Tvaroženský zpravodaj
leden – únor 2004

Vážení občané!
Do Nového roku Vám přeji hodně zdraví a úspěchy ve Vašem osobním i
pracovním životě. Protože tento přestupný rok je také rokem rodiny, přeji Vám
také klidné a povzbuzující rodinné zázemí. Věřím rovněž, že Vám začátek roku
2004, ve kterém nás čekají volby a vstoupíme do Evropské unie, nezkazí ani
některé větší finanční výdaje, které nás všechny čekají.
Nyní k tomu, co nás čeká u nás ve Tvarožné. Na posledním veřejném
zasedání Zastupitelstva obce 22. 12. 2003 jsme schválili rozhodující dokument
pro rok 2004 totiž rozpočet obce. Je schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji
ve výši 11,714 mil. Kč.Volné prostředky ve výši 1,906 mil. Kč umožní provést
některé z plánovaných akcí i poskytnout příspěvky na provoz spolků a
organizací. Nezbytná je i obvyklá aktivita v získávání dotací z dostupných titulů.
Co nás tedy dále čeká v roce 2004? Chceme například projekčně připravit
postupnou opravu bývalého kina s využitím na vhodné druhy sportu.
Chceme také pokračovat ve vylepšování školského areálu dle projektu ing.
Igora Kyselky. Velmi důležitým úkolem je dokončení nového územního plánu
obce a proto se o něm na několika řádcích zmíním obšírněji. Zatím bylo
schváleno souborné stanovisko a do konce roku 2003 byl dokončen
rozpracovaný návrh.
Další projednávání se předpokládá dle souborného stanoviska v lednu 2004
a to s Ředitelstvím silnic a dálnic, se zástupci jihomoravského kraje, se
sousedními obcemi a samozřejmě i s občany. Uvažuje se například, že stávající
silnice Holubice – Pozořice bude jen obslužná a uvažovaná silnice Holubská –
Sivice bude 2. třídy. V obci by tedy zůstaly silnice 3. třídy.
Řešení dálničního napojení sblížilo návrh Dopravoprojektu (ŘSD) a JMK –
odbor dopravy. Tzv. Jihovýchodní tangenta a její realizace je v 1. etapě
souhlasně řešena ŘSD a JMK v prostoru dálniční křižovatky, naráží ale na
rozhodný nesouhlas obcí Blažovice a Jiříkovice. U této dálniční křižovatky byly
zvýšeny poloměry nájezdů kvůli zvýšení rychlosti z 60 km/hod. na 80 km/hod.
Budou následovat další jednání o záboru ZPF.
S rozpočtem obce na rok 2004 se můžete seznámit na úřední desce
Obecního úřadu.
František Kopecký
starosta obce
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INFORMACE
26.11. byli zástupci obcí pozváni do cementárny, aby se seznámili s
odprášením chladiče slinku na rotační peci č.1.
28.11. se v rámci 198. výročí bitvy konala na OÚ vernisáž kreseb ing. arch. Ivo
Mana.
29.11. se v obci konala tradiční rekonstrukce bitvy s dopoledním dobýváním
obce ze směru od Velatic.
30.11. se konal pietní akt na Mohyle míru.
2.12. se na návsi rozsvítil vánoční strom.
12.12. jsme v obřadní síni vítali občánky a jubilanty.
13.12. hrála na KD Kosmák cimbálová muzika Javorník.
16.12. se konala valná hromada Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
21.12. zpívaly děti i dospělí koledy pod vánočním stromem.
22.12. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
1.1.2004
cena vody v roce 2004 dle informace Vodárenské a.s. - 22,90 + 5%
DPH = 24 Kč/m3.
10.1.2004 se konal Ples TJ Sokol. Hrála hudba pana Procházky.
11.1.2004 pořádal TJ Sokol Dětský maškarní ples.
Další informace:
Odkanalizování v rámci projektu „Ochrana povodí Dyje“
V závěru loňského roku jsme uhradili už třetí příspěvek ve výši 848 000 Kč
na splaškovou kanalizaci.
Dotace z končícího fondu ISPA na I. etapu jsou do 75%. Dotace z fondů
soudržnosti neboli kohezních fondů na II.etapu jsou do výše 85 % to znamená,
že na II.etapu celkem přispěje 70% EU, 10% stát a 20% obce z vlastních zdrojů.
Náklady ve Svazku Šlapanicko I. 430 mil.Kč a ve II.etapě 630 mil Kč.
Podmínkou je ucelené povodí a ucelený majetkový vliv. II. etapa zahrnuje
Šlapanicko, Boskovicko, Bohutice a okolí, Kunštát a Mor.Krumlov v JMK.
V kraji Vysočina potom města Třebíč, Hrotovice, Vladislav, Nové Město na
Moravě a Velké Meziříčí. V Jihočeském kraji Slavonice a Dačice. Tyto města a
obce však zatím nejsou tak daleko jako obce na Šlapanicku, které již mají
vydané stavební povolení. Neuznatelné náklady jsou na výkup pozemků, DPH a
projektovou přípravu. Dokumentace pro stavební povolení předpokládá
financování z rakouských zdrojů. Bude pět výběrových řízení tzv. tendry. Čtyři
jsou na zhotovitele a jedno na tzv.supervizora. Žádost o dotaci je nutno podat do
června 2004 a od 1.5.2004 je možnost podat žádost jen česky. Schválení se
předpokládá na konci roku 2004, zahájení výběru zhotovitele v květnu 2005 a
zahájení staveb v březnu 2006.
Je nutné často připomínat že opačnou stranou ochrany životního prostředí
budou nejdříve rozkopané obce, peníze vynaložené občany na domovní přípojky
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a obcemi na opravy chodníků a komunikací. Dalšími výdaji pro všechny bude
placení stočného za znečištěnou vodu, odebranou jak z veřejného vodovodu, tak
i z vlastních studní.
Při opravě rodinného domku nebo novostavbě je dobré si předem zjistit
v projektové dokumentaci, kde a v jaké hloubce kanalizační sběrač povede.
Zúčastnil jsem se besedy na toto téma pro občany v Kovalovicích. Občané zde
byli hodně neinformovaní. Doufám,že ve Tvarožné je to lepší. Bude další
podobná informativní porada. O termínu budeme informovat naše občany i
členy Zastupitelstva obce.
Integrovaný dopravní systém -I. etapa
Zahájil provoz od 1. ledna 2004 s frontami na předplatní jízdenky i
neinformovaností části občanů i řidičů autobusů. Dotace na IDS poskytuje stát,
JMK a 108 obcí I. etapy. V roce 2004 částku přispívají obce 50 Kč na jednoho
obyvatele. Množství spojů ve špičkách jsme připomínkovali, jejich počet je
doplněn na úroveň roku 2003. Opravenou verzi smlouvy, kde je uvedeno, že
tento počet spojů je standart, schválilo Zastupitelstvo obce 22. 12. 2003. Každý
požadovaný spoj navíc je totiž nadstandart, který bychom jako obec platili. Tarif
IDS schválila rada JMK. Postupně jsme zveřejňovali informace o
předprodejních místech a v závěru roku bylo možné si na Obecním úřadě opatřit
nové jízdní řády. Současný stav je možno měnit na základě připomínek občanů.
Změny ve firmě Českomoravský Cement
Po takřka čtyřiceti letech zde skončil dlouholetý předseda představenstva
ing. Miroslav Weber CSc. Odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil ing.
Luděk Bogdan – dosavadní generální ředitel. Na místo generálního ředitele byl
jmenován ing. Rostislav Fianta.
František Kopecký

Poděkování


Všem členům Zastupitelstva obce, zaměstnancům i občanům kteří se
zapojili do organizace 198. výročí bitvy u Slavkova a pomohli tak k příznivému
celkovému hodnocení.

Poděkování patří také organizátorům Tříkrálové sbírky a občanům, kteří
přispěli. Ve Tvarožné se vybralo 20 000Kč. 75% částky obdrží hospic
v Rajhradě.

Omluva
V posledním čísle zpravodaje v roce 2003 se do článku „Podzimní když přijde
čas, vzpomínky se vrací zas…“ vloudila chyba. Na straně 22 na danném řádku
nemá být OÚ Kovalovice, ale OÚ Viničné Šumice. Autorovi, OÚ Kovalovice i
čtenářúm se omlouváme.
5

Rozpočet obce Tvarožná na rok 2004
Příjmy:
Pol. Název položky příjmu

Příjmy [tis.
Kč]

Druh daně
1. Daň z příjmů FO ze záv. činnosti
2. Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti
3. Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
4. Daň z příjmů PO bez daně plac. obcemi
5. Daň z přidané hodnoty
6. Daň z nemovitostí
7. Správní poplatky
Celkem daně a správní poplatky
Nedaňové příjmy
8. Příjmy z poskyt sl. – za odstraň. odpadu
9. Pronájem v: OÚ + MŠ
Služby v: OÚ + MŠ
10. Služby reklama
11. Poplatky hřbitov
Celkem nedaňové příjmy
Místní poplatky
12. Poplatek ze psů
13. Poplatek za užívání veřej. prostranství
14. Poplatek za odstraň.odpadu
Celkem místní poplatky
Ostatní doplňkové příjmy
15. Doplňkové příjmy
16. Příjmy z BÚ a TV
17. Dary
18. Příjmy z pronájmu nebytových prostor
- KD
- SVAZARM
19. Služby - KD
- SVAZARM
20. Příjmy z pronájmu pozemků
21. Příjmy z poskyt. služeb
(tříděný odpad EKO-KOM aj.)
22. Příjmy z prodeje kovového odpadu
23. Příspěvek rodičů na část NI MŠ
Celkem ostatní doplňkové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy – rezerva
24. Rezerva 1
25. Rezerva 2
Celkem ostatní nedaňové příjmy – rezerva
Celkem příjmy ad. 1 až 24
Příjmy rozpočtu celkem
Zůstatek účtů k 31. 12. 2003
Podílové listy k 31.12.2003
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1 491,216,81,1 538,2 429,900,22,6 677,15,43,16,165,10,249,17,50,434,501,-,36,45,30,58,20,16,60,20,26,311,276,3 700,3 976,8 014,11 714,3 540,2 214,-

Výdaje:
Pol. Název výdajové položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Životní prostředí
Konzultantská a poradenská činnost (Ing.
Kolářová)
Silnice a chodníky
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda, vodovod
Odvádění a čistění odpadních vod
Mateřská škola
(mimo NI přísp. PO – od JmKV)
Školní jídelna
(mimo NI přísp. PO – od JmKV)
Základní škola
(mimo NI přísp. PO – od JmKV)
Příspěvek ZUŠ Pozořice ve Tvar.
Knihovna
Záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova kult. památek
Místní rozhlas
Věcné dary obyvatelstvu, investiční transfer
církvi
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí
- úpravy areálu ZŠ a MŠ
Nebytové hospodářství
KLUB DŮCH., KINO, SVAZARM
Veřejné osvětlení
Správa hřbitova
Územní plán obce
Sběr a odvoz komunál. odpadu
Péče o vzhled obce
Soc. péče a pomoc starým
(Klub důchodců)
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Rozpočtová rezerva 1
Rozpočtová rezerva 2

Celkem výdaje 1 až 28
Výdaje celkem

Výdaje
[tis. Kč]
8,546,58,5,1015,430,112,515,30,55,226,93,27,206,222,130,298,152,40,45,741,570,7,89,635,1483,276,3 700,-

8 014,11 714,-

Schváleno ZO dne: 22. 12. 2003
Ing Jiří Kozák,

František Kopecký

předseda fin. výboru

starosta obce

7

Provoz sběrného střediska komunálních odpadů
leden – únor 2004
sobota 17.1. ................ 9,00 – 11,00 hod.
sobota 31.1. ................ 9,00 – 11,00 hod.
sobota 14.2. ................ 9,00 – 11,00 hod.
sobota 28.2. ................ 9,00 – 11,00 hod.
sobota 13.3. ................ 9,00 – 11,00 hod.
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska.
Ing. Jiří Havel
místostarosta

198. výročí bitvy u Slavkova
Začalo v týdnu před víkendovými třemi dny pochody a ukázkami
vojenských šarvátek ve Vyškově, v Lulči a v Rousínově.
V pátek 28. 11. 2003 pak vojáci pochodovali v Brně a odtud se přesunuli
na pietní akty na šlapanickém hřbitově a na návrší Žuráň.
Po nástupu na slavkovském náměstí v sobotu 29. 11. 2003 ráno se vojáci
přesunuli na velatickou silnici. V deštivém dopoledni začalo blátivé dobývání
Tvarožné.
Na návsi mezitím vyrostly stánky s jídlem, pitím a upomínkovými
předměty. I v dešti se sešlo hodně návštěvníků. Na Obecním úřadě jednal
s představiteli Projektu Austerlitz 2005 a Obecně prospěšné společnosti Mohyla
míru – Austerlitz francouzský velvyslanec Joël de Zorzi, který potom položil
věnec k pamětní desce „Obětem bitvy u Slavkova“ před Obecním úřadem.
Mezi hosty bylo mnoho významných osobností, mimo jiné i ruský konzul
v Brně Victor I. Sibilev.
Déšť ustal okamžikem zahájení bitvy asi ve 13 hodin. Připravená byla
tribuna pro VIP u Kosmákova kříže a scéna s dřevenou vesničkou. Ta přivítala
místo avizovaných 600-700 skoro 900 vojáků. Přihlíželo 4100 platících diváků,
to znamená odhadem asi 6500 diváků celkem. Kladně kvitovali hudební
doprovod i komentář, napsaný autorem několika knih o koaličních válkách,
známým spisovatelem Jiřím Kovaříkem z Kladna.
Bláto postupně spláchl kropicí vůz. Vojáci se z větší části přesunuli do
Slavkova na večerní pochod.
Neděle patřila tradičnímu pietnímu aktu na Mohyle míru za přítomnosti
jihomoravského hejtmana ing. Stanislava Juránka a dalších hostů.
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Ještě v úterý navštívil Tvarožnou předseda Napoleonské společnosti
z francouzského Lyonu pan Pierre Orsat s manželkou.
Skončilo další výročí. Když se něco daří, je o to zájem. Objevují se názory,
že výročí v roce 2005 by mělo být na větší ploše, s více vojáky a ne ve
Tvarožné. Pocházejí od lidí, kteří svoji ctižádost a snad i schopnosti povyšují
nad léty vypěstované tradice, započaté v dobách, kdy se toto historické období
bez záporného dopadu na život aktérů ještě připomínat nesmělo.
Všichni musíme udělat maximum pro to, aby tradiční akce v obci zůstala.
František Kopecký

Padlým vojákům na Slavkovském bojiští 2. 12. 1805
Každý voják doufal as
až skončí zlé vojny čas,
věřil že se zdráv vrátí domů.
Nikdo z blízkých nevěřil tomu
že jejich syn či bratr
tam kdesi v dáli neznámé
na Bojišti slavkovském navždy zůstane.
Ať spěcháš kamkoli v dnešní době
zastav se na chvilku u hrobu vojáků,
věnuj jim na Prateckém návrší,
tichou vzpomínku,věnuj jim krátkou motlitbu.
Bohumil Balát,Bučovice.

Kulatá a půlkulatá výročí v roce 2004
1304 – zmínka o Važanicích v listině krále Václava II.
1414 – zmínka o Važanicích v žalobě Jana ze Želetavy.
1764 – se narodil generál Jean Valhubert, těžce raněný poblíž Tvarožné
v bitvě u Slavkova v roce 1805.
1819 – patronem kostela se stal hrabě Belcredi.
1829 – nastoupil do Tvarožné kněz P. Ignác Mayer.
1854 – nastoupil učitel Josef Žemlička ze Lhoty, který začal psát první
školní kroniku.
1879 – vypracoval August Prokop plány nového novogotického kostela.
1889 – se narodil legionář a spisovatel Emil Kaláb.

1899
1904
1919
1924
1939
1944
1949
1959
1974
1979
1989

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

převezeny ostatky Václava Kosmáka na Ústřední hřbitov v Brně.
vzniklo „Vodní družstvo“ pro zřízení vodovodu ve Tvarožné.
prvním starostou po vzniku nové republiky se stal Jaroslav Eliáš.
obecní zastupitelstvo se rozhodlo koupit Belcrediho velkostatek.
vysázena třešňová alej k lesu, řídícím učitelem se stal Jan Krejčí.
v listopadu byl zatčen starosta Stanislav Veselý.
vybudován obecní rozhlas.
v budově MNV vybudovány místnosti pro požárníky.
vybudována samoobsluha Jednoty, zahájena plynofikace obce.
dokončena plynofikace, zrušena ZDŠ.
změny ve společnosti s následným vznikem Občanského fóra i ve
Tvarožné.
1994 – v červnu postihla obec velká voda, byla postavena nová vstupní
brána na hřbitov, odhalena pamětní deska Emilu Kalábovi.
1999 – Zastupitelstvo obce schválilo vstup obce do o.p.s. Mohyla míru
Austerlitz, do mikroregionu Rokytnice a do Svazu měst a obcí. Byly
vyměněny okna na budově ZŠ, opravena knihovna, zahájena I.etapa
výstavby Sběrného dvora za OÚ. Obec prodala práva k nakládání
s akciemi JME a JMP. Byla organizována petiční akce pro otevření
nájezdu na dálnici u Rohlenky, svévolně uzavřeného ŘSD Brno.
Nájezd byl znovu otevřen 30.7.1999.
František Kopecký

Z činnosti skautů.
Pro většinu lidí jsou vánoční svátky časem klidu a odpočinku a my
doufáme, že to tak také bylo. Pro nás skauty jsou ale zároveň časem povinností.
Náš zimní program začal večer 5. prosince. V převlečení za Mikuláše, čerty
a anděly jsme po telefonické domluvě navštívily asi dvacet pět domů a dětem
nadělili plné balíčky sladkostí a ovoce.
Nejvíce času jsme ale strávili rozdáváním Betlémského světla, které k nám
bylo přivezeno 13. prosince z Vídně. Světýlko se u nás po republice rozváží
převážně vlakem. My jsme se postarali o spoj směrem na Otrokovice. Dne
20.prosince jsme vyrazili z brněnského Hlavního nádraží přes Břeclav, Hodonín,
Moravský Písek, Staré Město až do Otrokovic. V neděli 21.prosince jsme
pomohli skautům z Brna při rozdávání světýlka v historické tramvaji. A ještě ten
týž den jsme přinesli světýlko pod vánoční strom na návsi.
Den před štědrým dnem, tedy 23.prosince jsme si alespoň trochu oddychli a
oslavili Vánoce besídkou v naší klubovně.

10

Hned další den ráno 24. prosince jsme ale pokračovali a tentokrát ve
Tvarožné a Velaticích. Světýlko domů dostali všichni ti kteří si o něj v kostele
napsali.letos Vás bylo asi sedmdesát.
Po Novém roce jsme také pomohli s Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá
česká katolická charita.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v loňském roce
pomohli a přispěli, jmenovitě pak panu Havlovi, Obecnímu úřadu ve Tvarožné a
Velaticích.
Tomáš Kubín
Oddílový rádce

Zpráva z matriky za rok 2003
V roce 2003 bylo provedeno 13 zápisů o uzavření manželství. V obřadní
síni OÚ bylo uzavřeno 9 manželství dvě v kostele sv. Mikuláše. Dvě manželství
byla uzavřena mimo obřadní síň a to v Mokré-Horákově a to v pěkném prostředí
na ranči „U Jelena“ a na „Chatě Mokrá“ u paní Urbánkové. V loňském roce bylo
provedeno 12 zápisů o úmrtí, z toho 7 z Tvarožné a 5 z Mokré-Horákova.
Dálnice si opět vyžádala jeden lidský život.
V loňském roce bylo vydáno 17 druhopisů matričních dokladů, byla
vydána dvě správní rozhodnutí o změně jména. Bylo prováděno ověřování
podpisů a fotokopií a bylo vydáno 33 žádostí o výpis z rejstříků trestů.
V obřadní síni jsme dvakrát uvítali nově narozené občánky a poblahopřáli
občanům, kteří se dožili významných životních výročí. Nezapomínáme ani na
občany, kteří slaví 50,55 a více let manželství.
Zajímavosti z matriky před 100 lety.
Před 100 lety tj. v roce 1903 bylo ve Tvarožné uzavřeno 22 manželství.
Narodilo se 26 dětí a zemřelo 16 občanů. Před 100 lety žilo v naší obci 835
obyvatel a bylo zde 150 domů.
Věra Maxiánová
matrikářka
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Zpráva z evidence obyvatel za rok 2003
• V roce 2003 se narodilo 6 dětí (4 děvčata, 2 chlapci): Sára Filipcová, Denisa
Svobodová, Martin Dumpík, Zuzana Štouračová, Iveta Putnová a Ondřej
Vlček
• V průběhu roku 2003 zemřelo 15 našich spoluobčanů (6 žen a 9 mužů): Josef
Silnica, Jan Knos, Blažej Zemánek, Eva Štěpánková, Ctimír Frank, Marie
Műllerová, Method Slavíček, Alois Ondráček, Jiří Blahák, Vladimír Kaláb,
Alois Hodaň, Alžběta Frodlová, Štěpánka Kuncová, Drahomíra
Chaloupková, Jana Odehnalová
• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo 29 občanů, z obce se odhlásilo
25 občanů.
• V roce 2003 využilo 190 občanů ze Tvarožné, Velatic a Mokré – Horákova
možnosti podat si na OÚ žádost o občanský průkaz a 107 občanů požádalo u
nás o vydání cestovního pasu.
K 31.12.2003 měla naše obec 1146 trvale přihlášených obyvatel.
Ostatní zajímavosti ze Tvarožné
Nejstarší občankou ve Tvarožné je paní Růžena Ondráčková, která žije
v Domově důchodců v Sokolnicích a v loňském roce jí bylo 97 let. Z mužů je
nejstarší pan Bohuslav Andrysík, který se loni dožil 83 let.
Anna Gallová

Jak budeme nakládat s odpady v roce 2004?
Vážení spoluobčané, uplynul opět kalendářní rok a Zastupitelstvo obce
spolu s jednotlivými komisemi bilancovalo uplynulý rok a také se zabývalo tím,
co můžeme očekávat v roce 2004. Bude toho jistě hodně a potvrdil to hned
začátek roku, kdy byl zahájen nový integrovaný systém dopravy. Všechny tyto
změny kladou velké nároky na zastupitele, neboť musí být uvedeny v život na té
nejdůležitější, regionální úrovni.
V minulém období byl jednou z takových změn také nový systém vybírání
poplatků za svoz komunálního odpadu. I tato změna byla vyvolány novou
legislativou, která neumožňovala stanovení poplatků za svoz komunálního
odpadu za domácnost – popelnici, ale zákon stanovil systém výběru poplatků za
každou osobu trvale přihlášenou k pobytu. Oba dva systémy, ten dřívější i ten
dnešní mají resp.měly své klady a zápory. V obou případech se obecní
zastupitelstvo snažilo výraznou měrou ulehčit břímě poplatků nesené občany a z
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rozpočtu obce dotovalo svoz komunálního odpadu. Proto také poplatky za svoz
komunálního odpadu byly ve Tvarožné, po dlouhá léta a doposud jsou, jedněmi
z nejnižších v celém našem regionu. Toto opatření mělo a má za cíl zamezit
tvorbě černých skládek, což se nám určitě daří, i když jsou v naší obci stále
sobečtí a bezohlední lidé, kteří si uklidí před vlastním domem, ale celý tento
„úklid“ bez uzardění za bílého dne vysypou k cestě několik kroků za vesnicí, ale
tam už to přece není jejich problém. Přesto však můžeme konstatovat, že
Tvarožná a její okolí, přes velkou exponovanost oblasti, patří k nejčistším
v regionu.
Bohužel, přes veškerou snahu obecního zastupitelstva nezvyšovat výdaje
občanů, bylo nuceno na základě nákladů vynaložených na svoz odpadů v roce
2003 sáhnout k nepopulárnímu, ale z hlediska vyrovnanosti obecního rozpočtu
k nutnému zvýšení poplatku za svoz KTO. Z následujících tabulek je patrné, že
si většina občanů zvykla plně využívat možností, které obec nabízí
shromažďováním odpadů v komunálním dvoře, kontejnery na sklo, plasty, kovy,
stavební suť a to i přesto, že firma zabezpečující svoz popelnic sbírá vše co
občané ve svozových dnech nachystají patřičně zabalené v igelitových pytlích
k popelicím. Kde by asi skončily všechny tyto odpadky, kdyby nebyl celý tento
systém realizován se můžeme opravdu jenom dohadovat. Problém, který před
námi v této chvíli stojí, je zabezpečit středisko sběru komunálního odpadu, před
jeho zneužíváním. Máme na mysli to, že mnozí stavebníci nedodrželi stanovené
množství ukládaného odpadu, které je stanoveno provozním řádem jako
množství které nepřekročí zavazadlový prostor osobního automobilu nebo
objem dvou koleček. Toto bylo stanoveno za účelem možnosti vyvézt stavební
suť a ostatní odpady z drobných oprav. Povinností, každého stavebníka je a bude
zabezpečit odvoz stavební suťe ze staveb na vlastní náklady, tedy nikoliv za
peníze nás všech. I tento problém bude po zkušenostech minulého roku jedním
z těch, který budeme chtít odstranit, aby ti slušní občané, kteří přesně dodržují
pravidla nedopláceli na ty, kteří „šikovně“ využívají mezery v námi vydaných
vyhláškách a zákonech.
Je dobře, že si většina občanů uvědomuje výhody, které nabízí obec a
využívá její zařízení tak, abychom bydleli v obci do které můžeme beze studu
pozvat hosty z celé republiky a také ze zahraničí. Chtěli bychom poděkovat
všem našim spoluobčanům za pochopení a spolupráci při uvádění do života
našich snah o zachování čistého životního prostředí. Na závěr několik tabulek a
čísel, které dokumentují kolik tun odpadů bylo za minulá období z obce
odvezeno.
Za komisi životního prostředí obecního úřadu
Ing.Miroslav Duda, CSc.
Svoz odpadů roku 2003:
Rok 2003
POPELNICE KOVY
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PLASTY SKLO

I. čtvrtletí tun

43,0199

5,18

0,5657

1,2334

66,9281
78,0521
63,1519
251,1520
218,2

8,54
11,5
3,82
29,04
25,25

0,6815
1,5878
0,7073
3,5423
3,1

2,2965
1,2116
1,1346
5,8761
5,11

27 kontejnerů

118 tun

Hřbitov

14 kontejnerů

10 tun

Ostatní (SITA)

51 kontejnerů

68 tun

II. čtvrtletí tun
III. čtvrtletí tun
IV. čtvrtletí tun
Celkem tun
na 1 obyvatele kg

Odvoz kontejnerů 2003:
Stavební suť

Náklady dle zdrojů finanční komise:
rok
2002
Celkem
494 460,Uhrazeno občany
275 263
Rozdíl hrazený OÚ
219 197,Průměr na občana
237,50
Sazba poplatku
260,-

2003
567 833,339 735,228 098,295,42
320,-

Plán 2004
690 332,448 890,241 442,390,390,-

Ze života farnosti
Konec jednoho a začátek nového roku je příležitostí k zastavení, ohlédnutí
se zpět, poděkování. Říká se, že člověk má hledat v životě to dobré, vybrat a
pečlivě v pokladu paměti uložit všechno, co bylo krásné. To se děje právě při
silvestrovském zastavení. Tento den se tradičně i ve farnosti ohlížíme zpět a
připomínáme si, co se událo během uplynulého roku.
V naší tvaroženské farnosti, do které patří obce Tvarožná, Mokrá-Horákov
a Velatice, bylo letos pokřtěno 14 dětí. Z kostela sv. Mikuláše se na společnou
cestu životem vydaly 2 manželské páry. 17 farníků jsme z našeho kostela
doprovázeli na poslední cestě. Mezi nimi byl i dlouholetý tvaroženský farář P.
Metoděj Slavíček. Zemřel 17. září ve věku 80 let. Ve farnosti Tvarožná prožil
většinu svého kněžského života. Působil zde už od roku 1967. Mezi těmi, kteří
se s ním přišli rozloučit, byl i jeho spolužák P. Josef Valerián z Moravce. Ten ve
své řeči nad rakví mj. řekl: „…letošního setkání našeho ročníku k 54. výročí ses
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už nemohl zůčastnit. Bylo nás tentokrát tak málo, pouze 3 z 8 žijících. Z těch 3
zemřel P. Vrbňák. Tebe jsem tehdy prosil, abys ho doprovodil ke hrobu, když to
máš v sousedství a poděkoval za náš ročník, a já že se s ním rozloučím v Brně
na Grohově a já dnes provázím zase tebe. Už je nás jen 6 žijících z 28
vysvěcených v r. 1949. Pros za nás znavené věkem a mnoha úkoly a za nový
dorost obětavých kněží, aby chrámy lidských duší nezůstaly pusté bez
posvěcování Božím slovem a svátostmi, abychom i my mohli pokojně zavírat
oči jako ty, že ty naše farnosti nebudou bez duchovního pokrmu.“
Pohřební obřady vedl P. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze.
Spolu s ním bylo u oltáře na 30 kněží. Sešlo se také velké množství lidí z blízka
i z daleka, takže to bylo rozloučení opravdu důstojné.
Z dalších událostí uplynulého roku je možné zmínit také přípravu na
společnou pouť středoevropských národů, která se uskuteční v květnu tohoto
roku v Mariazell. Od června se každý měsíc za jednu z 8 středoevropských zemí
modlíme a zároveň se s ní blíže seznamujeme. Je to náš malý příspěvek do
velkého procesu sjednocování Evropy.
Co se týká oprav, naše pozornost se soustřeďuje zvláště na splácení úvěru
na rekonstrukci fary. Ke konci prosince nám ze 4 milionů zbývalo zaplatit
2.936.000 Kč. Je to ještě velký úkol, ale máme radost z toho, že se fara
v uplynulém roce hojně využívala.
Na podzim jsme také dokončili jednu z menších stavebních akcí – opravu
historického oplocení kolem kostela sv. Mikuláše. Opravu zdiva a zděných
sloupků prováděla stavební firma Kaláb z Brna. Opravy kovových prvků se ujal
pan Vincenc Nezval z Pozořic. Oprava se zdařila, spokojenost vyjádřily při své
návštěvě i pracovnice památkového ústavu z Brna.
Poděkování patří všem za jakoukoli službu a pomoc vykonanou pro
společné dobro farnosti. K poděkování připojujeme i přání všeho dobrého do
nového roku.
P. Jan Nekuda

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné
v roce 2003
Sešli jsme se opět v naší hasičské zbrojnici, abychom zhodnotili činnost
našeho sboru za uplynulý rok, zda jsme splnili úkoly, které jsme si zde před
rokem odhlasovali. V kostce řečeno, na úseku kultury a osvěty držíme aktivity
na úrovni let minulých, v soutěžích mužů patříme ke špičce okrsku a mladší žáci
dvěma družstvy porazili celý okres Brno – venkov. Je to krásný pocit slyšet:
„Á, tvarožňáci jsou tady, tak to je to v pytli.“
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Složení členské základny k 7.12.2003
Celkem 60 členů, z toho:
do 20 roků 4 děvčata
od 21 do 30 let
od 31 do 60 let
nad 60 roků

21 členů
26 členů
9 členů

Naše řady posílila sestra Žofie Ondráčková, která se aktivně zapojila do práce
s mládeží. Doufejme, že vedoucí mládeže posílí i sestra Marie Neužilová, která
také na podzim prošla základním školením. Po letech však opět musím
připomenout, nemáme mládež do 20 let.
A jaká byla naše činnost:
Během roku jsme se sešli na 4 výborových, 4 členských a 3 přípravných
schůzích s účastí, že opozdilci postávají na chodbičce. Okrskových aktivů se
zúčastňujeme 2 – 4 členy s tím, že starostou okrsku je br. Jiří Bajer a
hospodářem br. Miroslav Severa.
A kde jsme se zviditelnili? Jak jsme naplňovali heslo „Bohu ku cti,
bližnímu ku pomoci.“
Leden – patřil úpravám auta, zabudování elektrocentrály, pořízením stojanu
reflektoru, úpravě agregátu na start s baterií. Jinak opět okrsková Valná hromada
a následný okrskový ples s nízkou účastí hasičů ze Tvarožné.
Únor – to je tradiční Věneček, ve spolupráci s místními chovateli. Hrála kapela
Modul, která dokázala vytvořit dobrou náladu pro ty, co se chtěli bavit. Ostatky
– jsou poznamenány stále se snižujícím počtem masek, hlavně z řad hasičů. Ale
kdo vydržel, mohl být spokojený. Pouze to pochovávání basy by mohlo být dřív.
Začátkem února navštívili zástupci výboru br. Aloise Ondráčka u příležitosti
jeho 70. narozenin.
Březen – byla tzv. dožírka po ostatkách pro aktivní účastníky. Především však
proběhlo v Pozořicích školení zásahové jednotky a rozhodčích soutěže.
K sedmdesátinám jsme popřáli br. Bohuslavu Müllerovi a poslední týden opět
zahořelo v místní cihelně a naše stanoviště bylo u požární nádrže a doplňovali
jsme vodu do cisteren.
Duben – hned z kraje jsme se zúčastnili posledního rozloučení s našim přítelem
Milanem Novákem z Brna, který nám připravoval všechny zájezdy do Čech. Pro
nedostatek místa pro naše zázemí, jsme po dohodě, provedli úklid ve farské
stodole. Poslední víkend v dubnu patřil účasti zástupců sboru na družební
soutěži v chorvatském Medulinu. Hasičské zbrojnici jsme se sešli při oslavě 50.
narozenin br. Jiřího Staňka a poslední dubnový večer přiletěly k ohni
čarodějnice a konala se soutěž o Miss Čaramůra.
Květen – zahajujeme účastí hasičů celé farnosti na mši sv. na svátek našeho
patrona sv. Floriána. Pak následovalo sobotní hasičské vystoupení na
patronátním dni obce s ústavem ve Střelicích, za které jsme dostali děkovný
dopis.V neděli 11.5. se konalo v Sivicích I. kolo sportovní soutěže požárních
družstev. V sobotu 17. května se uskutečnil zájezd pro žáky a jejich příznivce do
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hasičského muzea v Přibyslavi, HZS v Hradci Králové, pevnosti Josefov a města
Litomyšle.
Červen – patří k nejnáročnějšímu měsíci v roce. 8.6. se konala místní soutěž 12.
rožník „O putovní pohár obecního zastupitelstva“, kde vítězem se stal sbor ze
Žabčic, před Velaticemi a na nás zbylo 3. a 4. místo ze dvaceti soutěžících. Další
víkend patřil sivickým oslavám 100. let od založení sboru dobrovolných hasičů
se slavnostní schůzí, ukázkami a nedělní netradiční soutěží. Následující sobotu
ovládly naše tradiční hasičské hody. 14 párů stárků, krojovaná školní omladina
s besedou a kapela Zlaťanka. Co by jsme chtěli víc? Přesto k největšímu
úspěchu patřilo nedělní vystoupení mladších žáků v okresní Lize mládeže, kteří
vybojovali celkové 1. a 3. místo. Úspěšné vystoupení korunovali naši muži
odpoledním vítězstvím v soutěži „O putovní pohár“ v Pozořicích.
Úspěšní žáci byli odměněni pozdním obědem u Havlů, dortem od výboru SDH,
přijetím u starosty obce s předáním Pamětních listů a návštěvou 10. ročníku
výstavy veteránů ve Slavkově.
Červenec a srpen – patří po organizační stránce k prázdninovým, ale žňová
připravenost nás nenechala v klidu. V suchém letošním létě jsme vyjížděli ke 3
zásahům. V červenci jsme oslavili 50. narozeniny velitele br. Pavla Filipa a
závěrem srpna se nám podařilo za pomocí našeho sponzora Bonagro Blažovice
vyčistit od nánosů bahna naši požární jímku na návsi.
V září – jsme na schůzi řešili naše požadavky na doplnění výzbroje a výstroje,
se zaměřením na soutěžní činnost, jak pro žáky, tak i pro muže, kde bez
moderního vybavení se nedá konkurovat těm nejlepším. Konec měsíce byl
poznamenán úmrtím bratra Aloise Ondráčka a naší účastí na jeho poslední cestě.
V říjnu jsme redukovali počet členů zásahové jednotky, kteří musí projít
lékařskými prohlídkami a odborným školením. Také jsme nezapomněli popřát
k 75. narozeninám br. Oldřichu Švehlovi.
Listopad – příprava na zimní opravy a úpravy na vozidle, aby splňovalo nové
podmínky provozu. Konec měsíce opět patřil vzpomínkovým akcím na Bitvu tří
císařů a hasičská zbrojnice se změnila v občerstvovací zařízení, na jejímž
provozu se podílelo asi 12 členů. Další 4 členi vykonávali asistenční službu na
bojišti.
Tak takový byl náš rok, jak nás mohli vidět a slyšet naši spoluobčané.
A jak jsme si vedli po stránce odborné?
Na úseku školení a výcviku jsme hodnoceni podle účasti na cyklických školení
zásahové jednotky, výsledků v soutěžích a počtu výjezdů. A ono je to trochu
provázané. Profesionální HZS s dobrovolnými hasiči moc nespolupracují. I jim
jde o přežití. Proto jsme zváni k výjezdu, jen když je požár v naší těsné blízkosti.
Bližnímu ku pomoci jsme v uplynulém roce vyjeli 4x k požáru.
31.3. vzrostlého porostu v cihelně
14.8. tráva na Santonu
9.8. hnojiště u Sofra
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22.8.

stoh na polní cestě Sivice – Holubice

V soutěžích jsme byli velmi úspěšní:
Muži: v Sivicích I kolo SSPD
2. místo
Tvarožná
3. a 4. místo
v Kanicích
1. místo
Pozořice
1. místo
v Mokré
7. místo
Podle výsledků a místa soutěže se dá odvodit, že soutěžní družstvo mužů
umí a dokáže se prosadit v soutěži, kde všichni mají výzbroj na stejně zastaralé
úrovni. Ale v hasičském sportu patří naše technika do muzea.
Ženy: se představily pouze jedenkrát a to na soutěži I. kola SSPD
v Sivicích, kde porazily místní družstvo žen. Doufejme, že posila – ses.
Ondráčková zvýší motivaci děvčat o častější vystoupení na veřejnosti.
Mladší žáci: pod vedením br. Pejřila, Machance a ses. Ondráčkové, na
sobě pracovali tak tvrdě, až se stali vítězi okresní hasičské ligy mládeže. Jejich
umístění v jednotlivých soutěží byla zveřejněna v Obecním zpravodaji a
přehlídka vybojovaných pohárů hovoří za vše.
Ale opět komplikace. Děti rostou a jedno družstvo bude soutěžit mezi staršími
žáky. V tvrdé konkurenci, se zastaralou technikou, neztratí zájem o hasičskou
činnost? Neměli bychom se zaměřit tímto směrem a podpořit aktivitu, těch co
projevují zájem a podpořit požární sport?
Spolupráce s Obecním úřadem je stále výborná a patří jim náš dík, za
pochopení pro naši činnost. Finanční prostředky se snažíme vyčerpat na
doplnění a modernizaci stávajícího vybavení. Ale nešlo by se domluvit na
soustředění společných finančních prostředků na investici do soutěžního sportu?
Byla by to investice do příštích let.
Velký dík patří také našim technikům, kterým se daří udržet stárnoucí a
přesluhující techniku v provozuschopném stavu a především starostovi br.
Severovi, který myslí na všechno. Řekl bych, že činnost sboru patří na nejvyšší
stupínek jeho životních hodnot.
Tak takový byl náš hasičský rok 2003 ve Tvarožné. Byl dostatečně bohatý,
především v kulturních akcích, byl úspěšný díky mladším žákům a jejich
vedoucím a i letos se můžeme s radostí ohlédnout na činnost, kterou jsme
v uplynulém roce vykonali.
Závěrem bych chtěl jménem výboru poděkovat všem členům i příznivcům,
kteří se během roku podíleli na jakékoliv činnosti sboru. Dík patří i Vašim
rodinám, manželkám a přítelkyním, že Vám dovolili, věnovat během roku toho
vzácného času pro práci ve sboru. Věřím, že i v příštím roce se budeme hojně
scházet při akcích kulturních a budovatelských, při zvládání zastaralé techniky,
ale raději při soutěžích, než v přímém kontaktu s přírodními živli.
SDH Vás zve
18




na tradiční ples, který se koná 7. 2. 2004 na K.D. Kosmák.
Hraje Alfa ze Šitbořic.
na tradiční ostatky s průvodem masek od 12:30 hodin.
Přijďte 21. 2 2004, hráti bude sivická kapela.
Neužil Leo

Okénko do života ZŠ
V úvodu prvního letošního příspěvku přeji všem čtenářům Zpravodaje
šťastný a úspěšný již započatý nový rok 2004.
Leden žáci začali příjemným setkáním, které pro ně připravili rodiče
v rámci zahájení roku 2004, tzv. Dětským Silvestrem. Účast byla velká a všichni
se velmi dobře bavili.
První měsíc v roce je pro žáky také bilancováním jejich půlročního snažení,
které vyústí 29.1. získáním vysvědčení za první pololetí. K tomuto dni se také
váže den volna, který připadá letos na pátek 30.1. Tento den také končí plavecký
výcvik žáků, letos poprvé pořádaný ve spolupráci s plaveckou školou ve
Vyškově.
V lednu se poprvé setkáme s budoucími prvňáčky, protože se koná zápis
dětí do 1.ročníku pro rok 2004/2005. Tentokrát bude v úterý 27.1. ve 14 hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v lednu až srpnu roku 1998 a v září až
prosinci 1997. Rodiče uvedených dětí s sebou k zápisu vezmou rodný list dítěte.
Začátek roku s sebou přinesl první sněhovou nadílku, na kterou jsme
všichni netrpělivě čekali. Dospělým přináší práci s úklidem chodníků a cest a
dětem radost ze sáňkování či bruslení. Vzhledem k tomu, že není jisté jak
dlouho nám „zima“ vydrží, snažíme se využít současný stav naplno.
V lednu ještě plánujeme navštívit ekologický dům Lipka, kde pro nás
připravili program pro 3. a 4.ročník – Jak se peče chléb. Na měsíc únor máme
v plánu vystoupení kouzelníka, bruslení na ploše u Olympie (v případě, že
nebude led u nás), účast v řadě soutěží a sběr pomerančové kůry.
A to už bude ťukat na dveře měsíc březen, který zahájíme jarními
prázdninami v termínu od 1. do 7.3.2004.
Přejme si, aby pro děti byla zima bílá a mohly trávit co nejvíc času venku
při zimních sportech.
Mgr.Věra Floriánová
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Mateřská škola
V úvodu bych chtěla popřát všem mnoho štěstí zdraví a pracovních úspěchů do
Nového roku 2004.
Ještě krátce se chci zmínit o vystoupení naší mateřské školy na Náměstí
Svobody před vánocemi. Dětem se vystoupení zdařilo i díky velkému potlesku o
který se postarali diváci z Tvarožné. Děkuji panu Lindovskému, panu
Kotačkovi, panu Reškovi za finanční dar, díky němuž zakoupíme do mateřské
školy velký rehabilitační bazén pro děti. Zde nebude voda, jak by se někdo
mylně domníval, ale spousta barevných malých kuliček. Samozřejmě velké díky
patří také Obecnímu úřadu Tvarožná za to, že neustále můžeme zvelebovat naši
útulnou školičku.
A nyní se krátce zmíním o akcích, které připravujeme v nejbližší době. Celý
měsíc leden a únor budeme jezdit bruslit do Olympie. Můžou s námi jezdit i
rodiče s mladšími sourozenci. V únoru pojedeme na divadelní představení do
divadla Bolka Polívky na představení Šípková Růženka, které nám ztvární herec
Jan Přeučil a herečka Eva Hrušková. Nadále budeme dojíždět do keramiky na
Slatinu. Připravujeme Edukativně stimulační skupiny pod názvem
„Předškoláček“ pro předškolní děti a jejich rodiče. Doufáme, že i v letošním
roce bude o tuto aktivitu zájem. Důležité je, aby se dětem v naší mateřské škole
líbilo.
Yvona Hrbáčková

Zpráva oddílu kopané
Úspěšně zakončila všechna družstva podzimní část soutěží ročníku 2003/2004.
Žáci:
Do nového ročníku III. tř. vstoupili žáci se značně pozměněným kádrem.
Šest hráčů ročníku 1988, kteří v minulém ročníku tvořili základ sestavy, přešlo
do kategorie dorostu. Nahradili je mladší hráči menšího vzrůstu, kterým však
chyběla zkušenost a především úspěšnost v útočné fázi hry.
Čtyři zápasy ze sedmi skončili nerozhodně 0:0 a jen ve třech dokázali
útočníci vstřelit celkem 6 branek (méně jen Babice – celkem 2). Úspěšnější byla
obrana včetně brankáře, která v šesti zápasech neobdržela branku. Za celý
podzim inkasovala jenom 2 branky (nejméně ze všech účastníků) v jediném
prohraném zápase podzimu doma s Mokrou. V tomto nejlépe odehraném utkání
vedli žáci 1:0 ale soupeř dokázal v posledních deseti minutách vstřelit dvě
rozhodující branky.
Celkově 4. místo je dobrou výchozí pozicí pro jarní část.
Pod vedením Ing. Petra Horáka, Boh. Trněného st. a Jana Urbánka
nastupovali žáci v tomto složení:
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brankář
obrana
záloha
útok
střídající

–
–
–
–
–

Poláček Jiří
Balon Radim, Daněk Dominik, Homolka Kamil, Urbánek Martin
Horák Michal, Novotný Jiří, Novotný Petr, Smutný Tomáš
Balon Pavel, Buchta Jan
Bajer Jan, Daněk Lukáš, Daněk Roman, Fišer Jakub, Kondziolka
Alexandr, Nečas Marek, Sokop Marek

Tabulka podzimní části 2003/04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mokrá
Vin. Šumice
Prace
Tvarožná
Blažovice
Kobylnice
Pozořice
Babice

7
4
3
2
2
2
1
0

0
1
1
4
3
1
3
1

0
2
3
1
2
4
3
6

31:5
17:10
20:13
6:2
11:10
10:11
7:16
2:37

Střelci branek (6)
21
13
10
10
9
7
6
1

1. Balon Pavel
Smutný Tomáš
2. Novotný Petr
Poláček Jiří

2
2
1
1

Dorost:
V podzimní části OP získali dorostenci pod vedením Rudolfa Chlupa ml.,
Ing. Kaluže Ladislava a Ing. Přikryla Jana o devět bodů víc, než ve stejné části
minulého ročníku a v tabulce si polepšili o pět míst. Byla však reálná šance
skončit na 2. místě za nejlepším celkem tabulky dorostem Rosic, který vede
tabulku s náskokem sedmi bodů. K tomu však chybělo dotáhnout do vítězného
konce např. utkání s Kupařovicemi a Čebínem. Zbytečná byla i ztráta bodů
v Měníně kde ztratili vedení 2:0 a nakonec prohráli 2:3. Na domácím hřišti
získali 17 bodů, na hřištích soupeřů pak 7 bodů.
Tabulka podzimní části 2003/04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11 1
Rosice
Újezd
8 3
Blažovice 8 1
Tvarožná
7 3
Rajhrad
7 1
Moutnice 6 3
Domašov 6 1
Ořechov
5 2
Čebín
4 3
Kupařovic 4 2
e
11. Měnín
3 4

Střelci branek (32)

1
2
4
3
5
4
6
6
6
7

51:8
27:13
26:19
32:22
33:15
25:13
30:23
28:34
23:31
15:34

34
27
25
24
22
21
19
17
15
14

6

21:31

13
21

1. Kříž Marek
2. Buchta Roman
3. Kaluža Vít
Poláček Jakub
4. Balon Petr
Drápal Petr
5. Hlučka Marek
Mazel Zbyněk

13
7
3
3
2
2
1
1

12. Hrušovany 4
13. Opatovice 2
14. Troubsko 2
Muži:

0
2
2

9
9
9

18:42
12:30
14:40

12
8
8

Po delší době se muži zúčastnili v letní přestávce pohárového turnaje. Hrál
se v Rašovicích, v prvním zápase vyřadili Křižanovice a ve finále podlehli
domácím až po střílení pokutových kopů 3:2.
V úvodních dvou zápasech nového ročníku získalo mužstvo jediný bod za
nerozhodný výsledek s nováčkem soutěže Ochozí a po vysoké porážce 5:0
v Babicích mu patřilo až 10. místo tabulky.
Pak ale následovalo sedm vítězných utkání v řadě a po 9. kole se nečekaně
posunulo až na 1. místo. Nejtěžším této série byl domácí zápas v té době
s vedoucími Žabčicemi. Hrálo se na rozmoklém terénu místy s kalužemi vody.
První poločas patřil lepším hostům, kteří z celé řady příležitostí vytěžili pouze
jedinou branku. Na začátku druhého poločasu se podařilo hráčům dvěma
brankami otočit výsledek a cenné vítězství potvrdili další brankou v závěru
utkání.
Začátky utkání 10. a 12. kola které byly přímým bojem o průběžné 1.
místo, však hráči nezvládli. V Kobylnicích byl ve 20. minutě zbytečně vyloučen
brankář Buchta Vl. a v Újezdě celkem přísně už v 5. minutě Přikryl Martin.
Větší část těchto zápasů tak odehráli s deseti hráči a oba shodně prohráli o
branku. Ale i v oslabení měli reálnou šanci získat alespoň bod, nejblíže k tomu
měli v Újezdě.
V domácím prostředí ztratilo mužstvo jediné 2 body ve zmíněném prvním
utkání s Ochozí. Postupně doma získalo plný počet bodů s Blučinou, Dol.
Kounicemi B, Mokrou B, Žabčicemi, Rajhradem B a s Pozořicemi B. Nejvíce se
trápilo v zápase s Rajhradem B. V prvním poločase nevyužilo nejméně 5-6
brankových příležitostí a navíc nastřelilo břevno a tyč. Ve druhém poločase byl
zápas hodně nervózní, hostům byli postupně vyloučeni 3 hráči a tak konečné
vítězství 2:0 bylo celkem šťastné. Se ziskem 19 bodů (90,47%) se tak stalo
nejúspěšnějším celkem na domácím hřišti před Újezdem B, který získal 18
bodů.
Na hřištích soupeřů byly nejúspěšnější Babice se 14 body, Tvarožná
skončila na 7. místě s 9 body (50%) za vítězství v Blažovicích, Hrušovanech a
Moutnicích.
Až na několik menších zaváhání hrála celkem spolehlivě obrana. Za celou
podzimní část inkasovala jako druhá nejméně branek (celkem 19 – průměr 1,4),
lepší byly jen Babice se 14 obdrženými brankami. Na této skutečnosti se
zlepšenými výkony podíleli i brankáři, kteří navíc ve 4 zápasech uhájili čisté
konto (Buchta Vl. 3x, Dědeček Aleš 1x).
Poměrně horší je bilance v počtu vstřelených branek. S 28 brankami
(průměr 2,1) je mužstvo až na 8. místě, nejvíce 43 branky vstřelili hráči Mokré
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B. Vypracovaných příležitostí je v každém utkání celá řada, chybí však důraz a
přehled při jejich zakončování. Jenom ve čtyřech zápasech dokázalo mužstvo
zatížit konto soupeře třemi brankami, z toho ve dvou případech mu k tomu
pomohla vlastní branka soupeře. Svůj podíl na nízké produktivitě v útočné fázi
mají i časté změny ve složení zálohy i útoku vlivem zranění, případně
nedostavením se některých hráčů k zápasům.
Po podzimní části obsadilo mužstvo celkem nečekaně 1. místo. Při rovnosti
bodů rozhodlo o pořadí vítězství 2:1 nad druhou Blučinou. Toto kriterium platí
podle soutěžního řádu po ukončení podzimní části a na konci celého ročníku.
Pořadí mužstev na prvních osmi místech je celkem vyrovnané a tak o
postupujícím rozhodnou až jejich vzájemné zápasy na jaře.
Tréninky a zápasy v podzimní části vedl Petr Kabeláč. Hostování do 31.
12. 2003 bylo do ČKD Blansko umožněno Karlu Spružinovi. Do oddílu se vrátil
z hostování v Moutnicích Džupenjuk Pavel.
V letní přestávce se uskutečnila úprava travnaté plochy hřiště, která byla
značně poškozena v závěru podzimu 2002.
Vedení oddílu kopané děkuje hráčům, vedoucím a trenérům všech družstev
za celoroční práci v oddíle a do dalšího roku přeje úspěšné pokračování
v soutěžích.
Tabulka podzimní části 2003/04
1. Tvarožná
2. Blučina

9
9

1
1

3
3

28:19
38:23

3. Újezd B
4. Žabčice
5. Kobylnice

9
8
8

0
1
0

4
4
5

40:23
41:23
29:27

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8
6
6
5
4
4
2
2
1

0 5 43:23
5 2 35:23
4 3 39:25
3 5 28:23
2 7 23:33
0 9 19:43
1 10 17:43
1 10 22:50
1 11 16:49

Mokrá B
Babice
Ochoz
Blažovice
Rajhrad B
Pozořice B
Hrušovany
Kounice B
Moutnice
B

Střelci branek (28)
28 (+7)
28 (+10
)
27 (+6)
25 (+4)
24 (+3)
24
23
22
18
14
12
7
7
4

(+3)
(+5)
(+4)
(0)
(-7)
(-6)
(-11)
(-11)
(-17)

1. Přikryl Martin 9
2. Halouzka Karel 6
3. Brzobohatý Jiří
Kříž Zdeněk
4. Džupenjuk
Pavel
vlastní
5. Kaluža Ondřej
Přikryl Aleš
Toužin Tomáš

Jaromír Junek
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3
3
2
2
1
1
1

Hráli bez povolení úřadů
Dnešní příspěvek je příběh navazující na předešlé téma v divadle.
Představení to bylo bez názvu. Odehrálo se nikoliv v bohaté divadelní sezóně,
ale netradičně o tradiční tvaroženské pouti. Nebylo k jeho uvedení nutné
zajištění prostorného sálu, předprodeje vstupenek. Na obecní tabuli se neobjevil
pestrý plakát – hrálo se bez povolení úřadů.
Jednoaktovka, tak by se dalo představení nazvat, se odehrálo v útulné
nálevně spol. domu Kosmák. Zatím co v tehdejším nedělním pouťovém
dopoledni vládl v hostincích „Na prostředku“ a „Pod kostelem“ čilý pouťový
ruch, ve výčepní místnosti „Na Kosmáku“ nebyl, jak by se vyjádřil kamarád
Josef, též starobní důchodce z Tvarožné, žádný „fofr“.
Za výčepním pultem tam vládla osobnost p. Štosse Rudolfa z Krhonu.
Hostů by tam napočítal jak prstů na jedné ruce. U stolu v blízkosti vstupních
dveří seděli u piv dva kamarádi z „Mokré čtvrti“ Krhonu. Právě oni se měli stát
zanedlouho herci připravovaného vystoupení. Žanek a Kódl – to byla jejich
ctěná jména. První Jenda, syn váženého občana dlouholetého kostelníka chrámu
Páně v obci, p.Jedličky Teodora a ten druhý Karel, mladší syn mnou
popisovaného ptáčníka strýce Gály. Nevím, kdo byl autorem scénáře výstupu
k němuž nebylo třeba maskéra ani jiných rekvizit. Jejich jedinou rekvizitou byla
a je to k nevíře, ulomená bělostná ručka sošky, která bývala součástí zámecké
scény na jevišti Kosmáku. Nikdo se již nedozví, jak ti dva k ní přišli, ani jakým
způsobem Amorek lásky o ní přišel.
Představení mohlo začít. Jenda se nemusel mnoho přetvařovat – ten to
prostě uměl, což dosvědčí všichni kdož jej znali. Položil svoji moudrou hlavu na
okraj stolu a vedle ní též jednu ze svých paží. Z rukávu jeho svátečního saka
nevyčnívala jeho ruka, nýbrž drobná bělostná ručka ze sošky. Jediným mluvčím
celého aktu byl Karel. Je známo, že ti dva kamarádi prožili spolu řadu dalších
dobrodružství.
„Žanku, bacha už to začíná chodit!“ Měl na mysli žíznivé poutníky, kteří
prošli kolem oken nálevny vedoucích do zahradního prostoru budovy. „Prosím
Vás, slitujte se nad ubožákem, podívejte se na jeho ruku, dělat nic nemůže“ atd.
Nelze na těchto stránkách popsat, vzhledem k dodržení společenské etikety,
způsob vyjadřování mluvčího Kódla. Úpěnlivá jeho prosebná slova a pohled na
Žankovu téměř nehybnou tvář zřejmě mocně zapůsobil na city poutníků a
postupné vhazování mincí do připraveného klobouku bylo toho důkazem. Kolik
tehdy představení vyneslo peněz, není mě známo. Stejně skončily v nenasytné
zásuvce výčepního stolu. Mnoho známější byly Jendovy pracovité ruce, jimiž
opravoval neopravitelné –„rozmodlené“ vzácné modlitební knížky. Pro svoji
kvalitní práci a kamarádskou povahu byl oblíben zákazníky z celé farnosti.
Pokud si oba tehdejší „kumpány“ pamatujete, ten pouťový prohřešek jim
odpusťte.
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Tímto příspěvkem, který se měl objevit v zamýšleném psaní o Krhonu,
chtěl jsem Vám poděkovat za milé připomínky k své drobné dopisovatelské
činnosti pro Váš Tvaroženský zpravodaj.
Antonín Jašek
inzerce

připojení k Internetu
trvalé, neomezené a ve Tvarožné
64 kb/s 590,- 128 kb/s 990,- Kč/měsíčně
519 419 416 · 603 469 305 · info voda.cz @ · www.voda.cz
VODA IT consulting – Tomáš Vrána, Borkovany 48
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Jubilanti leden - únor 2004
85 let

Doležalová Anežka

Tvarožná č. 269

80 let

Bartáková Emilie

Tvarožná č. 9

75 let

Vlčková Jiřina
Ondrářková Marie
Šír František
Pokorná Jarmila

Tvarožná č. 70
Tvarožná č. 55
Tvarožná č. 42
Tvarožná č. 205

65 let

Ryšavá Růžena
Šubrt Bohumil
Krček Milan

Tvarožná č. 289
Tvarožná č. 245
Tvarožná č. 288

50 let

Filipová Blanka
Krejčiříková Marie

Tvarožná č. 226
Tvarožná č. 48

Všem jubilantům blahopřejeme!

Fotografie do tohoto čísla poskytli:
Titulní, 2. a 3. strana obálky Helena Kupčíková
Historické pohlednice obce ze sbírky Josefa Kopeckého ze

Tvaroženský zpravodaj, vydává Obec Tvarožná, vychází 1x za dva měsíce,
datum vydání 22. 1. 2004, evidenční číslo : MK ČR E 10094, IČO: 00282731
kontakt - tel.: 05/4422 6101 , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
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