkuji.
Tel.: 721 387 897

INZERCE



Tvaroženské hody, 14. června 2014



Schody ke kostelu sv. Mikuláše


