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Tříkrálová sbírka, 8. ledna 2022

Kácení suchých stromů v obci, 23. února 2022
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Vážení spoluobčané, 
začíná jaro. Příroda se probouzí a člo-

věk si říká, že by se měl probudit také, pro-
tože má dojem, že to, co se děje na Ukra-
jině, se mu snad jenom zdá. K  tomuto 
tématu se ale ještě vrátím na konci svého 
článku. Nejprve bych vás chtěl seznámit 
s tím, co se v poslední době událo u nás, 
v naší obci.

Firma VS-build pokračuje na  prodlou-
žení ulice Velatická podle harmonogramu. 
Je provedeno uložení kanalizace dešťové 
i splaškové včetně kanalizačních odboček 
na jednotlivé stavební pozemky. Byl polo-
žen nový vodovodní řad a probíhá propo-
jení stávajícího vodovodu na ulici Velatic-
ká s vodovodem v ulici Ke hřišti, aby došlo 
k  takzvanému zokruhování vodovodu, 
a byly zajištěny lepší tlakové poměry pro 
nově budovaný vodovod. Následovat 
bude zpevnění podloží vápennou stabili-
zací a betonovým recyklátem a pokládka 
jednotlivých konstrukčních vrstev nové 
silnice. 

Na  konci února bylo vydáno staveb-
ní povolení na silniční komunikaci v ulici 
Vinohrady. Před rokem zde byla dokon-
čena stavba kanalizace a vodovodu. Nyní 
probíhá příprava podkladů pro výběro-
vé řízení na  dodavatele stavby. Finanční 
prostředky na tuto akci máme v rozpočtu 
na letošní rok schváleny a samotnou reali-
zaci bychom chtěli v létě zahájit.

Povodí Moravy s. p., vlastník vodní-
ho díla Santon, plánuje v  letošním roce 
opravu této nádrže. Práce budou zahr-
novat  odbahnění rybníka, úpravu břehů, 
vybudování nového stavidla a  bezpeč-
nostního přelivu. Stavební povolení bylo 
vydáno 1. března a stavba má být dokon-
čena do 31. 8. 2022.
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Přibližně v  polovině února bylo vydá-
no stavební povolení na  stavbu „Cyklo-
stezky Pozořicko – I. etapa“, která zahrnu-
je úsek Podolí–Velatice–Tvarožná. Tématu 
cyklostezek se věnuje také samostatný 
článek DSO Šlapanicko uvedený v  tom-
to zpravodaji. Jelikož stavba cyklostezky 
termínově částečně koliduje s  opravou 
rybníka pod Santonem, budou práce 
na cyklostezce na tvaroženském katastru 
zahájeny pravděpodobně v září letošního 
roku.

Kolaudační řízení dokončené stavby 
„Posílení skupinového vodovodu – II. eta-
pa“, jejímž investorem je Svazek pro vodo-
vody a  kanalizace Šlapanicko, se konalo 
25. února. Součástí stavby je také nový vo-
dojem ve Tvarožné. Podrobnější informa-
ce přinášíme v samostatném článku, který 
byl sice napsán již na  podzim loňského 
roku, obsahuje však všechny podstatné 
údaje o této stavbě.

V minulém čísle zpravodaje jsem zmí-
nil nový systém sběru odpadů, který jsme 
zavedli od Nového roku, spolu s evidenč-
ním systémem, který funguje od začátku 
února. Teď bych k  tomu přidal ještě dvě 
důležité informace. Směsný komunál-
ní odpad ukládejte pouze do  popelnic 
označených nalepeným čipem. Samo-
statné pytle s odpadem nebo odpad ulo-
žený v  popelnici bez čipu vám svozová 
firma neodveze! Pokud se vám odpad 
do  jedné popelnice nevejde, pořiďte si 
další a požádejte na obecním úřadě o její 
označení. Popelnice na plasty a papír při-
stavujte ke  svozu pouze plné! Za  výsyp 
každé popelnice platí obec stejnou část-
ku – nerozhoduje, zda je popelnice plná 
nebo poloprázdná. Náklady, které obec 
vynaloží na svoz popelnic, by měly odpo-
vídat svezenému množství vytříděného 
odpadu, abychom tento systém zbytečně 
nedotovali a  nemuseli v  konečném dů-
sledku zvyšovat poplatek i občanům.
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Ve  dnech 21. až 23. února provedla 
arboristická firma kácení šestnácti stro-
mů v obci. Nemám nikomu za zlé, pokud 
s kácením stromů nesouhlasí nebo se mu 
to nelíbí. Ani mě kácení vzrostlých stromů 
nijak zvlášť netěší ani neuspokojuje. Ale 
je třeba i v tomto případě pohlížet na věc 
nejen z  hlediska životního prostředí, ale 
i z pohledu bezpečnosti. Za škody na ma-
jetku či zdraví způsobené pádem stro-
mu nebo ulomenou větví je odpovědný 
vlastník pozemku, na  němž se strom na-
chází. Pokud jsou tím pozemkem veřejná 
prostranství jako je hřbitov, okolí kostela, 
areál Kosmák nebo náves, tedy obecní 
pozemky, pak za  bezpečnost odpovídá 
vedení obce. Proto si také necháváme pra-
videlně zpracovávat dendrologické po-
sudky, abychom měli přehled o  zdravot-
ním stavu posuzovaných stromů a věděli, 
jaké bezpečnostní riziko ten který strom 
představuje a jaké opatření vyžaduje. Ko-
neckonců tyto posudky jsou zveřejněny 
i  na  obecních internetových stránkách. 
Pokud tedy někdo potřeboval bližší in-
formace nebo vysvětlení k prováděnému 
kácení, stačilo napsat mail, zatelefonovat 
nebo zajít na  obecní úřad. Ale to se ani 
v  jednom případě nestalo. Namísto toho 
probíhají emotivní diskuze „dendrologic-
kých odborníků“ na facebookových profi-
lech a posílají se stížnosti na krajský úřad. 
V tom samozřejmě nikomu nebráním, jen 
si myslím, že pokud má být jakákoliv dis-
kuze konstruktivní, je zapotřebí dostatek 
informací, nikoliv jen dohady, domněnky 
a pocity. 

Milí spoluobčané, jestliže jsme zde 
v  minulých letech a  měsících měli ků-
rovcovou kalamitu a  koronavirovou epi-
demii, mohli jsme se alespoň uklidňovat 
tím, že je způsobil brouk nebo neviditelný 
virus, ačkoliv i  v  těchto případech by se 
možná část viny dala svést i na lidský fak-
tor. Ale teď tu máme válečný konflikt, kdy 
zdrojem a strůjcem této tragédie je pouze 
a jenom člověk. O to je to smutnější. Mož-
ná jsme si mysleli, že válčit v dnešní Evro-
pě je nemožné, a  že to po  předchozích 
historických zkušenostech ani nemůže 
nikoho napadnout. Já si ale vůbec nedě-
lám iluze o  tom, že současný „moderní“ 
člověk je moudřejší, než byly generace 
před námi. V každé době budou existovat 
lidé toužící po moci a vládnutí a ovládání 
druhých. Liší se pouze tím, jaké prostřed-
ky si k tomu zvolí a jakým způsobem toho 
chtějí dosáhnout. Jedním z projevů každé 
války je uprchlická vlna. V posledním de-
setiletí se celkem často hovořilo o  mig-
rantech a o kvótách, kolik jich která země 
přijme. Jednalo se především o  běžence 
ze Sýrie a Afghánistánu a Česká republika 
pro ně byla jen tranzitní zemí. Pro Ukrajin-
ce je však Slovensko, Česko a  Polsko cel-
kem logicky zemí cílovou. Teď bude i pro 
nás platit více než jindy to známé pravidlo, 
které by mezi lidmi mělo platit vždycky: 
musíme si pomáhat! Budeme tedy schop-
ni a  ochotni podat pomocnou ruku? Vě-
řím, že ano. A nejen proto, že se to od nás 
očekává, ale proto, že opravdu chceme.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Poděkování
Děkujeme tvaroženským hasičům a skautům za organizaci humanitárních sbírek v obci. 

Rezervační kalendář
Na webové stránky obce byl umístěn informativní kalendář rezervací pro sál Sokolovny 
a hřiště s umělým povrchem. Termíny akcí je nutno vždy předem dohodnout se správ-
cem Sokolovny – paní Markétou Daňkovou.

Informace o konaných akcích a událostech
•	 26. února pořádali hasiči tradiční ostatky. Průvod obcí čítal více jak 50 masek, hojná 

účast byla i na večerní zábavě spojené s pochováváním basy. Hrála kapela K+R Kře-
novice.

•	 28. února se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná. Zastupitelé od-
souhlasili poskytnutí částky 100.000 Kč z rozpočtu obce na pomoc válkou postižené 
Ukrajině (prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o. p. s.).

•	 Ve dnech 1.–3. března pořádali skauti sbírku materiální pomoci pro obyvatele Ukra-
jiny.

•	 Ve  dnech 4.–5. března pořádali hasiči humanitární sbírku pro Diakonii Broumov 
a pomoc Ukrajině.

Pozvánka na plánované akce a události
26. března pořádá v Pozořicích na Dělnickém domě kapela EXPERIMENT 72 „Velký ju-

bilejní countrybál“ u příležitosti 50. výročí svého trvání. (Začátek v 19 hod., vstupné 
dobrovolné.) Kapela v minulosti úzce spolupracovala s tvaroženskými Tamburáši a ve 
Tvarožné také často vystupovala.

3. dubna – v Rudici u Jedovnic – se bude konat vernisáž výstavy obrazů a šperků vý-
tvarnice Zuzany Ryšánkové „Mezi časy“. Výstava v hale dělnického domu v Rudici potr-
vá do 2. května 2022.

Ve dnech 7.–8. května si připomeneme výročí 30 let skautingu ve Tvarožné. Na uvede-
ný víkend připravují tvaroženští skauti bohatý program. 

8. května, v 17:30 hod, se na Sokolovně bude konat koncert k Svátku matek. Účinkovat 
bude Komorní orchestr Arthura Nikische.

14. května se budou konat krojované slavnost Julia Antoše. Při odpoledním krojova-
ném průvodu obcí a večerní zábavě v KD Kosmák bude hrát „Holóbkova mozeka“ z Pro-
tivanova.

28. května pořádají místní vinaři Tvaroženské koštování u cimbálu (od 17 hod. na So-
kolovně). 

Aktuality z obce
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Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka 

Bílého kruhu bezpečí obětem trestných 
činů, pozůstalým i  svědkům trestných 
činů. A od loňského roku dokonce není vá-
zaná na prostory brněnské poradny. Díky 
tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, 
mohou poradci z  Brna vyjet za  klienty 
i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která 
se obrací pro pomoc na  brněnskou po-
radnu Bílého kruhu bezpečí žije v  Brně 
či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi 
se stávají i  lidé mimo tuto oblast. A  po-
kud nebydlí v  dojezdové vzdálenosti 
od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné 
na pobočku přijít, zůstávali až do nynějš-

ka odkázáni pouze na  naši bezplatnou 
non-stop linku pro oběti na čísle 116 006. 
Změnu v této situaci přináší právě mobilní 
poradna. Díky ní se nyní právní a psycho-
logická pomoc může dostat do  kterého-
koli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou 
například oběti ublížení na zdraví, týrání, 
vydírání, znásilnění, porušování domov-
ní svobody, loupeže, podvodu, krádeže 
a mnohých dalších trestných činů. Porad-
ci jim nabídnou především konzultaci, při 
které vyslechnou konkrétní příběh a  po-
skytnou právní informace a  psychickou 
podporu. Poradci pracují bezplatně a kon-
zultace jsou diskrétní. Setkat se s  právní-

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2022
středa 16. 3. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 26. 3. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 30. 3. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 9. 4. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 13. 4. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 23. 4. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 27. 4. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 7. 5. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 11. 5. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 21. 5. 2022 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 společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Od Nového roku funguje v obci nový systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých 
a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby budou vyváženy 
dle stanoveného harmonogramu. K  odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně 
zaplněné nádoby.
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Usnesení č. 21 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 28. února 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/21/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3
  Usnesení č. 2/21/22 – Návrhovou komisi:  

 Lenka Dumpíková, DiS. 
 Ing. Jiří Brzobohatý 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 3/21/22 – Ověřovatele zápisu: 
 Jaromír Kocourek 
 Jiří Šmerda 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 4/21/22 –  Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 28. 2. 2022 a pověřuje 
Radu obce k provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením 
termínovaného vkladu. 

Informace ZO a OÚ

kem a  psychologem může 
klient prakticky na jakémkoli 
místě, a to i v mobilní porad-
ně samotné. Je vybavena tak, 
aby konzultaci bylo možné 
vést přímo uvnitř. Klient tedy 
nemusí uvádět svou adresu 
pro to, aby si poradce k sobě 
zavolal.

Přístup ke  službám Bílé-
ho kruhu bezpečí je velice 
jednoduchý. Stačí jedno za-
volání na kontaktní telefonní 
číslo 732  842  664. Pracovni-
ce bílého kruhu pak s  volajícím domluví 
vše potřebné a dohodne konkrétní podo-
bu a  možnosti konzultace. Díky mobilní 
poradně již není domluva vázaná pouze 
na konzultační hodiny brněnské pobočky, 
tzn. čas konzultace je domluven dle mož-

ností klienta. Přijít však stále může klient 
i osobně, a to každé úterý či čtvrtek. I v ta-
kovém případě je však lepší se objednat 
na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V  případě potřeby pomoci neváhejte 
Bílý kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 3 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 5/21/22 – Smlouvu o budoucí směnné smlouvě uzavřenou s panem 
Karlem Skládaným týkající se pozemků p. č. 1070/16 a 791/18 na LV č. 1104 a části 
obecního pozemku p. č. 1070/17 na LV č. 1 vše v k. ú. Tvarožná. 
Příloha č. 2 – Smlouva o budoucí směnné smlouvě 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 6/21/22 – Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvarožná z. s., 
ve výši 330.000 Kč  na provozní a investiční výdaje, zejména na úhradu energií 
a opravy a údržbu  objektů ve vlastnictví TJ Sokol Tvarožná na rok 2022. 
Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Tvarožná 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 7/21/22 – Smlouvu o poskytnutí dotace MS Tvarožná z. s. ve výši 
150.000 Kč zejména na nákup traktoru, jiné provozní výdaje a činnost spolku 
na rok 2022. 
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace – MŠ Tvarožná 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 8/21/22 – Podporu Ukrajiny zasláním finančního příspěvku ve výši 
100 tis. Kč prostřednictvím organizace Člověk v tísni. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
  –––

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 
  –––

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 
  –––

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 
  Zprávu starosty. 

Informaci ke změně položek od 1. 1. 2022 ke schválenému rozpočtu na rok 2022. 
Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 28. 2. 2022

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Jaromír Kocourek, v. r. 

Jiří Šmerda, v. r.



Tvaroženský zpravodaj  10

NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU 
V OBCI UŽ ODSTARTOVAL
DĚKUJEME VŠEM ZA ÚČAST A SPOLUPRÁCI
CO SE PRO NÁS ZMĚNILO?

CO NEPATŘÍ DO PAPÍRU?

noviny, časopisy
školní sešity
brožury
reklamní letáky
katalogy
psací a balicí papír
čisté papírové obaly a sáčky
rozložené krabice a kartony
knihy

voskovaný papír
obaly od másla
zbytky tapet
nápojové kartony – obaly 
(krabice) od mléka a nápojů 
znečištěný a mastný papír
papírové kapesníky 
ubrousky
jednorázové pleny

Zdarma jsme získali nádoby na plast a papír.              
Díky tomu už nemusíme chodit s tímto odpadem do 
sběrných hnízd, ale můžeme třídit v pohodlí domova.

V den svozu postavíme nádobu před dům, pracovník 
svozové společnosti při výsypu načte čip, kterým je 
označena, a promítne tak data do evidenčního 
systému. Ke svozu připravujeme pouze nádoby 
dostatečně naplněné. Věnujeme pozornost tomu, 
co patří a co nepatří do určených nádob.

sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
nápojové kartony
sáčky a tašky
folie
kelímky od másla, jogurtů
a jiných potravin
plastové obaly od šamponů
plastové obaly od mycích
a pracích prostředků
hliníkové obaly od nápojů

CO NEPATŘÍ DO PLASTU?

pryžové výrobky
podlahové krytiny, pneumatiky
polystyrenové misky určené
na přenos jídla
polystyren
pěnový polyuretan-molitan
obaly od olejů
obaly silně znečištěné zbytky jídel
obaly od nebezpečných látek, barev, 
chemikálií a léčiv

CO PATŘÍ DO PAPÍRU?CO PATŘÍ DO PLASTU?

Více informací najdete na www.tvarozna.cz/odpady

UŽ JSME SE ZAPOJILIDO SYSTÉMU CHYTRÉHOTŘÍDĚNÍ ODPADŮ
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REKLAMA
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Poděkování
Ve dnech 4.–5. 3. 2022 proběhla sbírka pro Diakonii Broumov. Chtěla bych podě-

kovat spoluobčanům z Tvarožné a okolí, kteří přispěli na Diakonii Broumov materiálně 
nebo finančně. Na dopravu bylo vybráno celkem 5.282 Kč.

Současně ve spolupráci s Tvaroženským oddílem skautů proběhla materiální sbírka 
na pomoc Ukrajině. Všem, kteří přispěli potřebnými věcmi, děkujeme.

 organizátor  
Žofie ondráčková
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inzERcE
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Základní škola Tvarožná
Březnový příspěvek zahájím ohlédnu-

tím za pololetním vysvědčením. 31. ledna 
dostalo výpis z vysvědčení všech 81 žáků. 
Výkony žáků byly slušné, a  tak si samé 
jedničky odneslo 55 žáků, dva byli hod-
noceni v  některých předmětech slovně, 
1 žák prospěl. Absence se letos vyšplhala 
na překvapivě vysoká čísla. V průměru po-
loletí bylo zameškáno 60 hodin na  žáka, 
což je zhruba dvojnásobek hodin jak v le-
tech minulých. Vysokou absenci způsobi-
ly časté karantény nebo izolace dětí a také 
možnost po dlouhé době vyjet s rodinou 
na  hory. Vlna kovidu se školou přehnala 
začátkem roku a snad všichni žáci i jejich 
rodiny se nějakým způsobem s  onemoc-
něním vypořádali. Doufejme, že lednové 
a únorové testování žáků máme za sebou 
a  nebude se v  něm do  konce školního 
roku pokračovat, stejně jako s  nošením 
roušek nebo respirátorů ve škole.

Během ledna a února se nám podařilo 
vyjet na  výuku lyžování na  Fajtův kopec 
u  Velkého Meziříčí a  bruslit na  ledovou 
plochu Za  Lužánkami, zorganizovat ma-
sopustní karneval ve školní družině a po-
kácet lípu na školním dvoře, která byla už 
suchá a dětem nebezpečná.

Ve  škole už začínáme normálně plá-
novat a uskutečňovat naše aktivity, které 
v nouzovém stavu a pod vlivem různých 
nařízení nemohla být realizována. Ko-
nečně můžeme vyjet do  Anthroposu, 
na Hvězdárnu, na výlet do Prahy, na ško-
lu v  přírodě – tentokrát do  RS Prudká 
Doubravník. Snad se nám zas podaří 
zatančit na  tradičních tvaroženských ho-
dech besedu a  společně s  příbuznými 
a  přáteli školy zakončit tento školní rok, 
rok oslav 110. výročí nové školní budovy.

Na  nejbližší dny máme připravenou 
Čtenářskou šifru, účast v soutěži Matema-
tický klokan, také jarní prázdniny, soutěž 
o Nejoriginálnější kraslici, Projektové dny 
spojené s jarní tematikou, výjezd na Jezír-
ko do Soběšic, country tance a další spor-
tovní i kulturní aktivity.

Na  středu 6. dubna plánujeme zápis 
do  1. třídy. Průběh se vrátí do  původní 
podoby. Začneme setkáním všech – ro-
dičů i  dětí a  učitelek – následně budou 
děti pracovat ve  skupinkách i  jednotlivě 
a  rodiče vyplní potřebnou dokumenta-
ci, která je už nyní na  našich webových 
stránkách. Po  skončení celé akce si děti 
odnesou malý dárek od  žáků školy a  pa-

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Lyžák
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mětní list na den zápisu do školy. S rodiči 
opět domluvíme několik květnových se-
tkání pojmenovaných Hra na školu. Cílem 
této aktivity je přiblížit dětem budou-
cí práci ve  škole, rodičům 
umožnit nahlédnout do prá-
ce paní učitelky a všem spo-
lečně strávit příjemnou jarní 
odpolední hodinku.

V  prvním březnovém 
týdnu se mění situace v  Ev-
ropě kvůli válečnému stavu 
na  Ukrajině. Příliv uprchlíků 
z  Ukrajiny se samozřejmě 
dotkne i  naší školy. V  době, 
kdy píšu příspěvek do  Zpra-
vodaje, zatím žádné kon-

krétní informace nemám, ale na  základě 
dotazníků a  formulářů, které jsem vypl-
ňovala, se jistě připravuje začlenění dětí 
z Ukrajiny i do naší školy.

Sběr starého papíru pro-
bíhá od  ledna každý lichý 
měsíc. Také sbíráme vybité 
baterie. Děkujeme, že třídí-
te odpad a  sbíráte s  námi, 
i když už máte doma modré 
popelnice.

Všem nám přeji pěkné 
jarní dny provoněné opti-
mismem a nadějí.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ tvarožná

Bruslení

Masopust ve školní družině
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Mateřská škola Tvarožná
I  když je venku ještě pořádná zima, 

sluníčko za  okny nám signalizuje brzký 
příchod jara. V  průběhu nadcházejících 
jarních měsíců nás čeká mnoho aktivit, 
které si všichni jistě užijeme. O  těchto 
aktivitách se  vám, čitatelům zpravodaje, 
ráda zmíním. 

První akcí, 18. března, je Divadlo Bolka 
Polívky s pohádkou Káťa a Škubánek. Jed-
ná se o dva kamarády, zažívající spolu ne-
jen veselé, ale i  napínavé příhody a  dob-
rodružství. 

31. března proběhne v mateřské škole 
interaktivní koncert „Škola rytmu“. Jed-
notlivé části vystoupení seznámí děti zá-
bavnou formou s historií bicích nástrojů.

Na počátku měsíce dubna připravuje-
me dopravní dopoledne, kdy děti složí ři-
dičskou zkoušku pro rok 2022 a dostanou 
svůj první „řidičák“. V tento den si každé 
dítě přiveze do  mateřské školy svůj do-
pravní prostředek a bude plnit jednotlivé 
úkoly, které budou pro ně připraveny. Ter-
mín bude upřesněn dle počasí.

12. dubna do  mateřské školy přijede 
pan Drahotský s programem „Hrajem dě-
tem, jdeme světem“.

19. dubna se budeme těšit na  maňás-
kovou pohádku „Krteček a jeho kamarádi“. 

27. dubna 
nám pan Hru-
bec zahraje 
l o u t k o v o u 
pohádku „Zví-
řátka a  loupež-
níci“. 

29. dub-
na na  školní 
zahradě vy-
pukne „Čaro-
dějnický rej“. 
V  tento den 
nebude chy-
bět diskotéka, 
plnění úkolů, 
ale i  opékání Zábava v mateřské škole

Vycházka na Santon 10. 2. 2022
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špekáčků. Již nyní můžete svým rato-
lestem vyrobit čarodějnický kostým. 

Co se týká aktivit, myslím, že jejich 
výčet je na následující dva měsíce úpl-
ný. 

S příchodem jara bude třeba i jarní 
úklid na školní zahradě a příprava škol-

ního záhonu. Doufejme, že jaro na  sebe 
nenechá dlouho čekat.

Na  závěr mého příspěvku do  zpravo-
daje přeji všem čitatelům radostné pro-
žívání slunných jarních dnů prozářených 
barvami a prosycených vůněmi.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Karneval v MŠ 1. 3. 2022

Výlet do technického muzea 21. 2. 2022

Výlet do technického muzea 21. 2. 2022
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Ze života obce
Ostatky 2022

V  sobotu 26. 2. 2022 se ve Tvarožné konaly tradiční hasičské ostatky. Průvod  asi 
50  masek vyšel v 11.30 hodin od hasičské zbrojnice odkud je po celý průvod po vsi 
doprovázela kapela Čtyři tety. Na večerní zábavě na Sokolovně pak hrála kapela K+R 
Křenovice. Po dvouleté pauze byla hojná účast a akci jsme si všichni užili. 

za organizátora   
Žofie ondráčková

Z obecní kroniky – rok 1957
Generálmajor zdravotnické služby MUDr. Liškutín Josef, rodák z Tvarožné č. 42 

zemřel. Tak zněla zpráva začátkem února 1957. Zemřel 8. února 1957 ve věku 46 let.
Jmenovaný byl profesor hygieny, náčelník hygieny katedry na Vojenské akademii 

Jana Purkyně, člen vědeckých rad ministerstva zdravotnictví a  ministerstva národní 
obrany, člen výboru hygienické sekce Purkyňovy společnosti, příslušník zahraničního 
vojska vyznamenaný Řádem slovenského národního povstání II. stupně, Čs. válečným 
křížem 1939, Čsl. medailí za zásluhy I. Třídy a medailí Za zásluhy o obranu vlasti. To byly 
jeho hlavní zásluhy. Pohřeb měl ve Tvarožné v sobotu 16. února 1957 za velké účasti. 
Posledně působil v Hradci Králové, kde umřel a odkud byl převezen do Tvarožné.

Z historie obce
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Uvádíme některé poznatky z  jeho ži-
vota. Jmenovaný se narodil 8. srpna 1910 
jako syn rolníka. Po gymnasijních studiích 
v  Kroměříži vystudoval lékařskou fakul-
tu na  universitě v  Brně. Jako stipendista 
studoval v r. 1937 v Paříži, kde ho zastihla 
II. světová válka. Po porážce Francie ode-
šel jako příslušník čsl. zahraničního vojska  
do Anglie a odtud pak do Sovětského sva-
zu, kde se zúčastnil organisace zdravotní 
služby u  čsl. vojenské jednotky. S  čs. ar-
mádním sborem se zúčastnil osvobození, 
kde dosáhl hodnosti generálmajora zdra-
votnictva. Po  osvobození byl jmenován 
docentem na  brněnské fakultě a  potom 
profesorem zdravotnictví na  nově zalo-
žené Vojenské lékařské akademii v Hradci 
Královém. Zemřel na srdeční mrtvici.

Jeho pohřeb ve Tvarožné byl skutečně 
jaký zde ještě nebyl. Před dům se postavil 
ve vyřízené řadě prapor vojska s helmami 
a  zástavou československo-sovětského 
přátelství s  černým flórem. Po  14. hodi-
ně přišlo s průvodem mnoha ministrantů 
několik církevních duchovních, mezi nimi 
i vyšších, kteří vykonali církevní obřady.

Vojáci vzdali na povel „K poctě zbraň“ 
poctu zbraněmi. Za  rakví kráčel prapor 
vojska, studenti Vojenské technické aka-
demie Antonína Zápotockého z  Brna 
a  další spolupracovníci zesnulého a  asi 
na 2 000 občanů.

Na  hřbitově u  rodinné hrobky se nej-
dříve rozloučil s ním bývalý spolužák kněz 
P.  …který ve  své nábožensky zaměřené 
řeči se snažil skloubit prvky filosofie ma-
terialistické s  prvky filosofie idealistické. 
Pak zhodnotil jeho životní dílo generál-
poručík Škvařil. Rozloučil se s ním za mini-
sterstvo národní obrany a přinesl pozdrav 
od ministra národní obrany, bývalého ve-
litele čs. jednotky v SSSR, generála armá-
dy Ludvíka Svobody.

Když byla rakev vpouštěna do hrobky, 
zahrála vojenská hudba čs. hymnu a  so-
větskou, při čemž byly vypáleny tři mo-
hutné salvy z vojenských pušek.

Tvaroženští mohou být právem hrdi 
na svého rodáka.
(Kronika obce 1957–1982, str. 13–14)

V minulém čísle tvaroženského zpravodaje 
jsem připomenul 90. výročí úmrtí podplu-
kovníka Emila Kalába. tentokrát připomí-
nám půlkulaté výročí úmrtí další osobnosti. 
Josef Liškutín se významně prosadil v  naší 
armádě ve  II. světové válce i  v  českosloven-
ském zdravotnictví po válce. Bohužel mu byl 
vyměřen jen krátký život.
na  letošní rok připravujeme vydání publi-
kace o  Josefu Liškutínovi. Pravděpodobný 
termín vydání je červenec 2022.

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné
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Tvaroženské domy (13)
V  minulém pokračování jsem po  pře-

hledu majitelů vesměs selských usedlos-
tí skončil na návsi, u majitelů domu č. 58, 
tedy u Šírovy hospody. 

Číslování nás zavede na Krhon, neboli 
do  prostoru dávné obce Važanice, kdy-
si osídlené německým obyvatelstvem. 
Památka na  tuto dobu je německý ná-
zev naší obce Bosenitz, používaný ještě 
v době protektorátu Čechy a Morava. 

Krhon je částí obce, kde je trochu od-
lišná zástavba. Majitelé se tam v  posled-
ních desetiletích častěji měnili, došlo k ně-

kolika demolicím starých domů, proto je 
přehled trochu složitější. 

Majitele domu č. 59 vedle obecního 
úřadu jsem popsal v  jednom z dřívějších 
pokračování. Podle číslování následuje 
dům č. 60. Prvního majitele známe z roku 
1804, byl to Matěj Šlezinger. Za  tři roky 
už tam bydlel Anton Kudla a  za  dalších 
22 roků Josef a  Mariána (roz. Jedličková) 
Kudlovi (1829). Uběhlo 42 roků a  v  roce 
1871 je majitelkou domu Františka Divác-
ká. Za deset let jsou majiteli domu Franti-
šek a Kristýna Diváckých. Před I. světovou 
válkou byl majitelem František Veselý 

(1908) a po jejím skončení, 
v  roce 1918, Rudolf Zicha. 
Potom tam byla Josefa 
Zichová (1929) a  od  roku 
1931 Josefa Pluháčková. 
Dnes má toto číslo, po roz-
dělení domu č. 53, dům 
na Konci. 

Rohový dům č. 61 u uli-
ček na  Krohoně měl už 
v  roce 1796 ve  vlastnictví 
Jan Jahoda. V  roce 1820 
ho vystřídal Jan Daněk. 
Následovali Georg a  Jan 
Kalábovi (1827), František 
a  Kateřina Hochmano-
vi (1849), František Da-
něk a  Antonín Hochman 
(1861), Petr a  Amálie Haj-
tovi (1893), Petr Hajt (1909) 
a  ještě v  tom roce Amálie 
Kuklínková. Od  roku 1921 
vlastnili dům František 
a  Růžena (roz. Antošová) 
Kuklínkovi. František Kuklí-
nek zemřel v  roce 1942 
a dům pak měla ovdovělá 
Růžena Kuklínková. 

Dům č. 61, pohřeb Fr. Kuklínka v roce 1942

Pohoda na Krhoně, zleva paní Kuklínková, Audová a Kalábová
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Dům č. 62 b, nyní č. 104, vlastnil v roce 
1820 jako první Tomáš Olejníček. Následo-
vali František a Mariána Olejníčkovi (1845), 
Filip a Terezie Chňoupkovi (1881), Emanu-
el a Marie Chňoupkovi (1925) a František 
a Filomena Paulíkovi (1929). 

Dům č. 62 (nové číslo) vlastnili v roce 
1876 Tomáš a  Františka (roz. Dvořáková), 
pak Františka Olejníčková (1900), Filome-
na Olejníčková 1925), už za  rok Rudolf 
Kaláb (1926), Josef Baják (1931) a  Rudolf 
a Františka Ondráčkovi (1936). 

Prvním majitelem protějšího domu 
č.  63 byl v  roce 1808 František Perkner. 
Následovala Kateřina Říhová (1816), Petro-
nila Říhová (1834), ještě v tom roce Franti-
šek a Petronila Gallovi, František a Josefa 
Tomáškovi (1870), Cyril a Božena Tomáško-
vi (1911) a od roku 1914 Cyrila Tomášková 
rozená Odehnalová a  Karel a  Dobromila 
Putnovi. 

Následuje rohový dům naproti koste-
lu, má č. 64 (dříve 64 a). Prvního majitele 
známe od roku 1808. Byl to Matiáš Kukula. 
Následovali Josef Stehlík (1814), Bernard 
Ritschel (1816), Michael Elchinger (1826), 
Jan a Anna Burianovi (1828), Martin Burša 
(1830), po  jednačtyřiceti letech Antonín 
a  Josefa Buršovi (1871), Jan Burša (1896), 
Marie Buršová rozená Chňoupková, vdo-

va Marie, Filomena a  Jan (1904), potom 
Marie mladší a  Božena Buršovy (1923) 
a Josef a Božena Zouharovi (1949). 

Na  domě č. 65 se vystřídalo hodně 
majitelů. Od roku 1808 ho 
měl Bartl Krupica. Zdá se 
tedy, že tento a  dva před-
cházející domy postavili 
ve  stejném roce. Od  18. 
července 1820 měla dům 
Magdaléna Krupicová a už 
od 2. října 1820 Georg Sla-
nina. Od  roku 1848 dům 
vlastnili Georg a  Magda-
léna Krupicovi. Následo-
vali Bernard a Marie Šírovi 
(1856), Mořic a  Františka 
Müllerovi (1864), zřejmě 

Dům č. 65

Dům č. 69, Haitovi
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ovdovělá Františka 
Müllerová (1888), Fer-
dinand a  Růžena Dvo-
řáčkovi (1896), Marie 
Dostálová (1905), Jovit 
Dostál (1912), Marie Do-
stálová (1914), František 
a  Marie Kuncovi (1917), 
Anna Kuncová provdaná 
Šrámková (1931), Franti-
šek Prachař (1941) a  La-
dislav a  Božena Havrán-
kovi (1945). Posledním 
majitelem byl P. Metoděj 
Slavíček. 

Prvním majitelem 
domu č. 66 byl v  roce 1817 Jakub Galle. 
Následovala Vincencie Hrazdírová 1844), 
Martin a  Vincencie Payrovi (1845), Franti-
šek a  Marie Moravíkovi (1846), František 
a  Mariana Moravíkovi (1882), Vincenc 
a  Amálie Klofandovi (1900), Amálie Klo-
fandová (1905), Emil a  Marie Klofandovi 
(1918), Marie Klofandová (1919). Alois 
a  Helena Krčkovi (1950) a  od  roku 1954 
Jan a Emílie Krčkovi. 

Na  domě č. 67 se oproti domu č. 65 
nevystřídalo mnoho majitelů. První byl 
v  roce 1933 Jakub Kaláb. Od  roku 1854 
měl dům Josef Kaláb, potom Jan Va-
loušek (1875), Antonín a Anna Valouškovi 
(1881), po sedmi letech Anna Valoušková 
(1888), Berta Bartáková a  Marie Melche-
rová (1913), Alžběta Kalábová (1913), Jana 
Crhová (1917) a  Václav a  Anna Kosíkovi 
(1923). 

Ani na  domě č. 68 se nevystřída-
lo mnoho majitelů. Prvním byl Bartoň 

Müller (1820). Po dlouhých sedmapadesá-
ti letech měli dům manželé Pavel a  Ana-
stázie Rozkydalovi (1877). Následovali 
Fabián a Marie Blahákovi (1822), Františka 
Blaháková (1905), František Spáčil (1908) 
a Ludmila Tomanová (1950). 

Na  domě č. 69 (staré číslo) se vystří-
daly jen dvě rodiny. 104 roků ho měli 
Kalábovi. Postavil ho Tomáš Kaláb (1828). 
Následoval Mikuláš Kaláb (1850), Mariána 
Kalábová (1869) a  Marie Kalábová 1898). 
Pak už přišli Jaroslav a  Jenovéfa Crhovi 
(1932) a Jenovéfa Crhová (1955).

Poznámka: nové číslo měli od  roku 
1933 Vincenc a Anna Haitovi. 

Dům č. 70 postavil v roce 1821 Jan Ka-
láb. Dalším majitelem byl Mikuláš Buček 
(1825). Po  dvaapadesáti letech tam při-
šli Martin a  Františka Jedličkovi (1857) 
a  po  šestačtyřiceti letech Anděla Svobo-
dová (1903). Jako poslední vlastníky udá-
vám Jana a Boženu Vlčkovy (1924). 

(Pokračování v příštím čísle.)
František Kopecký 

kronikář ve tvarožné

Dům č. 70
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Tři osobnosti, tři výročí a několik událostí
V tomto příspěvku, který jsem předne-

sl na valné hromadě Sboru dobrovolných 
hasičů v  sobotu 8. ledna 2022 a  upravil 
pro Tvaroženský zpravodaj, připomenu 
tři osobnosti, jejich výročí a také zajímavé 
události. Souvisejí s tvaroženskými hasiči, 
Tvarožnou a obcemi tvaroženské farnosti. 

První je třebíčský rodák Titus Krška. 
Je všeobecně známou osobností a  zakla-
datelem prvního českého dobrovolného 
hasičského sboru. Byl jeho prvním náčel-
níkem a také starostou České ústřední jed-
noty hasičské, zakladatelem a členem Ha-
sičské pojišťovny, zakladatelem místního 
Penzijního fondu, zakladatelem a  před-
sedou Invalidního hasičského fondu Mar-
krabství moravského, čestným členem 
mnoha hasičských sborů a  spolků a  re-
daktorem časopisu „Ochrana hasičská“. 

To je dost obsáhlá činnost na  jeden 
nepříliš dlouhý život. Je autorem „Hasič-
ské kroniky“, významného jubilejního 
spisu, vydaného v roce 1898 k 50. výročí 
panování císaře Františka Josefa I. Tuto 
obsáhlou kroniku tehdy zakoupil i  tvaro-
ženský hasičský sbor.

Titus Krška zemřel 24. října 1900 
ve  věku 58 let. Jeho pohřbu ve  Velkém 
Meziříčí, na  kterém bylo podle soudo-
bých pramenů 12  000 hasičů, se zúčast-
nila i pětičlenná delegace tvaroženských 
hasičů pod vedením náčelníka Mořice Ho-
ráka. Letos 12. srpna si můžeme připome-
nout 180. výročí narození (*1842) tohoto 
významného muže. 

Letos na podzim si rovněž připomene-
me výročí úmrtí zasloužilého katolického 
kněze P.  Miloslava Simonidese, nástupce 
P. Václava Kosmáka. Ve Tvarožné působil 
téměř 40 roků. Byl aktivním členem mno-
ha spolků. Mimo jiné se zasloužil se o vý-
stavbu současné budovy školy, o  vznik 
Orla a  postavení spolkového domu 

Kosmák. Dílo které ve Tvarožné zanechal 
je velké a úspěšné. Vysvětil mnoho křížů 
a dalších staveb. 

Připomenu jednu z  nich. Je to kaple 
ve Velaticích zasvěcená patronce obce sv. 
Anně. Postavili ji na  místě starší zvonič-
ky v roce 1909. V neděli 4. července byla 
v  obci velká slavnost svěcení. Slavnostní 
kázání pronesl v 10 hodin dopoledne tva-
roženský kaplan P. Filip Macek. Po kázání 
vysvětil novou kapli P. Miloslav Simonides 
a sloužil zde první mši svatou.

Součástí slavnosti bylo i  posvěcení 
nové hasičské stříkačky. I to byla pro sou-
sední obec významná událost. Všech-
ny zúčastněné hasičské sbory přivítal 
za  krásného počasí a  asistence hudby 
náčelník velatického hasičského sboru 
Cyril Brzobohatý. Kmotrou květinami oz-
dobené stříkačky byla Antonie Daňková, 
manželka velatického starosty a  předse-
dy místního hasičského sboru. 

Na  památku této významné události 
nechali velatičtí hasiči vyrazit pamětní 
minci, která slavnost připomíná. 

Odpoledne se na  návsi konalo okrs-
kové hasičské cvičení za  účasti okolních 
hasičských sborů. Kronikář to zapsal slo-
vy „Slavnost měla pěkný, důstojný průběh 
a i značný finanční výtěžek.“

Kulaté výročí úmrtí P.  Simonidese si 
připomeneme 10. října (+1932). 

Jednou z  obcí tehdejší farnosti byly 
Blažovice. V  této souvislosti připomenu 
další, už třetí, významnou osobnost. Je 
to nadučitel Bohumil Šťastný z  nedale-
kých Ponětovic. Bystrcký rodák, spisova-
tel, básník a pracovník v hasičském hnutí 
Bohumil Šťastný přišel na učitelské místo 
do Ponětovic v roce 1911. Působil zde 22 
roků.

Byl přítelem katolického kněze 
prof.  P.  Aloise Slováka a  propagátorem 



Tvaroženský zpravodaj  24

jeho díla, památníku Mohyla míru na ná-
vrší nad obcí Prace.

Bohumil Šťastný byl předsedou Ha-
sičské záložny v Brně, okrskovým župním 
vzdělavatelem a  potom i  vzdělavatelem 
hasičů celého Brněnského kraje. 

Jeho práce ve  prospěch hasičů byla 
oceněna zlatým záslužným křížem Morav-
ské zemské jednoty hasičské. Byl rovněž 
držitelem několika učitelských ocenění.

Asi největší poctou od  hasičů brněn-
ského venkova bylo pro tohoto „spiso-
vatele moravského venkova“, jak byl na-
zýván, přejmenování Hasičské XVI. župy 
brněnské na  XVI. hasičskou župu bratra 
Bohumila Šťastného. Může být snad 
pro hasiče větší ocenění? Župní sjezd 
v  Ponětovicích, při kterém bylo přejme-
nování provedeno, byl v  roce 1927 vel-
kolepou událostí. Zúčastnilo se 45 hasič-
ských sborů, 322 bratrů z brněnské župy 
ve  slavnostních uniformách a  59 bratrů 
z bratrských žup. Slavnost začala už ráno 
ve  šlapanickém kostele. Tam byla slouže-
na mše za zesnulé bratry. Následoval prů-
vod na  ponětovickou náves k  pomníku 
padlých z  I. světové války za  doprovodu 
smuteční hudby. 

Druhá část programu byla v hospodě 
„U  Cupáků“. Po  zdařilém okrskovém cvi-
čení slavnost pokračovala, jak je zapsáno, 

„za  veselé nálady na  loukách taneční zába-
vou až do pozdních nočních hodin“. 

Jakou souvislost má Bohumil Šťast-
ný s  Tvarožnou. Blažovice byly součástí 
tvaroženské farnosti až do  roku 2000. 
V neděli 10. června 1934 tam byl, po dlou-
holetých snahách, dostavěn a  posvěcen 
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Bo-
humil Šťastný popsal v článku s  titulkem 

„Dílo obětavosti a lásky“, který vyšel v no-
vinách „Den“ v  sobotu 9. června 1934, 
dvacetiletou snahu blažovických věřících. 
Konečně byla korunována úspěchem. 

Z tohoto článku cituje i kronikář, prof. Pa-
vel Štěpánek, ve své obsáhlé třídílné práci 
o historii Blažovic. 

Učitele a  hasiče Bohumila Šťastného 
proslavil citát: „Vzdělaný hasič dvojnásob-
ný hasič a  obec a  občan pozná se, jak se 
chová ke škole a k hasičům.“

Bohumil Šťastný zemřel 25. září 1937 
v Brně. To je, tentokrát pětaosmdesáté vý-
ročí úmrtí, další významné osobnosti. 

Nyní už se jen krátce vrátím 
do  Tvarožné. Pamatuji si ve  funkci před-
sedy sboru Jana Jahodu, Rudolfa Kalába, 
velitele Bedřicha Bartáka i  jednatele a sa-
maritána Oldřicha Ličku.

V čerstvé paměti mám i ty, se kterými 
jsem před časem spolupracoval. Starostu 
sboru Miroslava Severu, velitele Pavla Fi-
lipa, Jiřího Bajera a  Jiřího Šmerdu, jedna-
tele Leo Neužila. Někteří z  nich působili 
ve více funkcích. 

Ostatní funkcionáři mi prominou, že je 
nejmenuji. Těch obětavých hasičů bylo 
hodně. Věřím, že po  letech budou spolu-
občané a spolupracovníci jmenovat mezi 
významnými osobnostmi hasičského 
hnutí i některé z nich.

Co napsat závěrem? Denně nás mé-
dia informují o  důležitosti hasičů. A  my 
to víme i  bez nich. Hasiči vyjíždějí k  po-
žárům, dopravním nehodám a  živelným 
pohromám, v  poslední době významně 
pomáhali našemu zdravotnictví. Bez hasi-
čů zkrátka neobejdeme.

Do tohoto roku i do těch dalších přeji 
všem hasičům pevné zdraví. To je předpo-
kladem, současně s podporou jejich rodin, 
další úspěšné práce pro rozvoj hasičského 
hnutí. 

Jak skončit? Určitě hasičským heslem 
„Bohu ke  cti, bližnímu ku pomoci, vlasti 
k rozkvětu!“

František Kopecký,  
kronikář ve tvarožné
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Informace z regionu
Co je nového v Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko

Jak už mnozí z vás ví z dřívějška, Dob-
rovolný svazek obcí Šlapanicko (DSO) 
vloni dokončil stavbu druhé etapy cyklo-
stezek na Šlapanicku. Součástí této etapy 
jsou trasy Jiříkovice–Blažovice a  Kobylni-
ce–Prace, které byly slavnostně otevře-
ny 16. září 2021. Stavba tím sice skončila, 
ale pak následovalo ještě vyřízení všech 
potřebných administrativních záležitostí 
včetně kolaudace a  vyúčtování dotace 
z  Ministerstva pro místní rozvoj, které 
jsme odevzdali před Vánocemi a čekáme 
každou chvíli její proplacení.

Od  1. ledna 2022 má naše DSO nově 
30 členů. K původním 27 přistoupily obce 
Mokrá-Horákov, Střelice a Troubsko.

Od října do ledna jsme řešili problémy 
spojené s  námitkami účastníků stavební-
ho řízení na  stavbu I. etapy cyklostezek 
na  Pozořicku, která spojí Brno-Líšeň, Po-
dolí a Velatice a Tvarožnou a je už třetí eta-
pou našich cyklostezek. Po jejich vyřešení 
bylo stavební povolení vydáno 16. února 
2022. Po  nabytí právní moci jej budeme 
dokládat jako poslední dokument k  žá-
dosti o dotaci a budeme čekat na vydání 
rozhodnutí o jejím poskytnutí.

Prakticky současně bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na  zhotovitele stavby. 
Po  jeho vyhodnocení bude provedeno 
výběrové řízení na  banku, která bude 
stavbu financovat. Po  jeho skončení 
bude podepsána smlouva se zhotovite-
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Rozšíření skupinového vodovodu pro vybrané obce na Šlapanicku 
aneb Co se děje na Svazku Šlapanicko

Od  září 2019 pracují zaměstnanci Di-
vize Morava společnosti OHLA ŽS spolu 
s partnerem ve sdružení společností IMOS 
Brno, a.s na realizaci projektu s oficiálním 
názvem „Šlapanicko – posílení skupino-
vého vodovodu, II. etapa“, jehož cílem je odstranění problémů se zásobováním 

vodou ve  vybraných obcích to-
hoto regionu. Investorem zakáz-
ky je Svazek obcí pro vodovody 
a  kanalizace Šlapanicko. Pitnou 
vodou zásobuje patnáct ze šest-
nácti členských obcí: Blažovice, 
Babice nad Svitavou, Jiříkovice, 
Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-

-Horákov, Ochoz u  Brna, Podo-
lí, Ponětovice, Pozořice, Prace, 
Sivice, Šlapanice, Tvarožnou 
a Viničné Šumice. To vše se děje 
prostřednictvím kvalifikované-

Vodojem Pozořice I

lem a  může začít stavba. Plánujeme to 
v  průběhu měsíce května nebo června 
podle toho, jak rychle se podaří všechno 
potřebné vyřídit. Dokončení plánujeme 
do 30. 4. 2023.

Už v září jsme podali žádost o územní 
rozhodnutí na stavbu II. etapy cyklostezek 
na Pozořicku, která se týká obcí Tvarožná, 
Sivice, Pozořice a  Kovalovice. Po  vydání 
rozhodnutí budeme i na tuto etapu žádat 
o dotaci.

Od  podzimu 2021 se také realizuje 
projekt zavedení door-to-door systému 
svozu tříděných odpadů, do  kterého se 
zapojilo město Šlapanice a dalších 6 obcí 
našeho DSO. Občané dostali zdarma po-
pelnice, do kterých mohou ukládat třídě-
ný odpad přímo doma a svozová firma je 
bude odvážet od jejich nemovitostí.

Jen tak pro zajímavost – jedná se o ná-
kup 12  634 popelnic, dále o  velkoobje-
mové kontejnery, štěpkovač a  potřebný 
hardware a software pro svozová vozidla 
a  také pro obce. Na  jejich nákup máme 
přislíbenou dotaci ve  výši 90 % uznatel-
ných nákladů.

Kromě popelnic obdrží občané obcí 
zapojených do  projektu kompostérů 
zdarma nádoby pro uložení bioodpadu.

Z dotace se rovněž financovala výsad-
ba aleje Tuřanka ve Šlapanicích, kde bylo 
vysázeno 91 stromů, převážně ovocných. 

Zároveň pracujeme na  přípravě dal-
ších tras cyklostezek na  Pozořicku (aktu-
álně na  úseku Velatice–Mokrá–Horákov), 
na Ostopovicku a v okolí Moravan. O tom 
třeba někdy příště.

Rudolf Staněk a Miroslava Poštolková,  
DSo Šlapanicko
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ho provozovatele, kterým je Vo-
dárenská akciová společnost.

Úvod
Společnost OHL ŽS byla již 

zhotovitelem první etapy stej-
nojmenného projektu, jehož 
realizace probíhala v  letech 
2013–2015. V  rámci této stavby 
byly zrekonstruovány přivaděče 
od nově vybudovaného hlubin-
ného vrtu HV 301 na Říčkách až 
po  původní vodojem nad Jiří-
kovicemi. U  nového vodojemu 
v  Mokré, jehož akumulace je 
2 000 m3, byla postavena dokon-
ce i rozhledna. Hlavním efektem 
první etapy bylo posílit zdroje 
vody a minimalizovat ztráty.

Smyslem druhé etapy to-
hoto projektu, která byla za-
hájena v  září 2019, je rozšíření 
skupinového vodovodu Říčky 
o další obce směrem na jih, tzn. 
Blažovice, Prace, Kobylnice a Po-
nětovice. Navržená koncepce 
předpokládá napojení těchto 
obcí na  zdroj Říčky, nicméně 
ponechává stále možnost jejich 
zásobování ze Šlapanic. V  navr-
hovaném systému se předpo-
kládá průměrná distribuce cca 
1 700 m3/d respektive 3 150 m3/d 
v denním maximu. Systém bude 
dotován pitnou vodou ze dvou 
zdrojů, primárně ze zdroje Říčky 
a  sekundárně z  Brněnské vodá-
renské soustavy. Poměr využití 
jednotlivých zdrojů bude zále-
žet na jejich aktuální vydatnosti. 

Zdroj Říčky
Základním zdrojem pitné vody pro 

tento skupinový vodovod je zdroj Říčky 

I a II. V lokalitě Říčky I byl v rámci projektu 
vybudován nový hydrogeologický vrt HV 
4 hloubky 218 metrů, který je vystrojený 
v  celé délce AC zárubnicemi. Provedená 
čerpací zkouška trvající dvacet jedna dní 
potvrdila vydatnost vrtu 7,5 l/s a  násled-

Vodojem Pozořice III

Pluhování potrubí PE DN 150

Dvoukomorový sklolaminátový vodojem DN 3000 v Tvarožné
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né fyzikálně-chemické a  bak-
teriologicko-mikrobiologické 
rozbory potvrdily výbornou 
kvalitu podzemní vody s  para-
metry vody kojenecké s vyššími 
hodnotami iontů vápníku a hoř-
číku.

Vodovodní řady a vodojemy
Celková délka vybudo-

vaných vodovodních řadů je 
17,5 km. Z  této délky bylo po-
loženo 6,5 km potrubí z  tvárné 
litiny DN 200 a  11 km potrubí 
PE 100 RC DN 150 a DN 100. Při 
pokládce potrubí PE 100 RC DN 
150 bylo ve  vhodných lokalitách využito 
technologie pluhování. Délka takto ulo-
žených vodovodních řadů dosáhla 6 kilo-
metrů. 

Neméně důležitou součástí projek-
tu bylo vybudování šesti vodojemů buď 
jako novostaveb nebo v  místech stávají-
cích vodojemů, které již kapacitně a tlako-
vě nevyhovovaly. Čtyři z těchto vodojemů 
byly provedeny monoliticky: VDJ Sivice 
2  × 150 m3, VDJ Pozořice I  2  ×  125  m3, 
VDJ Pozořice II 2 × 75 m3 a  VDJ Prace 
2  ×  200  m3. Zbylé dva vodojemy VDJ 
Pozořice III 2  ×  100 m3 a  VDJ Tvarožná 
2 × 100 m3 byly provedeny ze sklolaminá-
tového potrubí. Dvě akumulační nádrže 
délky 17 metrů o průměru DN 3000 jsou 

spojeny čelní armaturní komorou délky 
7,5 metru.

Závěr
Finální dokončení projektu se předpo-

kládá v listopadu 2021. Z důvodu budová-
ní celého nového vodovodního systému 
za  provozu je nutná etapizace zprovoz-
ňování jednotlivých vodovodních řadů 
a  vodojemů tak, aby bylo zachováno 
kontinuální zásobování obyvatel pitnou 
vodou. Provedení takto rozsáhlého vodá-
renského projektu bude mít zásadní vliv 
na  kvalitu a  zabezpečení dodávek pitné 
vody pro obyvatele obcí Blažovice, Jiří-
kovice, Kobylnice, Kovalovice, Ponětovice, 
Pozořice, Prace, Sivice a Tvarožná. 

V  neposlední řadě je 
třeba zmínit výraznou 
podporu Státního fondu 
životního prostředí a  Jiho-
moravského kraje, bez je-
jichž příspěvku by se pro-
jekt nepodařilo realizovat.

Ing. Petr Široký 
sirokyp@ohla-zs.cz  

vedoucí projektu,  
Divize Morava

Základní informace
Oficiální název projektu: Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, II. etapa
Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Zhotovitelé: OHL ŽS, a.s. 

IMOS Brno, a.s.
Projektant: AQUA PROCON s.r.o.
Termín zahájení: 09/2019
Termín dokončení: 11/2021
Finanční objem: 176 mil. Kč

Armování stropu vodojemu Prace
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 4. května 2022. 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.

Zpravodajův básnický koutek
Po vlčí stezce se chodit nevyplácí, 
tam tuze lehce život se ztrácí. 
 
Po vlčí stezce láká kráčet, 
proč však krev vlastní by měla ji zmáčet. 
 
Vlci větři, mají hlad, 
jistě bys jak srnec za oběť pad. 
 
Toulat se bývalou vlčí stezkou, 
s vědomím, že vlci již dávno tu nejsou. 

Do nitra vkrádá se jejich dech, 
z hrdla jen zoufalý vzdech. 
 
Vlčí stezka zvolna zarůstá, 
šátek dám si v mrazu na ústa. 
 
Žleb už se choulí do soumraku, 
chatu otvírám bez rozpaků.

autor: Jaroslav Daněk
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94 let Květoslava Prochová, Tvarožná 154

93 let Růžena Švehlová, Tvarožná 193

70 let Jiří Kříž, Tvarožná 329 
 Marie Pelikánová, Tvarožná 327 
 Luboš Proch, Tvarožná 154 
 Jan Knos, Tvarožná 26

65 let Irena Vrbková, Tvarožná 13

60 let Jiří Čakloš, Tvarožná 325 
 Zdeněk Kroupa, Tvarožná 408

50 let Jiřina Andrysíková, Tvarožná 56

Všem jubilantům blahopřejeme!

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

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává obec tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČo: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz  
Datum vydání 16. 3. 2022

Naši jubilanti

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč



Hasičské ostatky, 26. února 2022



Lorenc Müller

starosta obce Tvarožná v letech 1900–1907




