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Vážení občané, 
komunální volby 15. a  16. října byly 

trochu jiné, než na  jaké jsme byli dopo-
sud zvyklí. V obci panovala před volbami 
jakási napjatá atmosféra plná vzrušení, 
zvědavosti a  očekávání. Poprvé v  novo-
dobé historii se také objevil předvolební 
leták, na  jaké jsou již z předchozích roků 
zvyklí z  jiných obcí. I  výsledek voleb byl 
jiný. Osm členů původního Zastupitelstva 
obce dostalo ve  volbách znovu mandát 
a k nim přibylo sedm nových tváří. Nová 
byla hlavně vyrovnanost výsledků voleb. 
Tři kandidátní listiny získaly po pěti man-
dátech a  tak následovalo povolební vy-
jednávání, které mělo mnohdy zajímavý 
průběh. 

Ustavující zasedání se uskutečnilo 
9.  listopadu za  většího zájmu veřejnosti, 
než na jaký jsme na veřejných i dřívějších 
ustavujících zasedáních Zastupitelstva 
byli zvyklí. Více než šedesát občanů sledo-
valo tajnou volbu starosty, místostarosty, 
radních, předsedy finančního a kontrolní-
ho výboru. 

V  Radě obce zůstali jen dva z  původ-
ních členů. Jejichž úkolem bude zajistit 
kontinuitu ve správě obce i při uplatnění 
trochu jiného způsobu práce v čele s uvol-
něným starostou. 

Na tomto místě chci poděkovat všem 
svým spolupracovníkům z  předchozích 
pěti volebních období. Od každého jsem 
se něco dobrého přiučil. 

Děkuji členům bývalého Zastupitel-
stva obce, kteří pracovali v  době realiza-
ce největší investiční akce v historii obce. 
Myslím si, že všichni plně využili prostoru, 
který jim byl v  této funkci dán. Srdečně 
děkuji svým nejbližším spolupracovní-
kům a  také dobrým kolegům a  sice mís-
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tostarostovi Ing.  Jiřímu Havlovi za  spous-
tu nedoceněné „černé práce“ při údržbě 
obce a  při stavbě splaškové kanalizace, 
předsedovi finančního výboru Ing. Jiřímu 
Kozákovi za obdivuhodně perfektní vede-
ní financí obce, předsedovi stavební komi-
se Ing. Vilému Šimkovi za práci při řešení 
problémů stavby kanalizace i za pečlivou 
práci v pořizování fotodokumentace obce 
a  předsedovi komise pro sociální věci, 
školství a dopravu Pavlu Filipovi za velmi 
iniciativní přístup při řešení řady složitých 
úkolů. Absolvovali jsme spolu za  ty čtyři 
roky celkem stotřikrát Radu obce, asi osm-
náctkrát zasedání Zastupitelstva, mnoho-
krát kontrolní dny, různé valné hromady 
i porady a na spolupráci v tomto dobrém 
kolektivu budu vždy rád vzpomínat. 

Moje velké poděkování patří i  úspěš-
nému předsedovi kontrolního výboru 
Ing.  Janu Přikrylovi, výbornému předse-
dovi Zemědělské komise Rudolfu Kalá-
bovi, spolehlivému předsedovi komise 
pro životní prostředí Jiřímu Bajerovi, or-
ganizačně velmi schopnému předsedovi 
komise pro sport a  kulturu Luboši Šubr-
tovi a  dalším iniciativním členům Zastu-
pitelstva obce Pavlovi Babušíkovi, Emilu 
Blahákovi, Ing.  Renatě Filipcové, Jiřímu 
Krškovi, MUDr.  Rudolfu Lichkovi a  Pavlu 

Šťastnému. Myslím, že jsme spolu vytvo-
řili opravdu dělný kolektiv.

Za  nadstandardně dobrou spolupráci 
děkuji i  svým nejbližším, odborně a  or-
ganizačně schopným, spolupracovnicím 
z Obecního úřadu Marii Pelikánové, Anně 
Neužilové a  také obětavým matrikářkám 
Dagmar Buchtové a  Michaele Pejřilové 
za organizaci pěkných oslav pro jubilanty 
a při vítání nových občánků. Za spoluprá-
ci děkuji i všem dalším z obce, škol, firem, 
úřadů a organizací, které jsem jmenovitě 
neuvedl. Výčet jejich jmen by určitě za-
bral několik stránek. 

 Za  podporu děkuji všem občanům, 
kteří nás věcnými a  konkrétními připo-
mínkami upozorňovali na problémy a vel-
mi nám tím pomáhali k jejich řešení. 

Nově zvolenému Zastupitelstvu obce 
i  novému starostovi přeji v  následujících 
čtyřech letech hodně úspěchů při neleh-
ké práci pro svoje spoluobčany.

Vám všem, občanům naší Tvarožné, 
přeji do dalších dnů, měsíců a roků hlavně 
pevné zdraví a jenom vše dobré. A v tom-
to ročním období Vám už přeji i  klidné 
a  spokojené Vánoce a  šťastný nový rok 
2011.

František Kopecký
starosta obce Tvarožná v letech 1990–2010 

Zajímavosti z obce�

Informace

• 15.–16. října se konaly komunální volby do Zastupitelstva obce. Výsledky najdete na 
jiném místě Tvaroženského zpravodaje.

• 30. října připomněla slavnostní valná hromada sté výročí založení TJ Sokol.
• 9. listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce, jeho průběh stručně 

zachycuje jeho „Usnesení“, uvedené na jiném místě Tvaroženského zpravodaje.
• 3.–5. prosince si připomeneme 205. výročí bitvy u Slavkova. 
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Poděkování

Poděkování si zaslouží všichni organizátoři slavnostní valné hromady a výstavy při osla-
vě stého výročí založení TJ Sokol. 

205. výročí bitvy u Slavkova – program

• pátek 3. prosince: pietní akty v jednotlivých obcích na slavkovském bojišti  
např. Žuráň – obec Podolí, Jiříkovice, Křenovice).

• sobota 4. prosince:  Tvarožná, 14:00 hodin, rekonstrukce bitvy pod Santonem.
• neděle 5. prosince:  pietní akt na Mohyle míru v obci Prace.
V sobotu bude posílena doprava na lince 702 k Rohlence, část obce (Konec) bude v době 
10–17 hodin tak jako každoročně uzavřena, náhradní zastávka IDS bude u KD Kosmák.
Bližší informace na plakátech a na www.austerlitz.org.  

Upozornění občanům�

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
prosinec 2010 – únor 2011
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.
sobota 8. 1. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 22. 1. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 5. 2. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 19. 2. 2011 9:00–11:00 hod.
sobota 5. 3. 2011 9:00–11:00 hod.

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

Ing. Jiří Havel

Informace Z.O. �

Informace občanům

Informace týkající se evidence obyvatel v naší obci za rok 2010 bude zveřejněna až 
po obdržení sestavy obsahující změny k 31. 12. 2010, kterou nám zasílá Městský úřad 
Šlapanice.
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Usnesení z ustavujícího zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne 9. 11. 2010 v 18:30 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

 1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
  Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
 2. Komisi návrhovou ve složení: 

předseda – Filip Pavel 
1. člen – Kousal Tomáš, Ing.  
2. člen – Buchta Petr , Ing.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 3. Komisi mandátovou ve složení:  
předseda – Kocourek Jaromír 
1. člen – Kopecký František 
2. člen – Pejřil Petr 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 4. Komisi volební ve složení: 
předseda – Lichka Rudolf, MUDr.  
1. člen – Kaláb Rudolf 
2. člen – Kříž Petr, Ing.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
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 5. Ověřovatele zápisu ve složení: 
Bajer Jiří, Kousalová Emilie, Šťastný Pavel 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 6. Zástupce pro dohadovací řízení ve složení: 
Změna 2010 – Kříž Petr, Ing.  
Nezávislí – Filip Pavel 
KDU ČSL – Pejřil Petr 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 7. Způsob volby – tajné hlasování 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 8. Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – příloha č. 1 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 9. Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce – příloha č. 2 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 10. V souladu s ustanovením § 84, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích funkce, 
pro které budou členové zastupitelstva uvolněni: 
a) uvolněný starosta – neuvolněný místostarosta 
b) neuvolněný starosta – uvolněný místostarosta 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 11. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m, Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
starosta obce – Buchta Petr, Ing.  
Hlasování: pro 8, proti 6, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 12. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m, Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
místostarosta obce – Šťastný Pavel (třetí volba) 
Hlasování: pro 8, proti 7, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 13. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m, Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
další členy rady: 
a) Kousal Tomáš, Ing. (druhá volba)  
Hlasování: pro 9, proti 6, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  b) Filip Pavel 
Hlasování: pro 10, proti 5, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  c) Šimek Vilém, Ing. 
Hlasování: pro 10, proti 5, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 14. Zřízení výboru finančního, předseda – Tomáš Kousal, Ing.  
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 15. Zřízení výboru kontrolního, předseda – Lichka Rudolf, MUDr.  
Hlasování: pro 11, proti 4, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 16. a) Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko: 
Buchta Petr, Ing, Kousal Tomáš,Ing., Kozák Jiří, Ing.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  b) Mikroregion Rokytnice: Buchta Petr, Ing.  
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Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
c) Mohyla míru Austerlitz, o.p.s.: Kopecký František  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
d) Zájmové sdružení právnických osob „Slavkovské bojiště – Austerlitz“: 
Kopecký František 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 17. Stanovení oddávajících: starosta Buchta Petr, Ing., místostarosta Šťastný Pavel, 
Kopecký František, Šimek Vilém, Ing.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0

 II. Zastupitelstvo obce Tvarožná NESCHVALUJE:

 …

 III. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

 1. Radě obce: 
a) Zřízení komisí a jmenování jejich předsedů 
b) Připravit rozpočet obce na r. 2011 tak, aby mohl být schválen k datu 17. 12. 2010 
c) Zajistit tradičně připravované akce naplánované do konce letošního roku 

 2. Starostovi, místostarostovi, předsedovi finančního a kontrolního výboru předání 
funkcí nově zvoleným nástupcům do 19. 11. 2010

 IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

  Složení slibu všech přítomných členů a stvrzení svým podpisem. 

Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi zastupitel Pavel Filip. 

Petr Buchta, Ing. – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé: 
Jiří Bajer – zastupitel    Emilie Kousalová – zastupitel

 

Zajímá vás historie? Chcete vědět víc o bitvě u Slavkova?
Umožní vám to knihy Františka Kopeckého: „200 let tradic bitvy u Slavkova“ 

(v roce 2009 oceněna Klubem autorů literatury faktu regionální Prémií Miroslava 
Ivanova), „Norbert Brassinne – poutník míru“ a „O slavkovské bitvě“ (v roce 2010 

jí byla Klubem autorů literatury faktu udělena regionální Cena Miroslava Ivanova).
V závěru roku ještě vyjde „100 osobností z doby třetí koalice“.

Objednávky na telefonním čísle 602 75 11 66.

REKLAMA
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Z činnosti zájmových organizací�

Vážení čtenáři Tvaroženského zpra-
vodaje, v sobotu 30. října 2010 se konala 
slavnostní schůze k  stému výročí založe-
ní TJ Sokol Tvarožná spolu s  doprovod-
nými výstavami fotografií z  historie TJ 
a  výstavou děl z  tvorby akademického 
malíře a  sochaře doc.  Vladimíra Drápala, 
nejstaršího člena tělovýchovné jednoty. 
Velice nás potěšilo, že o obě výstavy byl 
velký zájem a  již před zahájením čekalo 
asi 30 zájemců na jejich otevření. Během 
dvou dnů trvání navštívilo výstavy kolem 
tří stovek spokojených občanů, kteří si 
u starých fotografií zavzpomínali na mla-
dá léta strávená v tělocvičně nebo při ná-
cviku skladeb na  sokolské slety a  sparta-
kiády. Kdo se jednou těchto akcí zúčastní, 
nikdy na ně nezapomene, a proto hodně 
návštěvníků výstavy věnovalo těmto fo-
tografiím zvýšenou pozornost. TJ rovněž 
umožnila zhlédnutí výstav v pondělí i žá-
kům ZŠ Tvarožná a mateřské školy.

Slavnostní schůze byla také pečlivě 
připravena a  za  účasti 180 členů, příz-
nivců a  hostů slyšeli přítomní slavnostní 

projev, diskusní příspěvky a  po  předání 
Čestných pamětních medailí TJ zaslouži-
lým cvičitelům, funkcionářům a  členům, 
předal starosta obce František Kopecký 
Čestné uznání obce Tvarožná s  medailí 
také všem členům Tamburášů. Po  tomto 
slavnostním aktu byly promítnuty ukázky 
ze spartakiád a  veřejných cvičení z  archí-
vu pana Blažeje Zemánka. Následovala 
volná zábava při hudbě Tamburášů a roz-
hodně nikdo nespěchal domů, ale chtěl 
se podělit se svými zážitky z tělovýchovy 
a sportu se svým okolím.

Děkujeme paní Boženě Pušové (Anto-
šové) rodačce z  Tvarožné za  sponzorský 
dar a  její účast na slavnostní schůzi. Byla 
dobrým příkladem nám mladším, neboť 
ještě v 93 letech chodila cvičit do Sokola 
v Brně a její vitalitu jí mohou závidět mno-
hem mladší.

Závěrem děkujeme všem, kteří se po-
díleli na přípravě této náročné akce i Vám 
všem, kteří jste ji svou účastí podpořili. 

Za TJ Sokol Tvarožná  
Jan Urbánek ml.

Slavnostní schůze TJ Sokol Tvarožná

Ano je tomu tak, hasiči z Tvarožné se 
zúčastnili překonání světového rekordu 
v  dálkové dopravě vody na  vzdálenost 
63,5 km.

A co je to vlastně ta dálková doprava 
vody? Většina z  Vás jistě ví, že hasiči kro-
mě cisteren jsou vybaveni i  přenosnými 
čerpadly (PS 12, PS 8). Znáte je ze soutěže, 
kterou každoročně pořádáme většinou 
první neděli v  měsíci červnu. Dálková 
doprava vody spočívá v  tom, že první 
stroj nasaje vodu z vodního zdroje a plní 

nikoli cisternu, ale následující čerpadlo 
a to potom další a tak postupně a to vše 
bez přelévání do nějakých nádrží. Prostě 
ze stroje do  stroje. Je to velmi náročná 
operace, kdy se musí sledovat jak vstupní 
tak výstupní tlak na čerpadle. Od toho se 
odvíjí chlazení motoru. Vysoký tlak na vý-
stupním hrdle sice dobře chladí, ale může 
zase roztrhnout hadice na  dopravním 
vedení. Snížením otáček motoru docílíte 
snížení tlaku na výstupu, ale zvýší se tlak 
na vstupním vedení což má zase za násle-

Světový rekord versus tvaroženští hasiči
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dek přehřátí motoru z  důvodu 
malé cirkulace vody což je vyrov-
nání nebo přiblížení se rozdílů 
tlaků na  vstupním a  výstupním 
dopravním vedení. Při dálkové 
dopravě vody je proto nezbyt-
ná synchronizace všech agregá-
tů. A to je o zkušenosti strojníka 
nebo o  dokonalém rádiovém 
spojení a  schopnosti domluvit 
se a porozumět si. 

Takže v pátek 7. 5. 2010 jsme 
v sestavě Šmerda Jiří, Daněk Jan, 
Kadlec Zbyněk, Kousal Michal, 
Doležal Vlastimil a náš příznivec a zároveň 
ten, kdo se staral o naše žaludky, Šimeček 
Jiří, vydali v  odpoledních hodinách směr 
Vysočina, Šiklův mlýn. Odpolední provoz 
v  Brně, zácpa z  České až do  Kuřimi, ná-
kup proviantu po  cestě, strmé stoupání 
a klesání to byl zážitek nejen pro nás, ale 
i  pro naši milou 30letou Avii. K  šesté ho-
dině večerní jsme dorazili na  místo urče-
ní, westernové městečko Šiklův mlýn. No, 
národa a aut tam bylo požehnaně, takový 
malý Babylon. Snaha organizátorů rozdě-
lit techniku a hasiče do sektorů podle sta-
novišť právě brala nekompromisně za své. 

„Parkujte a stanujte, kde je vám libo, přes-
něji, kde je místo.“ Když si vezmete, že 
tam bylo 288 požárních sborů, s převážně 

nákladními vozy, potom je i  ten největší 
kemp narvaný k prasknutí. Ale měli jsme 
štěstí, našli jsme si krásné útulné místeč-
ko. Stany se rozbily hned vedle Avie a k té 
se přidělal do  boku párty stan zavěšen 
nad vstupními dveřmi, takže vznikl pře-
krásný altánek, pod kterým se rozložil 
stůl a  lavice. Z Avie byl tak rázem útulný 
pokojíček s vlastní vstupní halou a připra-
veným grilem. O kousek dál byly toalety 
a antoníček. Ne ten svatý, ale na elektřinu, 
která nám posléze ohřála večeři a  nako-
nec ve večerních hodinách i posvítila. Jak 
vidíte, zabydleli jsme se pohodlně a až tak, 
že se k nám začali v nočních hodinách sta-
hovat velitelé a  nakonec si u  nás udělali 
i poradu. Hodně sborů si stavělo vojenské 

stany, ale to už je o počtu osob. 
Některým to stavění šlo od ruky, 
jiným při konečném dispono-
vání se zhroutil jako domeček 
z  karet a  ve  svých útrobách na-
konec uvěznil mnoho zmítajících 
a  nadávajících těl. Po  tomto za-
bydlení jsme se začali rozhlížet 
po  okolí a  zkoumat různé způ-
soby zábavy, jenže mírný déšť 
nás zahnal do  útrob našeho 
pojízdného příbytku. No, co se 
budeme kde courat, když je nám 
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doma tak dobře. Něco jsme po-
jedli a popili, akorát velitele jsme 
někde ztratili. Ale naštěstí se nám 
v pozdních hodinách opět našel 
a  začal nám vysvětlovat bojový 
plán na  zítřejší den. A  potom 
do hajan. Privilegiem strojníka je 
to, že celé auto je jeho pokojíček. 
Kuchař, ten má právo na  vlastní 
stan (z  nezištných důvodů). Nej-
mladší hasiči se namáčkli do spo-
lečně, vlastnoručně, nějak vzty-
čeného stanu. A  velitel, který si 
nestihl postavit nic, byl nakonec 
vzat na milost a mohl spát v koutku zadní 
části Avie.

 Je sychravo, prší a  v  Šiklově mlýně 
zatím vládne klid a mír. To se má již brzy 
změnit. K  páté hodině ranní je vyhlášen 
budíček. Strojník je již vzhůru, velitel vstá-
vá a kuchař taktéž, nejmladším se z vyhřá-
tého pelíšku vůbec nechce. Proto je jejich 
stan otevřen a proveden opětovný, rázný 
a  hlasitý budíček: „Bažanti vstávat, budí-
ček!!! Ale jedu!!!“ No, a ono nic. Ve změti 
těl se pohne nějaká noha, tři ruce a  jed-
no oko se otevřelo. Po  hodné chvíli, kdy 
se tento spletenec čehosi, stále nesnažil 
vystrčit nos vůbec ven, bylo přistoupeno 
k  výhrůžce, kýblem s  vodou. To už byla 
jiná. Jenže najednou na  šest nohou tam 

byl zase jen jeden pár bot. Ostatní byly 
uloženy hezky v  Avii. Když šli spát, byly 
jim odebrány, ne z  důvodu, aby se nám 
někde po  noci netoulali, ale aby je měli 
v  té deštivé noci pěkně v  suchu. Po  sní-
dani, co auto dá, byla stržena přistavěná 
předsíň a velitel vyslán na průzkum. 

Nastal den D. Hasičské vozy se zača-
ly seřazovat do kolon na seřadišti. Šiklův 
mlýn náhle zahalila mlha, za  kterou by 
se nestyděl ani rybníček Brčálník. O něco 
později z deštivého údolí, nad kterým se 
stále vznášel bělostný dým, se začala vi-
nout do  různých směrů červená osobní 
i  nákladní auta. Jako dlouhý had mizela 
jedno za  druhým na  klikatých cestách 
právě se probouzející Vysočiny. Tvarožná 

vyrážela v  prvním sledu, neboť 
byla určena jako sedmý stroj 
v této nekonečné 63,5 km dlouhé 
trase, jenž se bude skládat z 234 
čerpadel navzájem propojených 
3553 kusy B hadic, do kterých se 
jen po  zaplavení vleje přes 300 
m3 vody. A to vše bude obsluho-
vat 2592 hasičů. Během přesu-
nu, kdy jsou jednotlivé osádky 
rozdělovány na  svém bojovém 
úseku, na předem přesně určené 
stanoviště. Vidíme, jak si deštivé 
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počasí vybírá svou krutou daň v  podo-
bě podmáčené krajnice, s  takřka na  bok 
položenou cisternou, jenž se snaží zbavit 
vody ze svých útrob, aby posléze mohla 
být vyproštěna jinou těžkou technikou. 

Po projetí nesčetných stanovišť náhle 
končí les a našim zrakům se otvírá maleb-
né údolí s šumějícími háji, bublajícím po-
tůčkem a  s  útulnou dědinkou, jenž nese 
název Újezd. Tak, zde hned u  prvních 
chaloupek, u označníku 107, s přetlakem 
8,2 Atm je naše stanoviště. Již zdola z ves-
ničky se k nám vine had z požárních B ha-
dic. Ještě mírně prší, proto opět stavíme 
z boku Avie stanový přístřešek, pod který 
umísťujeme náš stroj PS 12. Rozvinujeme 
na  oba směry hadice a  připojujeme se 
k  tomu nekonečnému dopravnímu ve-
dení. Před poslední hadicí, jenž vstupuje 
do stroje, umísťujeme rozdělovač pro pří-
padné odpouštění vody, kdyby náhodou 

čerpadlo selhalo. Na  druhé zbylé 
výstupní hrdlo stroje se umístí pře-
padová hadice, jenž v  případě po-
ruchy vodního agregátu nad námi, 
bude odpouštěna voda. Nakonec 
zahříváme stroj. Nikdy není nic do-
konalého a tak smůlu v našem týmu 
si vybírá velitel v podobě špatného 
zdroje ve  vypůjčené vysílačce. Bez 
spojení není velení, jak se říká, sly-
ší všechny, ale ho nikdo. Zjišťuje, že 
cisterna pod námi již zaplavuje stroj 
PS 12 a  dopravním vedením i  nás. 
Voda se blíží. Startujeme náš agre-
gát, který od této chvíle poběží ne-
uvěřitelných 7 hodin na plný výkon. 
Skoro zároveň s vodou doráží velitel 
úseku a mění nám ve vysílačce vad-
ný zdroj. 

Vše tedy klape zatím podle plá-
nu. Skoro celou první hodinu se 
snažíme upravovat tlaky na  vstup-
ním a  výstupním hrdle, ale hlavně 

nepodtrhnout vodu na vstupu. Výstupní 
tlak pomalu, ale jistě stoupá, i když je jak 
na  houpačce nezadržitelně se postupně 
blíží k předepsané nám hodnotě 8,2 Atm. 
Chlazení je v pořádku, i když ta první ho-
dina je kritická. Pro jistotu je otevřeno víč-
ko chladiče, aby v  případě potřeby byla 
dolita voda do vnitřního okruhu chlazení 
(stroj PS 12 má něco jako dva navzájem 
společné, ale nepropojené okruhy chla-
zení, voda totiž chladí vodu). B hadice se 
začínají tlakovat a roztahovat. Po té jedné 
hodině i prodlužovat svoji délku. Z našpo-
novaného vedení je rázem vlnící se had 
okolo krajnice, který se snaží rozložit své 
tlusté kulaté tělo po půlce silnice. V  tom 
se mu snaží zabránit naši kluci, kteří ho 
opečovávají, tlakovými spojkami uzavírají 
netěsnosti na  jeho látkovém těle v  mís-
tech, kde by hrozilo případné protržení. 
Po  hodině až dvou se situace stabilizuje. 
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Stroj se sice musí nadále nepřetržitě hlí-
dat, ale obhlídka dopravního vedení se 
provádí již nahodile. To je čas pro našeho 
kuchaře. Na  elektrocentrálu připojujeme 
gril a  rychlovarnou konvici. Za  chvíli se 
údolím vine libá vůně kávy a  grilované-
ho masa. Kdo jde, nebo jede okolo, jistě 
nám závidí naše stanoviště, i pár místních 
se během dne za  námi stavilo. Přestalo 
pršet a  ukázalo se sluníčko, začal krásný 
den. Ve  vysílačce posloucháme, jak od-
padají vodní agregáty a  jsou okamžitě 
nahrazovány záložními. Když selže stroj 
nad námi, uzavíráme výstupní dopravní 
vedení a  vodu odpouštíme do  potoka, 
což je v danou chvíli nejoptimálnější, pro-
tože stroje pod námi nemusí na tu chvíli 
měnit výkon a  tak pracně získanou rov-
nováhu v  tlaku vody. Po  výměně stroje 
opatrně zavíráme hadici s  přepadovou 
vodou a  otvíráme dopravní vedení. To 
se musí provést opatrně, neboť je v něm 
mnoho vody a velké převýšení tvoří vodní 
sloupec, který tlačí gravitace zpět do stro-
je. Zpětná klapka je otevřena tlakem vody 
odtékajícím přepadním vedením do  po-
toka. Chvíle napětí, budík blázní, ale vše 
je již ve  starých kolejích. Občas nám na-
růstá vstupní tlak, tak přes vysílačku upo-
zorňujeme strojníka před námi. Když je 
to po  několikáté vydáváme se 
na konzultaci s kolegy na spod-
ním stanovišti. No, hrůza, jejich 
stroj neměl funkční ani jeden ze 
čtyř ukazatelů, vstup vody regu-
lovali nášlapem nohy na  hadici 
a  výstup neměli jak. Chlazení 
stroje prováděli preventivně 
ustavičným poléváním chladiče 
PET lahví s  vodou. Od  té doby 
jsme prováděli případnou re-
gulaci tlaku odpouštění vody 
do  potoka. V  nepřítomnosti 
strojníka se o náš agregát stará 

převážně Jan Daněk (to co mu dala tato 
sedmihodinová akce, to se nenaučí ani 
na  5denním kurzu strojníků v  Jánských 
Koupelích). Čím více se blížila hodina H, 
výstřik na  Devíti skalách, tím více jsme 
otravovali velitele, jak to jde, kde je voda. 
Ve  vysílačce jsme slyšeli, kde na  jakém 
úseku je problém, kde praskla hadice, kde 
zkolaboval stroj a čím vyšší číslo, tím více 
jsme se blížili ke  zdárnému konci. Ve  ve-
černích hodinách bylo jasno, zvládli jsme 
to. Voda doputovala na Devět skal a na vr-
chol je dopravila poslední stříkačka a  to 
parní. Po  celé dlouhé trase se rozezněly 
sirény a rozblikaly majáky. Vše dokonáno, 
rozejděte se v pokoji. A  jako i příroda by 
nám přála a krásné počasí nám držela až 
doposud. Tak na závěr při úklidu se nám 
z nebe spustil déšť, ale to už nám ani na-
šemu stroji, který je pro zajímavost ještě 
starší než naše Avie, vůbec nevadilo. 

Návrat na  Šiklův mlýn byl triumfál-
ní. Začalo bujaré oslavování, jenže to se 
tvarožňáků moc netýkalo, po  oficiálním 
vyhlášení a oznámení, uznání rekordu byl 
proveden ohňostroj. My jsme se rozlouči-
li posledním zahoukáním a  vyrazili směr 
domov. O  půlnoci jsme dorazili do  naší 
požární zbrojnice. 

Vlastimil Doležal
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Grosskrut v roce 1805
po několik dní. Kolikpak asi tun potravin, 
jež obyvatelstvo v  tomto ročním období 
samo potřebovalo k přežití zimy, asi oku-
panti zkonzumovali?

Úryvek hlášení faráře Purtschera říká: 
„…všechno muselo být opatřeno v  hojné 
míře. Všude muselo být víno. Protože rok 
1805 byl velmi deštivý, neurodilo se a  vše 
bylo drahé. To nejlacinější víno stálo 36 krej-
carů za  litr, 1 měřice pšenice 10 fl. (zlatých), 
žito 8 fl., ječmen 4 fl., oves 3 a  čtvrt fl., lib-
ra hovězího masa 12 krejcarů, telecího 15 
a skopového 12 krejcarů…“.

Úřady proto nechaly prověřit pekařské 
a  řeznické provozovny (kvůli lichvářům 
a spekulantům), což vedlo na trzích kvůli 
potížím s dodávkami k mnohým hlasitým 
projevům nevole a  mouka musela být 
násilím odebírána z  mlýnů a  odvážena 
do  Vídně. Mezi lidmi se šířilo pořekadlo: 

„Kaiser Franz, mach´auf dei´Goschen, sonst 
kost des Fleisch bald 30 Groschen!“ (doslova 
Císaři Franzi, otevři hubu, sic bude maso 
stát brzy 30 grošů! – volně přeloženo 
Franzi, zkus se trochu snažit, sic nám brzy 
maso zdraží!)

Pro Rakousko nešťastná smlouva o pří-
měří z  6. prosince přinesla obyvatelstvu 
ještě větší zátěž, neboť Francouzi pano-
vali přísně a vymáhali vysoké kontribuce. 
Začátkem nového roku se ale začali Fran-
couzi stahovat a v mnoha kostelích se ko-
naly děkovné bohoslužby.

Opravdová radost ale prozatím nevy-
pukla, neboť francouzští okupanti spo-
třebovali veškeré potraviny, vypili víno 
a těžce zdecimovali stavy zvěře na polích 
a v lesích. Pro očekávanou studenou zimu 
se nedostávalo dřevo na  otop a  pro zví-
řata ve  stájích a  chlévech chybělo seno 
a podestýlka.

Z  chaosu občanské války ve  Francii 
vyšel Napoleon jako „vítěz“. Zahájil vál-
ku proti habsburské říši, jejíž vliv a  moc 
mu byly obzvlášť trnem v oku. Po srážce 
u Ulmu 17. října 1805, u nějž byla rakouská 
armáda obklíčena a  donucena kapitulo-
vat, byla pro Korsičana cesta k Vídni prak-
ticky volná.

16. listopadu došlo v  její blízkosti, 
u  Hollabrunu a  Schöngrabernu, k  další-
mu většímu střetu, v  němž sice Rakuša-
né způsobili Francouzům větší ztráty, ale 
dílčí úspěch nemohl vyvážit množství 
vlastních padlých. Zbytkům jednotek se 
ale podařilo v  prostoru Olomouce spo-
jit s  ruskou pomocnou armádou, zatím-
co Napoleon se stáhl s  cca 75  000 muži 
k Brnu (27. listopadu 1805). 

Z  těchto dob uvádí zpráva z  Bern-
hardsthaler Heimatsbuch, pravděpodob-
ně rovněž se vztahující k Böhmischkrutu, 
v rubrice „Francouzská válka“ následující: 

„20. listopadu 1805 vtáhl nepřítel do Mikulo-
va, 22. do Brna, Francouzi přišli také do Feld-
sbergu, 23. listopadu vtáhli do  Rabensbur-
gu. Z tohoto místa francouzské oddíly zase 
odpochodovaly směrem na  Bernhardsthal 
a Břeclav…“.

Pisatel se zaměřil hlavně na  následky 
nešetrného chování ubytovaných vojáků 
a  zaznamenal třídenní okupaci setninou 
vojáků, přičemž důstojníci se stravovali 
a  ubytovali ve  farním dvoře. 29. listopa-
du zase všichni odtáhli, pravděpodobně 
do velké bitvy u Slavkova 2. prosince, v níž 
Francouzi definitivně zvítězili.

Po  této hrozné porážce rakouských 
císařských vojsk započalo stahování Fran-
couzů z bitevního pole směrem na Vídeň 
a  Weinviertel. Tamější obce musely sná-
šet ubytování a  zaopatření tisíců vojáků 

Ze života…�
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Došlo i  k  mravnímu úpadku: Mnoho 
mužů i žen bydlelo společně, ve volných 
svazcích. Mělo to fatální následky v podo-
bě silného výskytu syfilidy, s níž se lékaři 
dokázali jen stěží vypořádat.

V  následujícím roce zahájilo císařské 
armádní velení s výstavbou nové armády 
a  se zřizováním domobrany a  občanské 
gardy dle francouzského vzoru. Ta se cvi-
čila každý týden na  náměstí v  zacházení 
s  palnými zbraněmi. Dvořané však byli 
z těchto „drilovacích cvičení“ vyjmuti.

21.–22. května 1809 se rakouská pol-
ní armáda pod velením arcivévody Karla 
odvážila střetnout u  Aspern a  Esslingu 
s francouzským císařem a po krutém boji 
překvapivě zvítězila.

Po  celé zemi se konaly děkovné mše 
a oslavy, děti i dospělí si prozpěvovali po-
směšné písně na  Francouze, z  nichž nej-
oblíbenější byla „Napoleon, du Schuas-
terbua“. Mnoho vlastenců skupovalo 
zpěvníky a  rozdávalo je školní mládeži. 
Euforie ale neměla dlouhého trvání, ne-
boť 5.–6. července císař Napoleon znovu 
udeřil. S  pomocí špatného počasí a  po-
četní převahy (Francouzi měli k  dispozici 
o 60 000 mužů a cca 130 děl víc než Raku-
šané) zvítězil v bitvě u Deutsch Wagramu, 

ačkoliv hrdinný boj a  počáteční úspěchy 
Rakušanům dávaly naději na  příznivější 
výsledek.

Nyní zasáhl obyvatelstvo útisk vítě-
zů na  zpáteční cestě v  jejich rozličných 
leženích a  stanovištích daleko brutálněji 
než poprvé. Znovu se rabovalo, plundro-
valo a pilo. Francouzi vařili maso na víně 
a pořádali oficiální hony na ženy a dívky. 
Obzvlášť rádi ubližovali duchovním a  vy-
lupovali kostely, pokud v nich vůbec něco 
zbylo. Stříleli na křížové cesty a Boží muka, 
na sochy v kostelích i na lidi – pro zábavu. 
Na knížecí úřad do Wilfersdorfu byla čas-
to hlášena „plessur“ (blessure = fr. zranění) 
poddaných (ženy nevyjímaje), postřele-
ných opilými vojáky.

Těch dnech po  prohrané bitvě byl 
v záznamech zmíněn i Böhmischkrut. Thi-
el píše, že obec byla vypálena a  podává 
zprávu o  podivných rozmarech starono-
vých nezvaných hostů: „…a kam Francou-
zi přišli, vykopali morušové stromy…“

Naproti tomu kanovník Jakob Pich 
oznamuje v  kronikářském zápisu: „…ač-
koliv 9. července přišlo přes 3000 mužů 
a 50 koní, 2 generálové a mnoho důstojníků 
a mužstva se ubytovalo ve farském dvoře… 
Böhmischkrut zůstal plundrování ušetřen“.

Překlad z  knihy Ericha Wintera „950 let historie 
obce Gross-Krut“.

Obec „Gross-Krut“ má s obcí Tvarožná řadu let neformální družbu. 
Překlad článku zajistil  pan Jaroslav Kotulan z Gymnázia Šlapanice. 
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2O5

www.CzechTourism.com
www.kudyznudy.cz
www.austerlitz.org

18O5–2O10

Sobota 4. prosince 2010
  

Tvarožná, pod Santonem  
14:00–15:30 rekonstrukce bitvy tří císařů, 
přes 1000 vojáků, na 80 koní a 20 děl

 Slavkov u Brna  
19:30  defilé vojsk zakončené ohňostrojem (20:00)
11:00–19:00  kostýmované prohlídky zámku a podzemí 

08:00–22:00 Jarmark tradičních řemesel (nádvoří zámku)  

08:00–22:00 Historický jarmark (Husova ulice a náměstí)

 

Neděle 5. prosince 2010
  

Mohyla míru  
10:30–11:00 pietní akt

Slavkov u Brna

09:00–18:00 prohlídky zámku a podzemí

3.–5. prosince
  
Vojenská ležení 

Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná 

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Michala Haška
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SVAZEK ŠLAPANICKO VE FINÁLE
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Mateřská škola Tvarožná

Úvodem mého příspěvku chci po-
děkovat všem rodičům, kteří se zapoji-
li do  charitativní akce fondu Sidus, jež 
za vybrané finanční prostředky nakupuje 
přístroje do dětských nemocnic. 

 Nyní se krátce zmíním o akcích, připra-
vovaných na  měsíce listopad a  prosinec. 
Jelikož jsme se rozhodli od měsíce prosin-
ce provádět v  mateřské škole aromatera-
pii, budeme pravidelně organizovat pon-
dělní odborné semináře, týkající se této 
oblasti. První seminář proběhl již 8.  11. 
v prostorách mateřské školy. Další seminá-

ře chystáme na pondělí 13. 12. „Aromate-
rapie a bříško“ a 11. 1. 2011 „Aromaterapie 
a kožní problémy“. Všechny semináře jsou 
určeny především pro ty, co pečují o děti, 
ale účastnit se mohou všichni, kterým 
záleží na  svém zdraví. Začátek bude pra-
videlně v 15:00 hod. Děkuji touto cestou 
paní Elišce Pavelkové za odborné vedení 
seminářů.

15. 11. přijedou do  mateřské školy 
manželé Trnkovi s estrádou pod názvem 
Bacílci a otužilci. 

Okénko do života ZŠ a MŠ �

Základní škola Tvarožná

Podzimní období bylo ve škole bohaté 
na mimoškolní program. Byla také zaháje-
na činnost zájmových kroužků. Letos jsme 
otevřeli kroužek vaření, kroužek břišních 
tanců, kroužek keramický a pěvecký. V za-
čátku měsíce října žáci pěveckého krouž-
ku obohatili svým vystoupením vítaní 
nových občánků a blahopřání jubilantům 
na obecním úřadě.

V  měsíci říjnu proběhl pro žáky 3. 
a  4. ročníku program dopravní výchova 
s  jízdou na  kole a  seznámení s  pravidly 
silničního provozu. Žáci vyšších ročníků 
navštívili knihovnu J. Mahena v Brně a pro 
všechny děti byl připraven projekt Dra-
kiáda se závěrečným pouštěním draků 
v  přírodě. Společně se ZŠ Pozořice jsme 
pořádali jednodenní výlet rodičů a  dětí 
do  Prahy. Začátkem listopadu měly děti 
možnost navštívit výstavu k  100. výročí 
založení TJ Sokol Tvarožná a zúčastnit se 
programu Den zdraví v ZŠ Jihomoravské 
náměstí v Brně.

V  měsíci listopadu jsme odevzdali 
nasbírané kaštany panu Kousalovi, který 
dětem předal finanční odměnu. 11. listo-
padu jsme navštívili divadelní představe-
ní Popelka v  Brně-Slatině. Tuto pohádku 
si pro děti připravil divadelní soubor J. K. 
Tyla. V  průběhu měsíce listopadu se při-
pravuje prezentace naší školy v  Muzeu 
ve Šlapanicích. Dne 23. 11. bude ve škole 
Den otevřených dveří. Zveme všechny zá-
jemce do školy na návštěvu.

Na  měsíc prosinec plánujeme tradič-
ní Vánoční jarmark s  prodejem dětských 
výrobků. Jarmark proběhne v  jídelně MŠ 
8.  12. od  16 do  17 hodin. V  prosinci by-
chom také rádi vyjeli do  Prahy do  aqua-
centra a na výstavu Mořský svět. Prosinec 
zakončíme ve  škole vánoční besídkou 
s nadílkou a zpěvem koled pod vánočním 
stromem před obecním úřadem.

V  závěru svého příspěvku přeji všem 
čtenářům Zpravodaje klidný předvánoční 
čas a příjemné prožití vánočních svátků. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 
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Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 7. ledna 2011. 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.

22. 11. v 15:30 hod. nás čeká výtvarné 
odpoledne s  paní výtvarnicí Matouško-
vou. Věřím, že si každý z  široké nabídky 
výrobků vybere, co je jeho srdci nejbližší.

1. 12. v  16:00 hod. přijedou do  mateř-
ské školy Tetiny a přivezou s sebou svaté-
ho Mikuláše, který bude nadělovat všem 
hodným dětem z  naší mateřské školy. 
Před „Mikulášskou“ přivítají starší děti Ad-
vent pásmem koled a říkadel. 

20. 12. v  8:00 hod. jedeme do  Mahe-
novy knihovny na „Vánoční hodinku s kni-
hou“. Při této příležitosti si prohlédneme 
vánoční náměstí Svobody, zazvoníme 
si na zvon, a všichni nasajeme vánoční at-
mosféru. Vždyť Vánoce jsou nejkrásnější 
svátky roku. 

Na  závěr všem čtenářům zpravodaje 
přeji ničím nerušené prožití svátků vánoč-
ních.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková
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Naši jubilanti�

listopad–prosinec 2010

93 let Šurý Josef, Tvarožná 324

65 let Klimešová Marie, Tvarožná 319
 Ondráčková Oldřiška, Tvarožná 296 
 Urbánek Jan, Tvarožná 127 
 Matys Vilém, Tvarožná 212

50 let Galleová Radoslava, Tvarožná 339
 Pokorná Marie, Tvarožná 182

Všem jubilantům blahopřejeme!



Zlatá svatba manželů Brzobohatých

Výstavba Hlinky



Jubilanti…

Vítání občánků…


