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Zpráva starosty za volební  
období 2006–2010
Vážení občané, 

na tomto místě vám předkládám in-
formace o nejdůležitějších událostech 
uplynulého volebního období. Psaní této 
zprávy bylo usnadněno tím, že všechny 
podstatné informace i usnesení Zastupi-
telstva obce byly pravidelně zveřejňová-
ny v našem Tvaroženském zpravodaji.

Všichni víme, že uplynulým volebním 
obdobím se jako červená nit táhla přípra-
va a realizace stavby splaškové kanaliza-
ce pro sedm obcí v rámci projektu Čistá 
Říčka – Rakovec.

Zopakuji důležité údaje. Ve výběro-
vém řízení byla jako zhotovitel vybrána 
firma IMOS Brno a jako správce stavby fir-
ma Mott Mac Donald. 

Jako finanční partner vzešla z výběro-
vého řízení vítězně Komerční banka. Ev-
ropská unie rozhodnutím Evropské komi-
se na tento projekt schválila dotaci ve výši 
15 862 195 EUR, což činilo 64,5 % z celko-
vých nákladů 24 588 000 EUR. Česká re-
publika přispěje 1 158 385 EUR, to je 4,7 % 
z celkových výdajů.

Po odvolání jednoho z uchazečů – 
zhotovitelů o tuto zakázku bylo výběrové 
řízení zrušeno a znovu vyhlášeno. 26. čer-
vence 2007 byla firma IMOS znovu vybrá-
na a 22. srpna s ní investor projektu, Sva-
zek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, 
podepsal smlouvu. 

Oficiální zahájení stavby provedl 
12. října na setkání zástupců obcí, Svazku, 
státní správy a firem na motorestu Roh-
lenka tehdejší ministr české vlády Jiří Ču-
nek. 

Fotografie Ing. Vilém Šimek, ze sportovní olympiády p. Martin Vetyška.
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Zemní práce na stavbě v naší obci byly 
zahájeny ve středu 16. ledna 2008 na Ve-
latické ulici a na návsi u domu č. 8. O ná-
sledujícím víkendu se na výkop přišla po-
dívat snad půlka obce.

Stavba ve Tvarožná nebyla jednodu-
chá. Celou obcí prochází potrubí sběrače 
F III. V některých částech obce například 
v  Gastlu, na návsi a za humny se výkop 
dostal až do hloubky 5 metrů. Úzké ulič-
ky na Krhoně byly pro těžkou mechaniza-
ci tvrdým oříškem. Musel také být, mimo 
jiné, vybudován nový prostup pod dálni-
cí na hlavní sběrač FIII v délce 89 metrů. 
Všechny nás obtěžoval pohyb těžké me-
chanizace, hluk, prach anebo bláto. Ně-
kteří si  stěžovali na ztrátu vody ve stud-
ních či na drobná poškození domů. V obci 
se pohybovaly desítky pracovníků zho-
tovitele stavby i subdodavatelů. Postup-
ně bylo položeno a zasypáno potrubí. 
Po  zkoušce těsnosti potrubí byly zaháje-
ny montáže přípojek. 

Bylo jasné, že zhotovení přípojek pro 
jednotlivé domy nelze nechat jen na sa-
motných občanech. Proto projekty a sta-
vební povolení na přípojky nemovitos-
tí zajistila a uhradila občanům obec. Fir-
ma Českomoravský cement nám poskyt-
la finanční příspěvek ve výši 1 mil. Kč. Byl 
použit na odkanalizování dešťových vod 
na Konci.

Na základě studií, projektů a výběro-
vých řízení byly zahájeny opravy chod-
níků, krajských a místních komunikací. 
Opravy komunikací byly zahájeny v listo-
padu 2008, na jaře pak 16. dubna 2009. 
Rozsáhlé opravy na návsi byly dokončeny 
na podzim 2009. 

Obec si na opravy zajistila výhodný 
úvěr od Českomoravské záruční a rozvo-
jové banky, na jehož získání měl největ-
ší zásluhu předseda finančního výboru 
Ing.  Jiří Kozák. K tomu jsme si ještě vzali 

půjčku na tři roky ve výší 1, 8 mil. Kč od 
Svazku obcí Šlapanicko.

Součástí projektů, ovšem za jiné pení-
ze, tedy státní dotace, je i takzvaný inves-
tiční projekt na opravu krajské komunika-
ce od kovárny ke škole. Spoluúčast obce 
na tomto investičním projektu je ve výši 
2 274 024 Kč. I když současný trend nové 
vlády brzké realizaci nenasvědčuje, je tře-
ba tyto peníze rezervovat. 

Začalo budování domovních přípojek. 
Probíhaly jejich kolaudace. K 27. červenci 
2010 bylo dokončeno 320 domovních pří-
pojek z 364. To je 87,9 %. Z toho bylo zko-
laudováno 291 přípojek.

Je třeba říci, že jsme si nestěžovali na 
zhotovitele, subdodavatele a pracovní-
ky správce stavby. Díky systému pravidel-
ných kontrolních dnů, který od nás pře-
vzaly i další obce, postupovaly práce ku-
předu. Mnoho dobrého a v komunikaci 
s občany a firmami nelehkou práci odve-
dl i obcí najatý technický pracovník pan 
Karel Valný z Jiříkovic. Svoje pracovní pů-
sobení ve Tvarožné ukončil 31. července 
2010.

Stavba, která je provozována v tak-
zvaném předčasném užívání, nefunguje 
v současné době bez problémů. Řada ob-
čanů, a tím nemyslím zrovna Tvarožnou, 
má do splaškové kanalizace stále zapo-
jenu dešťovou kanalizaci. To se projevu-
je zahlcením potrubí právě u nás, v kon-
cové obci sběrače F III. Kanalizace není na 
takové množství vod projektována. Je tím 
také porušována hlavní zásada pro budo-
vání kanalizace – oddělení splaškových a 
dešťových vod. Nápravu řeší vedení Svaz-
ku s odbornými pracovníky VAS. Probíhají 
kontroly a v případě porušení zákona ne-
jsou vyloučeny ani postihy. Dalším pro-
blémem je hlučnost litinových poklopů 
na  kanalizačních šachtách hlavně v  kraj-
ské komunikaci. Stížnosti občanů byly 
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předány k vyřízení správci stavby a zho-
toviteli. 

Pozitivní stranou celé akce je značný 
přínos pro životní prostředí, zhodnocení 
nemovitostí a následná generální opra-
va komunikací a chodníků v obci. Splaš-
ková kanalizace je určitě důležitou „ma-
ličkostí“ pro občany bytovek v Hlinkách, 
kteří už možná zapomněli na minulé vel-
ké problémy. Při větším dešti je také třeba 
pozitivní „drobností“ zvýšení dvou most-
ků pro pěší na návsi. Projevila se i kladná 
iniciativa občanů, kteří připojení na splaš-
kovou kanalizaci často spojili se zdařilými 
úpravami svých předzahrádek. Zápornou 
stránkou jsou neplatiči, kteří obci dosud 
neuhradili poplatky za připojení domků a 
stavebních míst. 

V oblasti životního prostředí ještě 
zmíním výsadbu aleje javorů u Kosmá-
kova kříže a postupnou obnovu zeleně 
na návsi.

Řešili jsme také další možnosti ve sbě-
ru, třídění a likvidaci komunálního od-
padu. Byl zajištěn sběr vysloužilých elek-
trospotřebičů a obalů od nápojů, tzv. tet-
rapaků. I v oblasti poplatků za svoz a likvi-
daci odpadů evidujeme několik neplatičů. 
Situaci řešíme ve spolupráci s právníkem 
Mě Ú Šlapanice a se soudním exekutorem.

Nežili jsme ale jen stavbou kanalizace. 
Na Obecním úřadě zahájil činnost takzva-
ný CZECH Point, česky řečeno Český po-
dací ověřovací informační národní termi-
nál. Garantem jeho vzniku bylo Minister-
stvo vnitra České republiky.

Na začátku roku 2007 se řešilo zajiš-
tění lékařské pohotovostní služby. Její 
rozpis platil od 1. dubna 2007.

Dokončili jsme změnu územního 
plánu obce č. I a zadali změnu územního 
plánu č. II, týkající se rozšíření dálnice. 

V oblasti dopravy jsme se v roce 2010 
zapojili do jednání obcí v okolí Brna o po-
třebnosti budoucí jihovýchodní a jihozá-
padní tangenty, která by podle odborní-
ků sice měla odlehčit dálnici, ale přivedla 
by těžkou dopravu do hustě obydlených 
oblastí v obcích na jih od Tvarožné. Tato 
jednání pokračují i v současné době.

V místní dopravě převažuje spoko-
jenost s četností spojů v rámci autobu-
sové dopravy v rámci IDS. Na Konci stojí 
nový přístřešek pro cestující, vybudovaný 
v první polovině letošního roku.

Do původní trasy byla posunuta polní 
cesta pod Vinohrady, stejný záměr řešíme 
i na Velatické ulici. Již dříve byla s pomo-
cí Bonagra a.s. upravena část polní cesty 
k lesu.

Ve spolupráci s firmou Gemos CZ zajiš-
ťujeme umístění dvou kusů radarů nebo 
správněji Informativních měřičů rychlosti 
motorových vozidel v obci. 

V oblasti další výstavby zapůsobi-
la změna územního plánu č. I. K vinohra-
dům byla vybudována provizorní komu-
nikace, zavedena elektrická energie a vy-
budováno veřejné osvětlení. Zatím tam 
stojí dva rodinné domky. V bývalé cihel-
ně se výstavba také pozvolna rozbíhá. 
Pro část území jsou vybudovány inženýr-
ské sítě a po zajištění financí se od konce 
září začne stavět šest rodinných domků.

Havarijní stav čelní zdi našeho hřbito-
va jsme řešili po velikonocích v roce 2007. 
Opravu provedla firma Šmak za finanční-
ho přispění dalších obcí z farnosti. V roce 
2010 byly vybetonovány základy pro dal-
ší pomníky v nové části hřbitova a oplo-
ceno hliniště. Rozsáhlý areál vyžaduje stá-
lou péči.

Potok je ozdobou i starostí obce. Jeho 
správcem je Zemědělská a vodohospo-
dářská správa pracoviště Brno. Obec po-
tok celá léta čistí na svoje náklady. Na za-
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čátku druhé poloviny letošního roku jsme 
požádali správce o vyjádření k vodní ero-
zi břehů na Sivické ulici, ke stavu hráze 
nádrže a k jejímu zanášení, včetně zaná-
šení poldru na Nové ulici. Odpověď je už 
léta stejná. „Nejsou peníze, udržujte po-
tok, my vám to povolíme a pak to zkont-
rolujeme. Převedeme vám potok do ma-
jetku, ať  můžete žádat o dotace. Ale teď 
to nejde, ZVHS v současné době prochází 
transformací.“ Což je pravda. 

Naši podporu měli i skauti, sportov-
ci a tvaroženští hasiči. Ti kromě materi-
álního zabezpečení dostali v roce 2007 
Volkswagen transporter z majetku Minis-
terstva vnitra ČR.

Vodní zákon ukládal registraci do-
movních studní, vybudovaných po roce 
1953. To si většina občanů vyřídila v roce 
2007. 

V opravené Sokolovně se rychle za-
bydlely nové aktivity jako taneční, před-
váděcí akce, koncerty a soukromé oslavy. 

V roce 2007 byla podepsána dekla-
race o spolupráci s městem Slavkov při 
organizaci výročí na slavkovském bojiš-
ti. V roce 2010 jsme se Slavkovem a obcí 
Prace založili Zájmové sdružení právnic-
kých osob, zaměřené na získávání dotací 
na podporu cestovního ruchu na slavkov-
ském bojišti. 

Na Krhoně byla v říjnu 2007 s pomo-
cí dotace z JMK opravena část nedostaču-
jícího starého vodovodu včetně napoje-
ní na stanici zvyšování tlaku, umístěnou 
v budově Základní školy. 

Vodárenská akciová společnost pro 
nás zpracovala Technicko ekonomic-
kou studii pro zásobování obce vodou 
ve dvou variantách. Má zlepšit tlakové po-
měry ve vodovodní síti ve stávající zástav-
bě a vytvořit podmínky pro novou výstav-
bu. V současné době jednáme o zajištění 

pozemků potřebných pro stavbu nového 
vodojemu.

Ojedinělou a významnou událostí 
v obci byl personálně mezinárodní arche-
ologický průzkum v lokalitě za školou. 
Uskutečnil se v červenci a v srpnu 2008 
a jeho garanty byly Masarykova univer-
zita Brno a Universita of Minessota z USA. 
Zkoumané naleziště pazourků bylo ozna-
čeno za významné a srovnatelné s  další-
mi podobnými lokalitami. Výzkum bude 
v budoucnu znovu pokračovat. 

V roce 2008 byla vydána velmi zdaři-
lá publikace o našem návrší Santon, poja-
tá jako sborník. Na její podobě se podíle-
la řada předních odborníků z mnoha obo-
rů, které pro spolupráci získala Ing. Draga 
Kolářová.

Na konci letošního roku se už dočká-
me dlouho očekávané publikace o našem 
významném občanovi Doc. Vladimíru 
Drápalovi. I s podporou obce ji vydá Na-
dace Universitas, působící v rámci Masary-
kovy univerzity Brno.

Novelizace Programu rozvoje ven-
kova byla dokončena v roce 2008 a umož-
nila nám možnost žádat o dotace z toho-
to programu. 

MAS neboli Místní akční skupina obcí 
pro získávání dotací na našem území 
byla tvořena obcemi dvou Mikroregionů 

– Ždánický les a Politaví a Rokytnice. MAS 
se nedostala do fáze, ve které bychom 
mohli požadovat dotace z EU na projek-
ty, vložené do takzvaného zásobníku pro-
jektů této MAS. 

V obci se konaly mnohé významné 
a již tradiční kulturní akce, podpořené 
z obecního rozpočtu. Jejich účelem je ne-
jen obohacení kulturního a společenské-
ho dění v obci, ale také její propagace. 

Pozornost byla věnována i opravám 
památek. Dělo na Santonu bylo neustá-
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lým terčem vandalů. Proto bylo po gene-
rální opravě v říjnu loňského roku přesu-
nuto na náves. V roce 2010 opravil restau-
rátor František Pavúček sochu sv. Jana Ne-
pomuckého a pomník padlým z I. světo-
vé války na návsi. Máme zpracovaný elek-
tronický přehled památek, který je také 
umístěn na našich internetových strán-
kách. Tyto stránky byly na počátku druhé 
poloviny tohoto roku modernizovány tak, 
aby splňovaly současné požadavky. 

Do majetku obce byl získán unikát-
ní historický předmět, pečetidlo obce 
z roku 1680.

V rámci Mikroregionu Rokytnice 
byla provedena projektová příprava pro 
realizaci části cyklostezek. Odpočívka 
pro cyklisty stojí u poklony pod Vinohra-
dy. Realizace cyklostezek závisí na získání 
dotace.

Pokračovala družba s naší družeb-
ní obcí Kvačany. Do Kvačan se podívali 
mnozí naši občané ať už jako hasiči, fotba-
listé, Tamburáši nebo turisté.

Ze slovenské obce Selenča v republice 
Srbsko k nám přijel pěvecký soubor Zvo-
ny a také fotbalisté. Byly vytvořeny kon-
takty pro návštěvu našich občanů v této, 
pro nás ještě trochu exotické, zemi. Před-
stavitelům jejich samosprávy bylo umož-
něno navázání kontaktů s našimi podni-
kateli v rámci kulatých stolů, pořádaných 
Jihomoravským a Olomouckým krajem.

Představitelé obce se aktivně anga-
žovali v rámci Svazku pro vodovody a ka-
nalizace Šlapanicko, v Mikroregionu Ro-
kytnice, v Obecně prospěšné společnosti 
Mohyla míru Austerlitz, ve Spolku pro ob-
novu venkova i v nově založeném Zájmo-
vém sdružení právnických osob „Slavkov-
ské bojiště Austerlitz.“

V tomto volebním období byly vytvo-
řeny podmínky pro realizaci některých in-

vestičních akcí, které jsou pro naše obča-
ny nezbytné. Podmínkou realizace je ale 
získání dotací. Předpokladem jejich získá-
ní jsou zase bezchybné výsledky hospo-
daření obce, které prokázaly v uplynulých 
letech všechny kontroly ze strany JMK. 

Co nás tedy v příštích čtyřech le-
tech čeká? Už v listopadu 2010 bude ve-
řejně projednán první návrh změny na-
šeho územního plánu č. II ve věci rozšíře-
ní dálnice. V příštím roce to bude zajiště-
ní řady úkonů ve spolupráci s Českým sta-
tistickým úřadem na sčítání lidu, domů a 
bytů. Rozhodným okamžikem pro sčítání 
bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. 

Čeká nás ale hlavně řádné splácení fi-
nančních závazků vytvořených výstavbou 
splaškové kanalizace a opravami komuni-
kací. Pro představu uvádím, že v příštím 
roce uhradíme na splátkách 2 277 744 Kč. 

Bude třeba pokračovat v hledání cest 
pro další úspory energií na veřejné osvět-
lení a osvětlení a vytápění budov. 

Je nutno rezervovat finanční podíl 
obce na realizaci opravy krajské komuni-
kace v obci od kovárny ke škole a snažit se 
tuto realizaci prosadit.

V případě udržení úrovně součas-
ných daňových příjmů je možné postup-
ně realizovat menší projekčně připravené 
akce, například cestu k fotbalovému hřiš-
ti, chodník na Konci, úpravu hřiště v areá-
lu kulturního domu, inženýrské sítě v lo-
kalitě pod Vinohrady, úpravu prostran-
ství mezi kostelem, školou a hřbitovem, 
případně další akce, rozvíjející vybavení 
obce. 

Závěrem chci poděkovat za spolu-
práci a konstruktivní přístup svým kole-
gům z Rady obce a ze Zastupitelstva obce. 
Za spolupráci také děkuji členům výborů 
a komisí, zaměstnancům Obecního úřadu 
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Zajímavosti z obce

Informace
•	 23. července, přesněji v noci na 24. července, postihla naši obec další silná bouřka.
•	 2. srpna pořádala TJ Sokol Tvaroženskou olympiádu pro děti.
•	 4. srpna pořádala TJ Sokol Tvaroženskou olympiádu pro dospělé ve dvou kategoriích.
•	 8. srpna byla ve Tvarožné tradiční pouť. V tomto termínu navštívila část chrámové-

ho sboru ve spolupráci s Kyjovským komorním orchestrem slovenskou obec Selen-
ča v republice Srbsko.

•	 29. srpna se na návsi uskutečnila soutěž sborů dobrovolných hasičů O pohár staros-
ty SDH v disciplíně „požární útok“. 

•	 1. září byl v Základní a Mateřské škole zahájen školní rok 2010/2011, na jehož konci 
bude připomenutí stého výročí postavení naší školní budovy. 

•	 20. září bude na veřejném zasedání jednat Zastupitelstvo obce.
•	 15.–16. října se konají komunální volby do Zastupitelstva obce.
•	 3.–5. prosince si připomeneme 205. výročí bitvy u Slavkova.

a všem, kteří ve prospěch obce v uplynu-
lých čtyřech letech pracovali. 

Zastupitelstvo obce se každý rok své-
ho čtyřletého mandátu sešlo minimálně 
na čtyřech zasedáních a Rada obce jed-
nala v průběhu tohoto volebního obdo-
bí stokrát. 

Dále děkuji za dobrovolnou činnost 
členům našich aktivních organizací a 
za  vyslovenou i nevyslovenou podporu 
a pracovitost i většině občanů naší obce. 

Uplynulé volební období bylo pro nás 
pro všechny nebývale náročné. Do zlep-
šení obce byly ve velmi krátkém časo-
vém období investovány rekordně vyso-
ké finanční prostředky. Dovolím si tvrdit, 

že takový finanční vklad v krátké době ješ-
tě obec nepoznala a že se také ještě hod-
ně dlouho nebude opakovat. 

V současné době jsou v naší obci re-
gistrovány tři kandidátní listiny pro ko-
munální volby v termínu 15.–16. říj-
na 2010. Je to změna oproti situaci před 
čtyřmi roky, tedy před zahájením stav-
by splaškové kanalizace. Tehdy usilovalo 
o  patnáct mandátů dvaadvacet občanů 
na dvou kandidátkách. Jsem přesvědčen, 
že všichni kandidáti vstupují do voleb pře-
devším se zájmem o prospěch celé obce.

 
František Kopecký

starosta obce

Poděkování
Poděkování patří organizátorům Tvaroženské olympiády a soutěže sborů dobrovol-
ných hasičů.

Konec odkanalizování v obci Tvarožná
Napojením 360 nemovitostí na splaškovou kanalizaci skončila největší stavební 

akce v historii obce Tvarožná. 
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Zabudováno bylo: 4 674 m hlavních stok a v nich celkem 
 180 ks šachet
 1 180 m vozovky na průtahu obcí včetně nových chodníků a deš-

ťových vpustí
 530 m vozovky na místních komunikacích 
 440 m nových chodníků
 1 100 m Náves I, II, III s opravou dešťové kanalizace 
 210 m nové dešťové kanalizace 
 410 ks přípojek k rodinným domkům a stavebním parcelám
 360 ks revizních šachet

V první řadě musela obec řešit mechanizmus kontroly celkové výstavby a nastavit 
vztahy mezi obcí, Svazkem, správci stavby, prováděcí firmou a průběžně řešit místní 
technické problémy, které nesouvisely s výstavbou splaškové kanalizace.

 Při této příležitosti se podařilo úplně nově vybudovat střed obce, v částech Náves 
I, II, III a hlavně přesvědčit občany k vybudování přípojek a dovést je až ke kolaudaci. 

 O prvenství mezi obcemi se zasloužili všichni občané, Rada obce, komise finanční 
v čele s Ing. Jiřím Kozákem a komise stavební s Ing. Vilémem Šimkem. 

Přibylo práce paní Neužilové, paní Pelikánové na Obecním úřadě a Ing. Renatě Fi-
lipcové při kolaudacích . Největší zátěž ovšem musel nést p. starosta Kopecký, který za-
ručoval svým jménem tyto miliónové akce obce, neúnavně obíhal vyšší instituce jako 
banky, Krajský úřad a Správu silnic, kde je navíc rozjetý projekt výstavby krajské komu-
nikace od kovárny kolem Obecního úřadu, ke kostelu směrem na Blažovice a kdy bude 
nutno shánět další dotace na nové chodníky a dešťovou kanalizaci. 

 Vzhledem ke stále panujícímu pěknému počasí během výstavby a většímu počtu 
krásných dam, byla v této obci práce velmi příjemná. 

 Technický pracovník  
Karel Valný 

Upozornění občanům

Sdělení
Při kontrolách dokončené stavby splaškové kanalizace bylo zjištěno, a přívalový-

mi dešti potvrzeno, že přípojkami splaškové kanalizace jsou z některých nemovitostí 
do systému splaškové kanalizace odváděny i vody dešťové.

Z toho důvodu byly v měsíci srpnu zahájeny ve všech obcích kontroly správného 
napojení jednotlivých nemovitostí. Tyto kontroly jsou prováděny pracovníky obce.

Vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace je kvalifikováno jako porušení 
§ 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu. 

Za porušení tohoto ustanovení může Inspekce životního prostředí popř. Obecní 
úřad s rozšířenou pravomocí stanovit sankci až do výše 100 000 Kč.

Žádáme proto občany, aby si sami ve svém vlastním zájmu zkontrolovali svou reviz-
ní šachtu, zdali jí neprotéká dešťová popř. spodní voda. V případě, že zjistíte tuto záva-
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du, jste povinni ji neprodleně odstranit nebo na obecní úřad nahlásit termín odstraně-
ní závady.

 Ing. Markéta Staňková
tajemník Svazku Šlapanicko

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
říjen–prosinec 2010
sobota 9. 10. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 20. 10. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 30. 10. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 10. 11. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 20. 11. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 1. 12. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 11. 12. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 22. 12. 2010 15:00–17:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 

Ing. Jiří Havel 
místostarosta

Informace Z.O. 

Zpráva Finančního výboru o hospodaření obce  
ve volebním období 2007 až 2010

V tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s výsledky hospodaření obce v jednot-
livých letech uplynulého volebního období. V každém roce jsou také uvedeny větší in-
vestice, které byly vynaloženy. Podstatnou část těchto investic tvoří náklady na splá-
cení úvěru a půjčky hradící vybudování splaškové kanalizace v obci. Dále také náklady 
na opravy komunikací, poškozených pří budování této kanalizace. Tato akce byla stě-
žejní po celé uplynulé volební období.

Rok 2007
Obec měla k 01.01.07:  na účtu 447.000,–
 podílové listy v hodnotě 3.573.000,–

Závěrečný účet obce – skutečnost:
 příjmy 11.112.059,–
 výdaje 10.644.049,–  
 rozdíl +468.010,–
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Z toho daňové příjmy na 1183 občanů:
 plánované 8.034.700,–
 skutečné (průměr  na občana 7.282,–) 8.614.800,–
 rozdíl +580.100,–

Větší investice:
1. Splátka na spořící účet u Svazku Šlapanicko financování splaškové  

kanalizace  1.102.400,–
2. Oprava čelní kamenné zdi hřbitova 835.852,–
3. Výměna vodovodního potrubí na Krhoně a zesílení tlaku zdroje  

(1. část) – dotace JmKÚ 350.000,– 581.171,–
4. Stavební povolení přípojky splaškové kanalizace – úhrada za občany 124.800,–

Rok 2008
Závěrečný účet obce – skutečnost:
 příjmy (v tom 1.000.000,– dotace ČMC) 13.982.226,–
 výdaje 10.414.672,–   
 rozdíl +3.567.554,–
Z toho daňové příjmy na 1204 občanů:
 plánované 9.030.000,–
 skutečné (průměr na občana 8.289,–) 9.980.376,–   
 rozdíl +950.376,–

Větší investice:
1. Splátka úvěru po dobu výstavby splaškové kanalizace 1.067.600,–
2. Dešťová kanalizace na Konci – duté obrubníky ACO DRAIN 730.261,– 
3. Zpracování dokumentace pro územní řízení – Kulturně sportovní  

centrum  v areálu KOSMÁK 366.520,–
4. Výkup pozemku pod SANTONEM od p. Josefa Brzobohatého 324.093,–
5. Výměna vodovodního potrubí na Krhoně a zesílení tlaku zdroje  

(dokončení)  299.525,–
6. Publikace k 720. výročí první zmínky o obci 166.406,–    

Rok 2009
Závěrečný účet obce – skutečnost:
 příjmy 11.709.454,– 
 výdaje 24.513.401,–  
 rozdíl –12.803.947,–
 krytí rozdílu:  část úspor z minulých let 3.003.947,–
 úvěr od ČMZRB (úrok 2,66 %) 8.000.000,–
 půjčka od Svazku (úrok 3,00 %) 1.800.000,–
Z toho  daňové příjmy na 1210 občanů:
 plánované 9.700.000,–
 skutečné  (průměr na občana 7.150,–) 8.651.160,–   
 rozdíl –1.048.840,–
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Větší investice:
1. Splátka úvěru po dobu výstavby splaškové kanalizace 1.120.980,–
2. Náklady na opravy komunikací po vybudování splaškové kanalizace 15.653.771,–

Rok 2010
Rozpočet obce                                          Plán na rok Skutečnost k 31.07.10
                                                    po rozpočtových opatřeních 
          příjmy                                              13.320.200,– 7.635.502,–
          výdaje                                             12.808.600,– 7.833.254,–
          rozdíl                                                  +511.600,– –197.752,–
Z toho daňové příjmy na 1229 občanů:
          plánované                   k 31.07.10: 6.008.333,– k 31.12.10 : 10.300.000,–
          skutečné  5.494.307,–
          rozdíl  –514.026,–

Propad daní  způsobuje pouze daň z nemovitostí u které k 31.07.10 naběhlo pouze 
593.280,– Kč (23,7 %) z plánu 2.500.000,– Kč. Zbytek by měl naběhnout v září (asi 30 %) 
a v prosinci  (asi 45 %). 

Větší investice:
1. Splátka úvěru KB po dobu výstavby splaškové kanalizace 1.177.029,–
2. Splátka zvýšeného úvěru KB na opravy komunikací 161.630,–
3. Splátka půjčky včetně úroků od Svazku na opravy komunikací 684.000,–
4. Úroky z úvěru od ČMZRB na opravy komunikací 215.756,–
5. Náklady na opravy komunikací po vybudování splaškové kan.  3.100.324,–
6. Vybudování osvětlení na ulici Vinohradská 340.042,–
7. Vybudování provizorní komunikace na ulici Vinohradská 193.716,–
8. Vybudování autobusové zastávky u Zemánkového 129.719,–
9. Vybudování ohrazení hliniště na hřbitově a základů pro hroby 84.703,–

Obec měla k 31.07.10: na účtu 1.325.441,–
 podílové listy v hodnotě 3.597.039,–

                                                                                                Ing. Jiří Kozák
                                                                                     předseda finančního výboru
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www.dotacebrno.cz 

Program rozvoje venkova 

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem 
k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití 
potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru b) je podporována 
zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního 
vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého projektu (žádosti) 
vznikne funkční celek. 
Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. 
 
Název dotace III. 1.3 PRV – podpora cestovního ruchu, záměr b) ubytování, sport 
Výzva : červen  2011 * 

Základní charakteristika: 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory) 

 fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě  
 nebo podnikatelské subjekty, pokud mají kratší než dvouletou 

historii podnikání v oblasti cestovního ruchu ke dni podání žádosti 
o dotaci  

Kolik lze získat na 
jeden projekt  
 

 dotace ve výši 60 %   
 min. záměr 50.000 Kč max. záměr 10.000.000 Kč  

Podniky v jakém 
odvětví (CZ-NACE) 
mohou žádat 
 

 zemědělské či nezemědělské podnikatelské subjekty 

Jaké výdaje je 
možné podpořit 
(způsobilé výdaje) 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví) 
 stroje a zařízení (technologie) 
 výstavba či rekonstrukce objektů  
 technická a dopravní infrastruktura  
 vybavení (PC, majetek atd.) 
 projektová dokumentace max. do 80.000 Kč 

Ostatní podmínky 
projektu 

 žadatel může být mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik
 realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel 
 lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel) 
 u záměru nad 2.000.000 Kč musí žadatel splnit podmínku 

finančního zdraví 

* bude upřesněno na základě výzvy Mze 
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz   
 
Jiří Vaňáček       tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 BRNO      
gsm: +420 608 182 044      email: vanacek@dotacebrno.cz
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www.dotacebrno.cz 
 

Program rozvoje venkova 

Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků 
s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. 
Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba 
keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, 
čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. 
 
 
Název dotace III. 1.2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků 
Výzva: Leden 2011 * 

Základní charakteristika: 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory) 

 podnikatelské subjekty mikropodniky ve vymezených CZ-NACE  
 mikropodnik je FO či PO zaměstnávající do 10-ti zaměstnanců   

Kolik lze získat na 
jeden projekt  
 

 dotace ve výši 60%   
 min. záměr 50.000 Kč max. záměr 10.000.000 Kč  

Podniky v jakém 
odvětví (CZ-NACE) 
mohou žádat 
 

 zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s 
informačními a komunikačními technologiemi atd. 

Jaké výdaje je 
možné podpořit 
(způsobilé výdaje) 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví) 
 stroje a zařízení (technologie) 
 výstavba či rekonstrukce objektů  
 technická a dopravní infrastruktura  
 vybavení (PC, majetek atd.) 
 projektová dokumentace max. do 80.000 Kč 

Ostatní podmínky 
projektu 

 žadatel musí být mikropodnik, tedy do 10-ti zaměstnanců 
 realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel 
 lze žádat i jako začínající podnik (začínající podnikatel) 
 u záměru nad 2.000.000 Kč musí žadatel splnit podmínku 

finančního zdraví 

* bude upřesněno na základě výzvy Mze 
Konkrétní podmínky upravuje výzva a Podmínky. Informace o dotaci naleznete na stránkách www.szif.cz   
 
Jiří Vaňáček  
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno 
Tel.: +420 608 182 044    
vanacek@dotacebrno.cz  
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Z činnosti zájmových organizací

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná – podzim 2010
MUŽI

kolo den datum začátek utkání
2 NE 15.8. 10:30 Tvarožná – Vojkovice B
3 NE 22.8. 16:30 SK Pozořice – Tvarožná 
4 NE 29.8. 10:30 Tvarožná – Sokol Opatovice
5 NE 5.9. 16:30 SK Prace – Tvarožná
6 NE 12.9. 10:30 Tvarožná – FC Židlochovice
7 NE 19.9. 16:00 RAFK Rajhrad B – Tvarožná
8 NE 26.9. 10:30 Tvarožná – Viničné Šumice
9 SO 2.10. 15:30 FK 1932 Hrušovany – Tvarožná

10 NE 10.10. 15:00 Blažovice – Tvarožná
11 NE 17.10. 10:30 Tvarožná – SK Blučina
12 SO 23.10. 14:30 SK Moutnice B – Tvarožná
13 NE 31.10. 10:30 Tvarožná – Sokol Žabčice

1 NE 7.11. 14:00 Sokol Těšany – Tvarožná
15 NE 14.11. 10:30 Vojkovice B – Tvarožná

Soutěž v požárním útoku
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Tvaroženská olympiáda tradičně i netradičně
Po červnovém přeboru v lehké atletice čekala na organizátory TJ Sokol Tvarožná 

v krátké době další sportovní akce pro děti a mládež: Tvaroženská olympiáda. Možná 
byly oprávněné i obavy, že – víceméně po měsíci – bude o podobnou akci malý zájem. 
Nyní už víme, že tyto obavy byly zbytečné. Tvaroženská olympiáda se za čtrnáct let 
svého trvání stala nedílnou součástí prázdninového programu mnoha kluků a děvčat. 
V pondělí 2. 8. 2010 si na hřiště pod kopeček přišlo zasportovat 54 soutěžících.

Nahlédněme tedy společně do výsledků, abychom posoudili, jak dopadly letošní 
soutěže:

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH 
s

DÁLKA 
cm

I. KATEGORIE
3–5 let tenis. míček 20 m z místa
Jan OTEVŘEL Tvarožná 2,5 9,2 70
Jakub SKLÁDANÝ Tvarožná 6 5,7 78
Tomáš KŘÍŽ Tvarožná 3,7 6,6 63
Šimon KRŠKA Tvarožná 3,8 6,1 80
Jiří RAFAJ Tvarožná 11,1 5,2 102
Lukáš ODSTRČIL Tvarožná 3,7 6,9 65
Tomáš DVOŘÁK Tvarožná 5,9 7,1 85
Maxmilián JÁGER Tvarožná 5,5 7,5 47
Adam POKORNÝ Tvarožná 5,8 6,3 69
Jakub LIČKA Tvarožná 4,8 6,9 64

Tereza BRZOBOHATÁ Tvarožná 3,6 7,7 95
Kristýna VOJTOVÁ Tvarožná 4,6 6,4 105
Michaela PLEVOVÁ Tvarožná 4,3 7,3 69
Sandra SEDLÁČKOVÁ Tvarožná 3,3 5,8 70
Michaela VETYŠKOVÁ Tvarožná 6,7 5,1 89
Tereza URBÁNKOVÁ Tvarožná 4,6 6,6 88

II. KATEGORIE
6–8 let kriket. míček 50 m s rozběhem
Jiří BUCHTA Tvarožná 13,8 10,3 180
Bohdan KOZÁK Tvarožná 14,8 9,3 267
Martin FILIP Pozořice 15,2 9,4 284
Josef HRŮZA Rousínov 11,8 9,5 234

Adéla PROCHÁZKOVÁ Tvarožná 10,5 9,9 251
Terezie KŘÍŽOVÁ Tvarožná 3,8 12,6 142
Zuzana OTEVŘELOVÁ Tvarožná 3,9 13,7 130
Kristýna PALEČKOVÁ Tvarožná 4,4 12,2 144
Petra MACHANCOVÁ Tvarožná 13,1 9,8 231
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III. KATEGORIE
9–11 let
Pavel MUCHA Tvarožná 13,2 9,1 280
Jaromír OTEVŘEL Tvarožná 11,2 9,9 208
Patrik SOUKAL Tvarožná 25,6 8,9 297
Lukáš RAFAJ Tvarožná 33,2 9,2 277
Petr SVOBODA Tvarožná 30,7 9,2 276
Luděk ŠVÁBENSKÝ Tvarožná 30,2 9,4 287
Ondřej BUCHTA Tvarožná 29,8 8,5 275

Lucie FILIPOVÁ Pozořice 12,3 8,7 326
Kamila ANDRYSÍKOVÁ Tvarožná 12,7 9,4 291
Alice KOZÁKOVÁ Tvarožná 11,4 9,4 256
Michaela KOZÁKOVÁ Tvarožná 22,6 8,6 322
Veronika RAFAJOVÁ Tvarožná 17,6 9,2 250
Petra KŘENKOVÁ Tvarožná 16,7 8,7 297
Kateřina KŘENKOVÁ Tvarožná 17 8,8 281
Veronika ŠÍROVÁ Tvarožná 6 10,4 190

IV. KATEGORIE
12–14 let 60 m
Milan STRUHAŘ Tvarožná 30,1 12,4 265
David ŠÍR Tvarožná 49,5 8,1 460
Jakub STRUHAŘ Tvarožná 34,3 10,5 307
Viktor ŠŤASTNÝ Tvarožná 32,2 10,1 291
Zbyněk DVOŘÁK Tvarožná 34,7 10 316
Štěpán KRČEK Tvarožná 30,3 9,6 346
Adam LINDOVSKÝ Tvarožná 46,3 9,1 409

Kateřina OTEVŘELOVÁ Tvarožná 16,1 10,6 260
Aneta OTEVŘELOVÁ Tvarožná 34,8 9,4 354
Kateřina KOPIJEVSKÁ Tvarožná 21 12,1 273
Tereza VESELÁ Brno 13,9 10,8 261

V. KATEGORIE
15–18 let granát 60 m
Ondřej DANĚK Tvarožná 42 9 391
Lukáš MACHANEC Tvarožná 38,1 7,8 491

Yveta OTEVŘELOVÁ Tvarožná 17,3 9,3 336

Výkony mnohých soutěžících naznačily, že sportování děti baví, a že by při pravidel-
ném tréninku dosáhly velmi dobrých výsledků. Opět jsme byli svědky překonání rekor-
dů Tvaroženské olympiády v několika kategoriích: v I. kategorii vyrovnala rekord v běhu 
na 20 m Michaela Vetyšková výkonem 5,1 s. Ve IV. kategorii překonala rekord v hodu 
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kriketovým míčkem 
Aneta Otevřelová vý-
konem 34,8 m, David 
Šír překonal rekordy 
v  běhu na 60 m vý-
konem 8,1  s a ve sko-
ku dalekém výko-
nem 460 cm. Exklu-
zivní výkony byly po-
dány v V. kategorii: 
Yveta Otevřelová pře-
konala rekord v běhu 
na 60 m výkonem 
9,3  s, ve stejné disci-
plíně překonal rekord 

Tvaroženské olympiády i Lukáš Machanec výkonem 7,8 s a také ve skoku dalekém vý-
konem 491 cm. 

14. ročník tradiční Tvaroženské olympiády můžeme tedy považovat za úspěšný.
Několikrát v průběhu letošního roku jsme vás, čtenáře Tvaroženského zpravodaje, 

informovali o tom, že TJ Sokol Tvarožná slaví 100 let od svého vzniku. K připomenutí to-
hoto výročí byly plánovány různé akce, sportovní i kulturní. Mnohé z nich (plesy, soutě-
že, turnaje) se již uskutečnily, byly to převážně tradiční akce se slavnostním nádechem. 
Ale byla to právě Tvaroženská olympiáda, tato tradiční sportovní akce, která nás inspi-
rovala k uspořádání sportovní akce netradiční, tedy jejího pokračování – pro dospělé. 
A co jsme si vlastně od této akce slibovali? Za sebe přiznávám, že spíše příjemné odpo-
ledne s dobrou náladou, než s výbornými sportovními výkony. Jak potěšitelné je, že se 
podařilo obojí!

4. srpna od čtyř odpoledne, bylo na hřišti opravdu živo. To soutěžící VI. a VII. ka-
tegorie (abychom zachovali členění Tvaroženské olympiády) poměřovali svoje výko-
ny v  běhu na 60  m, 
ve skoku dalekém 
a v hodu granátem. 
Účastnili se i  býva-
lí držitelé rekordů 
Tvaroženské olympi-
ády, nyní již dospě-
lí, ale také sportov-
ní nadšenci – seni-
oři a seniorky nad 
60 let. Po sportov-
ních výkonech čeka-
lo (nejen) na soutěží-
cí společenské záze-
mí u kabin. Občerst-
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vení u výčepu, rozto-
pená udírna s voní-
cí cigárkou a zejmé-
na skupina Tambu-
ráši – to vše přispělo 
k dobré náladě. Pose-
zení bylo ještě „naru-
šeno“ nutným vyhlá-
šením vítězů a spo-
lečným focením, aby 
pak už nic nebránilo 
příjemné zábavě. Ač-
koliv byl následující 
den čtvrtek, tedy den 
pro mnohé pracovní, 
rozcházeli se poslední účastníci domů až pozdě po půlnoci. 

Ale nezapomeňme připomenout alespoň výkony, které stojí za obdiv: V kategorii 
VII. (nad 36 let) podal výborný výkon v běhu na 60 m Zbyněk Machanec výkonem 8,7 s 
a také ve skoku dalekém výkonem 465 cm, v této kategorii zvítězil v hodu granátem 
velmi dobrým výkonem Michael Galle, hodil 43,5 m. Rekordy však padly v VI. kategorii 
(19–35 let). Svůj rekord, kterého dosáhla ještě jako žákyně, překonala v hodu granátem 
Eliška Filipová, výkonem 35 m, ve stejné kategorii i disciplíně zlepšil rekord Roman Ja-
hoda na 51 m. Ve skoku dalekém se pokusil pokořit pětimetrovou hranici Daniel Šťast-
ný, vylepšil však rekord Tvaroženské olympiády „jen“ na 495 cm.

Všem soutěžícím (bylo jich 41!) i ostatním příznivcům bych chtěla touto cestou po-
děkovat za účast a chuť se bavit a skupině Tamburáši za navození příjemné atmosféry, 
bez které by to celé nebylo ono. Díky patří i panu starostovi, který přišel naprosto be-
zelstně podpořit sportovní akci a jehož přítomnost jsme využili k důstojnému oceně-
ní nejlepších sportovců a sportovkyň (pozvaní zástupci okresní asociace SPV se na po-
slední chvíli omluvili). Pro děti, které přišly povzbudit své rodiče či prarodiče, byla při-
pravena odměna v podobě volné vstupenky na pouťové atrakce, které věnovala národ-
ní kolotočová společnost SCHULZ. Na ceny pro vítěze přispěla (stejně jako na dětskou 
část Tvaroženské olympiády) Obec Tvarožná, TJ Sokol Tvarožná a manželé Machancovi.

A co nás v letošním jubilejním roce ještě čeká? Nejvýznamnější společenskou akcí 
bude slavnostní schůze ke 100. výročí založení TJ Sokol ve Tvarožné. Uskuteční se již 
30. října 2010, a jsou zváni všichni členové i příznivci. V listopadu věříme, že se sejde-
me (netradičně) na divadelním představení a v prosinci je naplánována zimní část 
Tvaroženské olympiády. V říjnu také zahájí pravidelné cvičební hodiny všechny fungu-
jící sportovní složky TJ.

O všech tradičních i netradičních akcích vás budeme informovat prostřednictvím 
místního rozhlasu a vývěsek, na ty nejvýznamnější akce vám bude doručena pozvánka. 

Za celý výbor TJ Sokol Tvarožná věřím, že nám i nadále zachováte přízeň.

Ivona Šťastná 



Tvaroženský zpravodaj  22

Prodej krmiv 
Až k Vám domů dovezeme, lepší ceny nabídneme. 

 

 

 

 

Většinu krmiv dovezeme do 24 hodin. 

Rozvoz až k Vám domů !! ZDARMA !! 
(Blažovice, Prace, Kobylnice, Jiříkovice, Šlapanice, Pozořice, Tvarožná a okolí) 

Za ceny internetových obchodů. 

Navíc ke každé objednávce dárek. 
Značky: Akana, Anka, Bosch, Brit, Calibra, Delikan, Eukanuba, First, Happy Dog, Hills, Chappi, 
Chicopee, K‐9, Kronch, Nutram, Pedigree, Pro Pack, Purina, Purina Proplan, Royal canin, a 
další.  

Bližší informace rádi poskytneme a Vaše objednávky přijímáme denně na číslech: 

777 291 554       608 519 780 
nebo na adrese: krmivoblazovice@seznam.cz 

REKLAMA
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Několik posbíraných vzpomínek Správce stavby na stavbu kanaliza-
ce v obci Tvarožná

Co poznamenalo průběh výstavby:
Zejména okolnost, bohužel běžná 

u všech staveb, zasahujících do stávajících 
podzemních sítí – neznalost jejich přesné 
polohy. V projektu byly tyto podzemní 
překážky vyznačeny pouze informativně, 
ani správci těchto sítí nejsou vždy schopni 
je v terénu přesně vyznačit. Zejména ve-
dení, která nemají žádné provozovatele 
(drenáže, staré i nefunkční kabely, atd.) vy-
žadovaly ruční sondáž. Zde je třeba podě-
kovat všem pamětníkům v obci, za ochot-
né sdělování informací o těchto překáž-
kách. I tak došlo k několika přerušením a 
nutnosti oprav a i přeložkám, které způ-
sobovaly prodloužení doby otevřených 
výkopů. Trpělivost občanů velmi zkouše-
la okolnost, že při zřizování domovních 
odboček (přípojek) bylo nutno modifiko-
vat jejich trasování oproti projektu, což se 
dařilo díky dobré znalosti místní situace a 
jednání s majiteli nemovitostí p. Valného.

Nelze zde však nezaznamenat, že přes 
všechnu snahu dozoru došlo na několi-
ka místech, zejména v části tzv. Gastlu a 
Humna, k porušení již odzkoušeného sbě-
rače při zřizování odboček a nutnosti ná-
sledných oprav a opakování zkoušek.

Závěrem po ukončení prací si Správce 
stavby dovoluje shrnout, že přes všechny 
obtíže (např. v rámci celé stavby nejhlubší 
výkopy, až více než 5 m a úzké uličky v čás-
ti Krhon) byla celá stavba snášena obyva-
teli obce trpělivě. Lze jen doufat a vyslo-
vit předpoklad, že dílo bude sloužit k pro-
spěchu obce a životnímu prostředí po ce-
lou dobu předpokládané životnosti. Byl 
k tomu vytvořen předpoklad v projektu, 
který důsledně stanovil užití nejkvalitněj-

Jak to začalo:
Výstavba splaškové kanalizace „Šlapa-

nicko – čistá Říčka a Rakovec“ pro obce 
Tvarožná, Sivice, Pozořice, Velatice, Kova-
lovice, Viničné Šumice a Mokrá-Horákov 
navazují na I. etapu této stavby, která byla 
dokončena v roce 2007 za obcí Jiříkovice.

Práce na II. etapě odkanalizování za-
počaly proto dne 25. 10. 2007 v místě po-
slední revizní šachty páteřního sběrače 
FIII za  obcí Jiříkovice a pokračovaly tra-
sou polními pozemky směrem na Roh-
lenku, podchodem pod starou Vyškov-
skou a dálnicí a dále ke katastru Tvarožná. 
Tyto úseky stavby byly poznamenány jed-
nak zimním obdobím s rozbahněným te-
rénem, kde doprava materiálů byla mož-
ná pouze s nejvyšším nasazením terén-
ních vozidel a nutností provést nový pod-
chod pod dálnicí, když stávající štola se 
ukázala jako nevyhovující. K začátku obce 
Tvarožná se tedy stavba propracovala až 
8. 2. 2008.

Obyvatelé Tvarožné byli na informa-
tivní schůzce seznámeni zástupci Zhoto-
vitele – Imos Brno a.s. – o rozsahu, způ-
sobu zabezpečení chodu obce po dobu 
stavby a o časovém plánu výstavby. Orga-
nizaci této informace pro občany zabez-
pečil Obecní úřad, jmenovitě p. starosta 
Kopecký, místostarosta Ing. Havel a tech-
nický pracovník obce p. Valný. Od  této 
doby pokračovala velmi dobrá spolu-
práce s představenstvem obce po celou 
dobu stavby až do jejího dokončení, spo-
čívající v organizaci pravidelných schůzek 
všech zúčastněných k řešení všech aktuál-
ních problémů.

Ze života…
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ších stavebních materiálů a technologic-
kých postupů. Po dobu stavby byla dobrá 
spolupráce autorského dozoru a  zpraco-
vatele projektu Pöyry Brno a.s. při všech 
nutných případech řešení aktuálních pro-
blémů přímo na místě.

Správce stavby rovněž důsledně trval 
na provedení všech zkoušek jak potrubí a 
šachet (tlakové a TV kamerou), tak i únos-
nosti podkladů a povrchů obnov vozovek.

Několik údajů nakonec o rozsahu ka-
nalizace v Tvarožné:

Kanalizace byla vybudována jako od-
dílná (pouze pro splaškové vody) v cel-
kové délce 14 větví stok 3430 m, z toho 

potrubí ze skelného laminátu („Hobas“) 
průměru 250 a 300 mm – 340 m, potru-
bí z polypropylenu („Pipelife“) profil 250 a 
300 mm – 1903 m a kameninové potrubí 
profil 250 mm – 1187 m. Bylo zde osazeno 
114 ks revizních šachet a 290 ks domov-
ních odbočení.

Na páteřním sběrači FIII, procháze-
jícím celou obcí v délce 1601 m ze skel-
ného laminátu (Hobas) profilu 300 mm 
bylo dále osazeno 55 ks revizních šachet 
a 141 ks domovních odbočení.

Celkem je tedy v obci Tvarožná umož-
něno napojení 431 nemovitostí a parcel.

Ing. Milan Jureček
senior expert 

MOTT MACDONALD PRAHA, spol. s r. o.

 Tvaroženská pečetidla
Na Moravě není mnoho obcí ve veli-

kosti Tvarožné, které svoje současné erby 
odvozují od starých dokladů, dokumentů, 
nebo dokonce dochovaných pečetí a pe-
četidel. 

Tvarožná svoje dnešní erbovní ozna-
čení odvodila od pečetidla, které se šťast-
nou náhodou podařilo objevit před téměř 
25 lety. Jedná se o pečetidlo z roku 1733 
a je nám všem dobře známé. Zobrazuje 
zkřížené vidle a kopáč s nápisem „PEZET 
OBECNÍ TWAROZENSKÁ“ a letopočet 1733. 
Již tato skutečnost zasluhuje naši pozor-
nost. Vždyť úřední nařízení, které obcím 
v tehdejší monarchii nařizovalo pořídit 
pečetidla, vzniklo až roku 1749 tzv. REK-
TIFIKAČNÍMI AKTY. Co vedlo představite-
le obce Tvarožná k tomu, že si již v roce 
1733, tedy 16 roků předem, pořídili obecní 
pečeť? To zůstává dodnes záhadou. Proto 
ani náznakem nikoho v uplynulém čtvrt-
století nenapadlo, že by do této historic-
ké skutečnosti mohl vzniknout byť stín 

pochybností o nejstarším erbu Tvarožné, 
o nejstarší pečeti. Přesto se tak stalo.

Tvaroženský Obecní úřad byl upozor-
něn, že se v německém Mnichově chystá 
mezinárodní dražba historických předmě-
tů. Pod číslem 3359 má být draženo mimo 
jiné i pečetidlo z roku 1680, které zástup-
ci dražební síně HERMAN HISTORICA MU-
NICH považují za předmět polské prove-
nience. Podrobným zkoumáním však lze 
dovodit, že se jedná o pečetidlo Tvarožné. 

Rozhodování obecních radních netr-
valo dlouho. Díky internetu bylo možné 
prozkoumat především nápis nepochyb-
ně dokládající, že jde skutečně o tvarožen-
skou pečeť. Tvarožná se zúčastnila dražby. 
Původní vyvolávací cena 200 Euro byla 
sice navýšena, ale nový doklad o staro-
bylosti obce je již v trezoru Obecního úřa-
du. Pečetidlo tentokrát představuje vinný 
hrozen s listy révy vinné a 2 vinařská ná-
činí. Jeden nástroj s rukojetí představující 
vinařský kosíř a druhý, bez rukojeti, před-
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stavující předchůdce dnešního pluhu tzv. 
krojidlo, byly ověřeny v Moravském zem-
ském archivu. Nápis na pečetidle tvo-
ří kromě letopočtu 1680 text „AVRZAD 
TWAROZENSKY“. Průměr razidla je 22 mm 
a délka kovové rukojeti je 8,5 cm.

Znenadání má Tvarožná dva staroby-
lé doklady, dvě pečetidla, která však dělí 
v době vzniku pouhých 53  roků (1680 
a 1733). Co  bylo příčinou změny úřed-
ních pečetí? Na čí popud a proč došlo ke 
změně nejenom pečetidel, ale i symbolů 

obce? Otevírá se řada otázek, které by jis-
tě zajímaly nejenom tvaroženské občany, 
ale jistě i heraldiky, či historiky. Důvodů 
může být jistě více. Jeden se nabízí.

V té době se ruší ve větším rozsahu vi-
nohradnictví v našem regionu a obce jako 
Tvarožná, nebo líšeňská vrchnost, kam 
Tvarožná patřila, na  tuto skutečnost rea-
gují i změnou pečetidla. Odpověď (mož-
nou) jsme hledali a našli v publikaci 700 
let Tvarožné u  Brna, kde  na straně 165 
píše autor – historik PhDr. Ludvik Belcredi: 

„V roce 1715 dal Jan Kryštof všechny pod-
danské pozemky ve  Tvarožné znovu roz-
měřit a připojil z  nich louky v tratích…“, 
dále v textu pokračuje, „zrušil zde vinice a 
zasel obilí…“. Ejhle z vinařského náčiní se 
nám mění symbolika v erbu obecní peče-
ti na vidle a kopáč (1733). 

Bylo to tak, nebo byla důvodem ně-
jaká jiná událost? Sloužila obě pečetidla 

po  nějakou dobu společně, nebo bylo 
nutné starší znehodnotit a používat no-
vější? Nebo šlo jenom o prozaický důvod? 
Mohlo se stát, že některý z konšelů obce 
pečetidlo z roku 1680 jenom ztratil a tak 
se nechalo již s novou symbolikou vyrobit 
pečetidlo nové. K této verzi se kloní i ná-
zor PhDr. Štarhy z Moravského zemské-
ho archivu v Brně. Nepovažuje naši přede-
šlou verzi za reálnou v souvislostech teh-
dejších poměrů mezi vrchností a obecní-
mi představiteli. Jak se Tvaroženské peče-

tidlo z roku 1680 dostalo až do Mnicho-
va a jak se přišlo na pečetidlo z roku 1733? 
Otevřených otázek zůstává stále hodně.

Zůstaňme však ještě u druhého peče-
tidla z roku 1733. Jeho nalezení byla také 
náhoda. Když někdy v letech 1980–1985 
Jan Brzobohatý pomáhal bourat stale-
tý mlat v nádvoří rodového domu Brzo-
bohatých, netušil, že v jednom z výklen-
ků zdí z nepálených cihel objeví „poklad“. 
Bylo to právě to původně první pečetidlo 
Tvarožné. Perfektně zachované s bronzo-
vým razidlem a rukojetí s blíže neznámé 
kovové slitiny. Pečetidlo uchovává prá-
vě Jan Brzobohatý. Naštěstí. Kopie poří-
zená v  80. letech se ztratila. Pátrali jsme, 
jak přišlo pečetidlo k Brzobohatým. Z vý-
čtu purkmistrů a radních, které dokladují 

„Lánské rejstříky“ se dozvídáme, že purk-
mistrem Tvarožné byl v roce 1760 Barto-
loměj Brzobohatý. Není vyloučeno, že ně-
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Za Zvony v Srbsku
Loni v září jsme u nás v obci přivíta-

li pěvecký sbor Zvony ze srbské Selenče. 
Jeto asi třítisícová vesnice ležící v provincii 
Vojvodina, která si více než po 250 let za-
chovává jazyk svých přistěhovalých před-
ků – slovenštinu. Sbor Zvony je amatérský 
soubor. Profesionální vedení a jejich pří-
stup ke společnému zájmu je řadí mezi 
velmi významné tamní sbory. Konečně 
o jejich úrovni se mohli přesvědčit ti, kteří 
přišli na jejich loňský koncert do tvarožen-
ského kostela nebo na bučovický zámek.

Byly to tehdy sice jen tři dny pozná-
vání, ale za to velmi intenzívní. Jejich zá-

jem o naši zemi, nadšení ze společných 
zájmů a vznikajícího přátelství vedlo k po-
zvání našeho chrámového sboru a osob-
ně prezentovaného Kyjovského komorní-
ho orchestru k nim do Srbska. Termín, sr-
pen 2010, jsme dohodli ještě za jejich ná-
vštěvy u nás. V průběhu roku jsme si dopi-
sovali a ujasňovali podmínky a možnosti 
obou stran. Vyměnili jsme si noty, se kte-
rými jsme chtěli společně vystupovat. 
Po  našich pravidelných zkouškách jsme 
jim vždy chvíli věnovali čas.

Odjížděli jsme časně ráno v pátek 
6. srpna a těšili se na to, co nás čeká. Ces-

které artefakty z roku 1733 v pohnutých 
dobách uschoval a pečetidlo se našlo 
až téměř po 250letech. 

Za zmínku stojí i věcné zhodnocení 
odborníků MZA. V 17. a 18. století neby-
lo vůbec samozřejmostí, aby obec velikos-
ti Tvarožné měla svoji pečeť. Obce použí-
valy pečetě své vrchnosti, nebo nejbližší-
ho městečka, či města, kde tehdy již své 
dokumenty pečetili. Zůstává proto záha-
dou, proč již v roce 1680 považovali rad-

ní ve Tvarožné za nutné mít vlastní pe-
čeť, což potvrdili i v roce 1733. Tvarožná již 
před více jak 300 lety měla mezi obcemi 
sobě rovnými jakýsi náskok. Naše otázka, 
na kterou zatím neznáme odpověď, zní: 

„Proč?“
Příběh dvou pečetidel Tvarožné 

bude jistě pokračovat. Svoji heraldiku 
však Tvarožná ponechá v současném sta-
vu. Vždyť ji schválil i prezident Václav Ha-
vel.  

Ing. František Gale
kronikář
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tovala sice menší část sboru, zato mládež 
komorního orchestru z Kyjova a okolí byla 
téměř kompletní. A tím samostatně pre-
zentovatelná. Do Selenče jsme dorazili 
v odpoledních hodinách. To už na nás če-
kali zpěváci ze Zvonů. Po velmi srdečném 
přivítání si nás rozebrali do svých domo-
vů. Jejich starost o nás po pět dnů a nocí 
zdaleka převyšovala naše požadavky.

Ještě ten večer, krátce po příjezdu, pro-
běhla společná zkouška všech zpěváků a 
orchestru pod vedením obou dirigentů – 
našeho Jana Sáraze a domácího Juraje Su-
diho – na nově opravené staré faře patří-
cí k evangelickému kostelu. Bylo příjemné 
zjistit, že náš přístup k nácviku, propraco-
vání a provedení skladeb oslovil i selenč-
ské zpěváky. Začátek společné práce byl 
také základem nových přátelství.

V sobotu ráno jsme nejprve shlédli sál, 
ve kterém místní nadšenci shromáždili 
nábytek, předměty a oděvy svých praro-
dičů. Tak spontánně vzniklo místní muze-
um slovenských tradic. Mnohým z nás při-
pomenula, jaké to bylo v domácnostech 
našich babiček. Pak jsme se přemístili do 
Báčského Petrovce, kde probíhaly každo-
roční Slovenské národní slavnosti, orga-
nizované Maticí slovenskou. Shlédli jsme 
několik zajímavých výstav týkajících se 
významných osobností se vztahem ke své 
zemi. Současně probíhaly kulturní akce 
založené na tradici svých předků.

Po obědě jsme se vrátili zpět do Se-
lenče. Čekala tam na nás účast na svateb-
ních obřadech, kde byli kyjováci pozváni 
zahrát. Poté muzikanti ještě hráli při slav-
nostní mši v katolickém kostele. 

A to už byl večer. V sále místního ha-
sičského spolku nás čekala společná ve-
čeře s rodinami našich hostitelů. Po ní ne-
zahálel žádný hudební nástroj, hodně se 
zpívalo a taky tančilo. Bavili jsme se slo-
venskými lidovkami a tančili třeba srbské 

kolo. Skvělé náladě podlehl i náš řidič To-
máš, který se ukázal jako výborný společ-
ník, muzikant a také po zbytek cesty dopl-
nil náš tenor o pěkný hlas. 

Nedělní ráno v evangelickém koste-
le dostal komorní orchestr z Kyjova dal-
ší příležitost prezentovat se. Hudba, kte-
rá v tomto stánku zazněla poprvé, sklidi-
la oprávněný potlesk. Vážná hudba je to-
tiž v těchto „končinách“ vůbec velkou ne-
známou. Téměř vše je tu založeno na folk-
lóru. Většina písní či skladeb je lidová, zli-
dovělá nebo je napsaná k poctě a oslavě 
své země. 

Odpoledne jsme měli v Báčském Pe-
trovci v rámci slavností společný koncert 
Zvonů s našimi zpěváky a orchestrem. Vy-
stoupení se uskutečnilo v, pro tyto příle-
žitosti, upraveném dvoře budovy nále-
žící Matici slovenské. Velké množství lidí, 
ať místních či Slováků ze zahraničí, si při-
šlo poslechnout netradiční koncert. S tím-
to koncertem nás pojilo mnoho příjem-
ných slov, ale i veselé příhody. 

Večerní koncert dětských folklórních 
skupin vytvořil krásný konec tohoto dne 
i celých národních slavností.

Pondělí a úterý se neslo ve zname-
ní účasti naší výpravy na Semináři dol-
nozemských učitelů. Akce se uskuteč-
ňuje každým rokem o prázdninách pro 
sbormistry – učitele. Letošní seminář 
s  naší účastí byl zcela výjimečný. Už pro-
to, že  náš mladý orchestr představoval 
modelový soubor, jak vůbec s takovým 
tělesem pracovat. Do orchestru byla za-
řazena skupina žáků místních hudebních 
škol. Poznávali práci jinou, než na jakou 
jsou doma zvyklí. Pro nás zpěváky a dal-
ší účastníky semináře byla práce s jinými 
dirigenty hodně nezvyklá. Jak způsobem 
práce, tak přípravou na zkoušku. K naší 
škodě je tento styl u nás neakceptovatel-
ný. Přesto musím vyzvednout naše zpěvá-
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Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Po dvouměsíčním prázdninovém od-

počinku jsme ve středu 1. 9. 2010 zahá-
jili nový školní rok 2010/2011. Slavnostní 
zahájení proběhlo v 1. třídě, kde jsme při-
vítali 7 nových žáčků. Prvňáčky doprová-
zeli jejich nejbližší a přivítat a povzbudit 
všechny žáky přišel i pan starosta F. Ko-
pecký.

Žáci budou v letošním školním roce 
rozděleni do 3 tříd. Třídní učitelka 1. a 2. 
ročníku, se 13 žáky (7+6) je Mgr. Věra Flo-
riánová. Třídní učitelka 3. a 4. ročníku s 18 
žáky (13+5) je Mgr. Jana Paukertová a tříd-

ní učitelka 5. ročníku s 15 žáky je Mgr. Iva-
na Majerová. Celkem se na naší škole le-
tos bude učit 46 žáků. Na částečný úvazek 
zůstává vyučovat Mgr. Eva Klímová. Škol-
ní družinu i letos povede Martina Rozum-
ková. Úklid a údržbu budovy školy má na 
starost paní Renata Laníčková.

Na žáky i v letošním školním roce čeká 
zajímavý kulturní a sportovní program a 
také mimoškolní aktivity, které budou za-
hájeny od měsíce října. Celoročně opět 
pokračujeme v soutěži Recyklohraní.

ky, kteří se v těchto nezvyklých podmín-
kách vůbec neztratili. Spíš naopak.

Úterní odpoledne jsme ještě stihli vý-
let do hlavního města provincie Vojvo-
dina – Nového Sadu. Udělali si vycházku 
centrem města a vyšlápli si na Petrova-
radinskou citadelu nad Dunajem. Odtud 
byl krásný výhled na město. Ale také pilí-
ře mostu, který nevydržel bombardování 
v nedávné válce.

Celá naše společná práce na seminá-
ři vedla k jednomu cíli. Závěrečný společ-
ný koncert všech zúčastněných seminá-
ře, sboru Zvony a orchestru v překrásném 
vstupu do klasicistního zámečku v neda-
lekém městečku Kulpin. Vyvrcholením 
koncertu bylo společně nastudované Mo-
zartovo Ave Maria s doprovodem orchest-
ru. Nečekaně velký zájem o tento koncert 
překvapil i organizátory. A další pochvaly 
nás velmi hřály. 

Byl to zároveň poslední večer u na-
šich přátel. Přestože jsme ze všech dojmů 
byli dostatečně unaveni, tak snad z obav, 
že přijdeme o chvilku s milými lidmi, jsme 

spánek co nejvíce oddalovali. Už to pro ni-
koho nebyli lidé ze sboru Zvony, ale dob-
ří přátelé. A pro mnohé z nás jejich upřím-
nost, otevřenost a pohostinnost doved-
la k poznání, jak by měly fungovat mezi-
lidské vztahy beze všech nedobrých pří-
vlastků. 

Středeční ranní loučení nebylo lehké. 
Ale, jak rád používal náš kamarád, sbor-
mistr Zvonů Ďuki: V nejlepším se má pře-
stat, aby bylo zase na co se těšit. A dodá-
val: Nebuďte smutni, všechno je jak má 
být. Taková je vůle poslaná nám shora…

Zpáteční cestu za krásného počasí 
jsme si prodloužili procházkou po maďar-
ském župním, královském městě Székes-
fehervár. V tomto městě, česky Stoličný 
Bělehrad, jak znalci historie vědí, bylo ko-
runováno na 38 uherských králů a 18 jich 
bylo pohřbeno.

Dobrá nálada v autobuse cestou ne-
ustávala. Jen příjezd do našich domo-
vů ji musel ukončit. Nebylo čeho litovat, 
máme se přece do budoucna na co těšit…

Alena Kalužová
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. listopadu. 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.

V měsíci září zahájíme plavecký výcvik 
ve Vyškově, podíváme se na pohádku Mi-
loše Macourka, vyzkoušíme svoje znalosti 
v oblasti dopravní výchovy. Již jsme se zú-
častnili naučného programu o našich léta-
jících dravcích, který organizovala ZŠ Jiho-
moravské náměstí v Brně. 

Naše škola se zapojila do projektu 
MŠMT „EU peníze školám“. Na základě to-
hoto projektu využíváme během letošní-

ho školního roku možnosti zkvalitnit výu-
ku rozdělením žáků na některé vyučova-
cí hodiny a vybavit školu potřebnými mo-
derními pomůckami pro výuku.

Na závěr bych chtěla popřát všem žá-
kům, jejich rodičům a také pedagogům 
úspěšný a bezproblémový nový školní 
rok.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Prázdniny utekly jako voda a nastou-

pil nový školní rok 2010–2011. Jako kaž-
doročně se první zářijové dny neobešly 
bez slziček a malého stýskání. Do mateř-
ské školy pro tento školní rok je přihláše-
no 50 dětí, z toho 20 děvčat a 30 chlapců. 
Jak jistě všichni vidíme, jedná se o převa-
hu mužské populace. Díky obecnímu úřa-
du jsme o prázdninách vyměnili podlaho-
vou krytinu ve třídě Medvídků, vymalova-
li celou mateřskou školu, pořídili jsme za-
hradní domek na hračky a ještě nás čeká 
výměna hlavní brány. Touto cestou jim 
děkuji za to, že se o nás tak dobře starají.

Nyní se krátce zmíním o akcích, které 
nás čekají v průběhu měsíce září a října. 

13. 9. 2010 v 11:00 hod. do MŠ přijede 
maňáskové divadlo s pohádkou Krteček a 
škola. Bude to pohádka plná veselých pís-
niček a humoru.

15. 9. v 8:45 jedeme do horákovské 
obory, kde uvidíme daňky a muflony. Až 
začnou padat kaštany, můžete je pro zví-
řátka do mateřské školy nosit. Jistě budou 
spokojené a připravené na zimu.

17. 9. nás čeká první lekce plavání 
ve  Vyškově a bude probíhat pravidelně 
každý pátek do 12. 11. 2010.

Na začátku měsíce října přijedou 
do  MŠ chovatelé dravců, kteří nám na 
školní zahradě předvedou živou expozici 
orlů, soviček apod. 

V říjnu opět zahájíme nadstandard-
ní aktivity v mateřské škole – angličtinku 
pro nejmenší, flétnu, logopedii, kerami-
ku. Jako každý rok k nám bude pravidel-
ně v pondělí přijíždět logopedka z kliniky 
Logo paní Mgr. Čechová.

Myslím, že výčet aktivit byl úplný. Více 
se dozvíte na webových stránkách mateř-
ské školy www.materskeskolky.cz.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková
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Naši jubilanti

září–říjen 2010
97 let Divácká Marie, Tvarožná 160

80 let Sedláčková Květoslava, Tvarožná 142

60 let Posádková Marie, Tvarožná 108

50 let Ryšavý Jaroslav, Tvarožná 289
 Galle Antonín, Tvarožná 339

Všem jubilantům blahopřejeme!

Návštěva v Srbsku – Selenča



Tvaroženská sportovní olympiáda



Návštěva v Srbsku – Selenča

Tvaroženská pečetidla


