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Jubilanti, 13. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012
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Vážení spoluobčané, 
s  prvními týdny nového roku se vám 

dostává do rukou také první číslo letošní-
ho Tvaroženského zpravodaje. Přeji vám 
nad jeho stránkami klid a pohodu.

Tradiční vzpomínkové akce k  207. vý-
ročí Bitvy tří císařů proběhly ve Tvarožné 
v  sobotu 1. prosince za  netradičních po-
větrnostních podmínek. Slunečné, rela-
tivně teplé a  suché počasí zdaleka nepři-
pomínalo začátek prosince, ale pro diváky 
i  účinkující bylo naprosto ideální. Pozitiv-
ně přispělo i  k  úklidu komunikací a  dru-
hý den již nebylo příliš poznat, že se zde 
sešlo 900 uniformovaných vojáků, a  jak 
uváděla některá média, téměř deset tisíc 
diváků.

Další tradiční akce se konala v  nedě-
li v  podvečer před Štědrým dnem. Opět 
jsme se sešli na návsi pod vánočním stro-
mem. Děti ze základní školy zazpívaly 
koledy, skauti rozdávali betlémské světlo, 
hasiči „zajistili“ živý betlém a  také závě-
rečné ukončení akce v hasičce u horkého 
čaje a svařeného vína.

Na  začátku nového roku, v  pátek 
4.  ledna se v  kostele sv. Mikuláše usku-
tečnil vánoční koncert komorního pěvec-
kého sboru Danielis z Rousínova. Vysoká 
umělecká úroveň mnohé návštěvníky 
nadchla a jistě by stálo za to, si tento záži-
tek v budoucnu zopakovat.

Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce, které se konalo 10. prosince, byla 
mimo jiné schválena také nová obecně 
závazná vyhláška č. 1/2012 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-
straňování komunálních odpadů. Celý 
text této vyhlášky přinášíme na  dalších 
stránkách zpravodaje. Podstatné je to, 
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že pro letošní rok se zvyšuje sazba poplat-
ku „za popelnice“ o 50 Kč na osobu. Z pří-
lohy této vyhlášky je patrné, že poplatek 
550 Kč pokrývá přibližně náklady na netří-
děný odpad tzn. na svoz popelnic v obci 
a kontejnerů ze sběrného dvora. Náklady 
na separovaný sběr, tedy svoz plastů, skla, 
stavební suti, nebezpečného odpadu 
a bioodpadu jdou k tíži obce.

Kromě poplatku za odpady se o 50 Kč 
zvyšuje také poplatek za  psa. Nově bu-
deme za každého psa platit 150 Kč ročně. 
Může nás uklidňovat vědomí, že v Brně je 
tento poplatek asi desetinásobný.

Pokládka optického kabelu v ulici Hlin-
ky se přesouvá na letošní rok. Jak mi sdělil 
zástupce firmy Vivo Connection, povole-
ní stavby se jim podařilo zajistit až těsně 
před Vánocemi. Předpokládají zahájení 
stavby v  červnu letošního roku. O  přes-
ném termínu budou v  dostatečném 
předstihu písemně informovat všechny 
vlastníky dotčených nemovitostí. V  dopi-
se bude rovněž kontakt na  odpovědnou 
osobu, s  níž bude možné osobně řešit 
veškeré požadavky související s  vlastní 
realizací.

Bylo zahájeno územní řízení na  stav-
bu chodníku podél krajské komunika-
ce na  Konci. Jedná se o  jediné místo 
ve Tvarožné, kde není chodník podél hlav-
ní silnice ani z  jedné strany a  přitom jde 
o  nejfrekventovanější úsek v  obci. Územ-
ní řízení má v kompetenci stavební úřad 
Pozořice. Po vydání územního rozhodnutí 

bude následovat stavební řízení na odbo-
ru výstavby Městského úřadu Šlapanice.

Podali jsme žádost o  vynětí ze země-
dělského půdního fondu na  pozemky, 
které obec získala směnnými smlouvami 
od soukromých vlastníků v části ulice Ve-
latická, a které jsou určeny na prodloužení 
komunikace a  inženýrských sítí v  souvis-
losti s budoucí bytovou výstavbou v této 
lokalitě.

Na  závěr tohoto článku bych chtěl 
poděkovat všem, kteří v  uplynulém 
roce jakkoli přispěli k  tomu, aby se nám 
ve Tvarožné líbilo, a aby se nám tu příjem-
ně žilo. Teď nemám na mysli jen zástupce 
organizací, jako jsou hasiči, sokol, skauti, 
škola či školka, kteří pro nás během roku 
pořádají různé kulturní, sportovní a  spo-
lečenské akce, věnují se dětem a mládeži 
a  umožňují nám trávit čas ve  společnos-
ti s  druhými lidmi. Ale myslím tím i  vás 
všechny, kdo přispíváte svou péčí o hezký 
vzhled svých domů a  zahrádek staráte 
se o  úklid chodníku před domem, apod. 
Vždyť kolemjdoucího může potěšit tře-
ba jen pohled na naše rozkvetlé muškáty 
nebo na  hezkou papírovou vystřihován-
ku za  oknem, anebo také náš upřímný 
pozdrav a  přátelský úsměv. A  my si při-
tom vůbec nemusíme uvědomit, že jsme 
někomu udělali radost a zpříjemnili den.

A aby těch příjemných dní bylo v tom 
novém roce co nejvíce, to vám ze srdce 
přeji. Bude však záležet i na nás, abychom 
si těch pěkných věcí nezapomínali všímat.

Ing. Petr Buchta
starosta obce
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Informace o proběhlých akcích
•	 17. listopadu se konalo divadelní představení „Past“ od divadelního spolku J. K. Tyla 

ze Slatiny.
•	 24. listopadu se konalo divadelní představení „Na správné adrese“ od DS Stodola 

Jiříkovice.
•	 1. prosince jsme si připomněli 207. výročí bitvy tří císařů; náves se proměnila ve vo-

jenské ležení; pod Santonem proběhla ukázka bitvy; při této příležitosti nás navštívili 
zástupci obce Kvačany a dobrovolní hasiči z Polska.

•	 13. prosince děti z Mateřské školy vystoupily na vánočních trzích v Brně s tanečně-
-pěveckým programem „Ladovy Vánoce“.

•	 14. prosince pořádala Základní škola vánoční jarmark.
•	 23. prosince jsme se setkali pod vánočním stromem na návsi, skauti nám rozdávali 

Betlémské světlo.
•	 4. ledna se v kostele sv. Mikuláše konal vánoční koncert komorního pěveckého sou-

boru Danielis z Rousínova, vystoupení bylo vysoce hodnoceno přítomnými návštěv-
níky.

•	 5. a 6. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka.
•	 11. a 12. ledna jsme volili prezidenta ČR, u nás historicky poprvé formou přímé volby.
•	 12. ledna se konal Tradiční sokolský společenský ples.
•	 13. ledna pořádala TJ Sokol dětský maškarní ples.

Pozvánka na nejbližší plánované akce
•	 19. leden – Myslivecký ples
•	 26. leden – Tradiční hasičský věneček
•	 9. únor – Hasičské ostatky

Co nás ještě čeká v první polovině roku
•	 27. dubna – Tvaroženský košt vín
•	 5. května – Koncert k svátku matek
•	 19. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVI. ročník
•	 2. června – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce
•	 15. června – Tvaroženské hody s Lácarankou

Poděkování
Děkujeme občanům za vstřícnost a pochopení v průběhu konání vzpomínkových 

akcí k výročí bitvy tří císařů, rovněž TJ Sokol a SDH za součinnost a P. Rybeckému za po-
skytnutí ubytování pro naše hosty.

Děkujeme občanům za příspěvky do Tříkrálové sbírky.

Aktuality z obce
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Výročí v roce 2013
Roku 1713 koupili Tvarožnou Freyenfelsové – zakladatelé panství Líšeň. Jejich pře-

dek Martin Pruskauer byl potomkem selského rodu z Tvarožné. Dosáhl funkce osobní-
ho sekretáře olomouckého biskupa a rakouského arcivévody Leopolda Viléma. Posled-
ní členkou freyenfelského rodu byla Marie Antonie. Bezdětným Františkem Josefem 
vymírá po meči rod Freyenfelsů a panství přechází na Eduarda Belcrediho, syna Marie 
Theodorovny a Antonína Belcrediho. 

Roku 1813 zemřel P. Václav Bartošek (*1750), farář ve Tvarožné v letech 1787–1813. 
Byl svědkem tažení napoleonských vojsk a drancování tvaroženského kostela v průbě-
hu bitvy tří císařů v roce 1805.

Nejvýznamnějším duchovním ve  Tvarožné v  XIX. století byl 
P. Václav Kosmák (*5. 9. 1843, +15. 3. 1898) – „kukátkář“ a spiso-
vatel moravského venkova. Jeho působení ve  Tvarožné v  letech 
1877–1893 znamenalo rozkvět celé farnosti. Účastnil se společen-
ského života v obci a byl iniciátorem řady významných aktivit, z ni-
chž v popředí stojí zejména výstavba nového kostela sv. Mikuláše. 
Ve  Tvarožné památku P.  Václava Kosmáka připomíná vyřezávaný 
dřevěný kříž u vjezdu do obce a pomník u kostela z r. 1923, který je 
kulturní památkou.

Muzikant a  kapelník Julius Antoš (*20. 5. 1898, +15. 8. 1974) 
po desetiletí rozdával hudbou radost ve Tvarožné, Brně a širokém 
okolí. Narodil se v početné rodině textilního dělníka Josefa Antoše. 
Založil kapelu u Elektrických drah v Brně. 17. 5. 1998 mu byla odha-
lena pamětní deska na rodném domě na Krhoně. Od tohoto data 
se každoročně koná přehlídka dechových hudeb – Tvaroženské hu-
dební slavnosti Julia Antoše. 

Bedřich Soffer (*8. 7. 1898 +5. 9. 1928) – atlet, legionář, firemní jezdec brněnské 
Zbrojovky. Jako řidič doprovázel prof.  Karla Absolona při jeho cestě po  Jugoslávii. 
5.  září 1928 zahynul u  Tvarožné při zkušební jízdě během přípravy na  závod „Ecce 
homo“ ve  Šternberku. Místo tragédie připomíná funkcionalistický pomník u  silnice 
do Tvarožné. Osudný Sofferův speciál Z6V byl postupně přestavěn a prodán automobi-
lovému závodníkovi Antonínu Beránkovi.

Dlouhých 33 roků působil ve  Tvarožné P.  Metoděj Slavíček. 
Narodil se 10. února 1923 v Olešnici na Moravě v rodině krejčího. 
Po  skončení základní školy studoval na  biskupském gymnáziu 
a poté teologii v Brně. Na kněze byl vysvěcen v r. 1949. Jako kap-
lan působil v Prosiměřicích, Kuřimi a Dačicích, v letech 1952–1954 
absolvoval vojenskou základní službu u PTP. Následně byl adminis-
trátorem v Rudě, Fryšavě a Jemnici. V letech 1967–2000 vykonával 
kněžskou službu ve Tvarožné, kde je také pochován. Zemřel 17. září 
2003. 
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Dík za adventní zpívání

Dne 13. prosince dopoledne jsem po-
tkala v  centru Brna maminku a  babičku 
malého Lukáška, který navštěvuje ma-
teřskou školu ve  Tvarožné. Pozvaly mne 
na vystoupení MŠ, které bylo za půl hodi-

ny na náměstí Svobody v rámci vánočních 
trhů.

Vystoupení bylo moc pěkné. Děti 
v dobovém oblečení byly jak z Ladových 
obrázků. Nebojácně, s  kuráží, vědomy si 
důležitosti, i toho, že mají program dobře 
nacvičen, zpívaly koledy jako o  závod. 
A  tak za všechny, kteří jsme stáli, poslou-
chali a  také vydatně tleskali, moc děkuji. 
Děkuji za nádherný, vhodně zvolený pro-
gram. 

Nejvíce děkuji za  závěrečné přání, 
nad kterým se mladí usmívají a my starší 
a  zejména ti nejstarší ho intenzivně pro-
žíváme: „abyste se napřesrok Pána Krista 
dočkali“. 

Anna Dostálová

 Děkujeme paní Dostálové za  pěkný 
příspěvek a  dětem z  mateřské školy za  při-

29. ledna 2013 by se dožil 70 let Ing. František Gale (+3. 9. 2011). 
Po celý život působil aktivně ve veřejném životě obce, po r. 1989 
také jako zastupitel a radní. Vykonával řadu manažerských funkcí, 
v letech 1991–2003 byl kvestorem Masarykovy univerzity. V r. 2000 
obdržel Cenu města Brna za hospodářský rozvoj. Byl iniciátorem 
mnohých podnětů výrazně ovlivňujících kulturní, společenský 
i ekonomický profit rodné obce. Její život a historii zaznamenával 
po 30 let jako kronikář. Je také autorem nebo spoluautorem něko-
lika publikací o Tvarožné. 

Pro Tvarožnou znamená rok 2013 výročí 725 let od  první písemné připomínky. 
V historických záznamech se dočítáme, že „… král Václav II. daroval 30. května 1288 nej-
vyššímu písaři království českého Velislavovi za jeho věrné služby prostřední lán, náležející 
k vesnici Velatice, která byla v držení kostela sv. Prokopa na Starém Brně … a dále pak mlýn 
poblíž řečené obce a též jistý porost … až k určeným hranicím, jež byly kdysi u jeho vsi Tva-
rožnice (Twarszowicz)…“ 

Významné jubileum obce si připomeneme při kulturních akcích, příležitostnými 
propagačními tiskovinami a také historickými fotografiemi na obálkách Tvaroženského 
zpravodaje.

Pavel Šťastný
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–duben 2013
středa 16. 1. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 26. 1. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 6. 2. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 16. 2. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 27. 2. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 9. 3. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 20. 3. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 30. 3. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 10. 4. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 20. 4. 2013 9:00–11:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi.

Upozornění občanům

Vodné a stočné 2013
V prvním čísle loňského zpravodaje byl uveřejněn článek tajemnice SVK Šlapanicko 

(svazek pro vodovody a kanalizace) paní Ing. Staňkové, kde je uvedeno: „…na základě 
rozhodnutí Evropské komise pro přidělení dotací na  vybudování splaškové kanaliza-
ce je povinností Svazku zvyšovat vodné a stočné min. o 3 % nad inflaci, a to nejméně 
po dobu 5 let od kolaudace díla.“
V letošním roce se nám k tomu přidává ještě další 1 % z důvodu zvýšení DPH.

Ceny pro rok 2013 jsou tedy následující:
Vodné: 39,54 Kč
Stočné: 43,99 Kč
CELKEM 83,53 Kč

Ceny vodného a stočného v předchozích letech:
2012  78,54 Kč
2011  72,88 Kč
2010  70,24 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ing. Petr Buchta

pomínku osobnosti výtvarníka Josefa Lady 
(*17. 12. 1887, +14. 12. 1957), jehož malebné 
obrázky, důvěrně známé zejména starším 

generacím, stále připomínají romantiku 
bezstarostného dětství.
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Usnesení č. 13 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 10. prosince 2012 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Věra Floriánová, Ing. Petr Kříž 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

 2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Ing. Jiří Kozák 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

 3. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s firmou KORDIS  
(nadstandard na r. 2013) – příloha č. 1. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 4. Členský příspěvek pro Mikroregion Roketnice na r. 2013 ve výši 15 Kč na jednoho 
obyvatele, v celkové částce 18.330 Kč – příloha č. 2 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 5. Zařazení území obce do územní působnosti MAS „Za humnama“ – příloha č. 3 
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 4

 6. a) Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o společném postupu“ uzavřenou mezi obcemi 
z oblasti plánovaných tangent města Brna a pověřuje starostu podpisem tohoto  
dodatku. 
 b) Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněným společným cílem smluvních 
stran „Smlouvy o společném postupu“ zabránit výstavbě tangent města Brna, 
rychlostní silnice R43 v trase tzv. Hitlerovy dálnice a rychlostní silnice R52 – 
příloha č. 4 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 7. Směnou smlouvu o převodu pozemků p. č. 797/106 a 1098/2 o výměře 6846 m2  
mezi obcí Tvarožná a paní Ivou Machancovou – příloha č. 5 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 8. Obecně závaznou vyhlášku č 1/2012 o poplatku za svoz, třídění a zpracování  
komunálního odpadu – příloha č. 6 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 9. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích – příloha č. 7 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 10. Rozpočtové opatření č. VI/2012 – příloha č. 8 a pověření Ing. Tomáše Kousala, 
předsedy Finančního výboru, k sestavení, v případě potřeby, dalšího 
rozpočtového opatření pro rok 2012 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

Informace ZO
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 11. Umístění volných finančních prostředků obce do finančního produktu bankovní  
společnosti Oberbank AG – příloha č. 9 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 12. Navýšení příspěvku pro TJ Sokol Tvarožná pro rok 2012 o 50.000 Kč 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 13. Navýšení limitu pro rozpočtové opatření schvalované radou z 20 tis. na 50 tis. Kč 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 14. a) Poskytnutí ručení za pohledávky do výše 10 % z úvěru, který poskytne 
Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07, 
IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1360 dlužníkovi – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 

– Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, IČ: 49458833, 
zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických 
osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ve výši EUR 5 968 808,53 
na účel: investiční akce „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“, přičemž řádná 
konečná splatnost jistiny tohoto úvěru je 30. 06. 2025 – příloha č. 11 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4 
b) Změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, IČ: 
49458833, jejímž předmětem je doplnění stanov Svazku o závazek obcí Mokrá-
Horákov, Velatice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice a městysu 
Pozořice nevystoupit ze Svazku po dobu existence závazků vyplývajících ze 
Smlouvy o úvěru, která bude uzavřena s Komerční bankou, a. s., IČ: 45317054 
na investiční akci „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“, a to do doby úplného 
splacení jistiny. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 15. Návrh rozpočtu obce na r. 2013 včetně provedených úprav – příloha č. 12 
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 1. Členský příspěvek 10 Kč na každého obyvatele obce pro MAS „Za humnama“ 
Hlasování: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

 2. Úhradu neinvestičních nákladů na žáky obce navštěvující ZŠ ve Slatině – příloha č. 10 
Hlasování: pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 4

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
 1. Zprávu starosty
 2. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí
 3. Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Roketnice za r. 2011 – příloha č. 13
 4. Stanovy svazku obcí Mikroregionu Roketnice – příloha č. 14
 5. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  

za r. 2011 – příloha č. 15
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SDH Tvarožná, nástup před závodem, Bojszowy-Międzyrzecze, Polsko

 6. Rozpočtové opatření č. V/2012

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
	 	 •	•	•

Ve Tvarožné dne 10. 12. 2012
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Jiří Bajer – zastupitel   Ing. Jiří Kozák – zastupitel

OBEC TVAROŽNÁ 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 10. 12. 2012 usnesením č. 13. 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Tvarožná zavádí touto vyhláškou místní poplatek (dále jen „poplatek“):
a. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů,
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů platí:2

1. fyzická osoba
a. která má v obci trvalý pobyt;
b. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů;
c. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobý-

vá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců;

1 §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“o místních poplatcích)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích



Tvaroženský zpravodaj  12

d. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Za do-
mácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2. fyzická osoba,
 která má ve  vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k  individuální rekreaci,  

byt nebo rodinný dům, ve  kterém není hlášena k  trvalému pobytu žádná  
fyzická osoba; má-li k  této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny  
platit poplatek společně a  nerozdílně, a  to ve  výši odpovídající poplatku  
za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozději do  15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na  osvobození nebo 
úlevu od poplatku. 

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručo-
vání. 

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-

-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede  poplat-
ník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je 
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očís-
lovány. Není-li stavba, ve  které se byt nachází, označena orientačním nebo po-
pisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na  kterém je umístěna 
stavba s bytem. 

4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplat-
ku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu. 

5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švý-
carské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v  tuzemsku pro doru-
čování.3

6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen 
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 této vyhlášky činí 550 Kč a je tvořena:
a. z částky 250 Kč za kalendářní rok
b. z částky 300 Kč za kalendářní rok. 
Tato částka je stanovena na  základě skutečných nákladů obce předchozího ka-
lendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka 
a kalendářní rok. 

2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na  sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo 
v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky. 

3. V  případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku 
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců po-
bytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslední-
mu dni tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného roku a to jednorázově nebo ve dvou stej-
ných splátkách do výše stanoveného data.

2. Vznikne-li poplatková povinnost po  datu splatnosti uvedeném v  odst. 1, je po-
platek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního 
roku. 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují:
a. poplatníci s úředním trvalým pobytem a adresou Obecního úřadu (Ohlašovna) 

– Tvarožná 40, kteří se v obci trvale nezdržují
b. poplatníci, kteří celoročně pobývají mimo svoje bydliště z  pracovních nebo 

zdravotních důvodů, pobytem v léčebném zařízení nebo zařízeních pro seniory
c. studenti studující celoročně v zahraničí
d. čtvrté a další nezaopatřené dítě v rodině
e. fyzická osoba, která vlastní na  území obce nemovitost určenou k  rekreaci 

a vzhledem k nedostupnosti místa zde není smluvní firmou odvážen komunál-
ní odpad (lokality Santon a Vinohrady)

2. Úleva se poskytuje ve výši 100 Kč:
a.  osobě, která nedovršila 15 let

5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
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b. osobě, ve věku nad 75 let
3. Rozhodným dnem pro zařazení osob uvedených v odst. 2 do věkové kategorie je 

1. leden kalendářního roku, za který se platí. 

Čl. 7
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným se-
znamem.6

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Je-li poplatník v  době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají 
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a neroz-
dílně. Zákonný zástupce má v  takovém případě stejné procesní postavení jako 
poplatník.

2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad 
poplatek jednomu z nich. 

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 24. 10. 
2011, která byla schválená dne 24 . 10. 2011 Zastupitelstvem obce Tvarožná. 

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013

 ………………………………………… …………………………………………
 Pavel Šťastný – místostarosta   Ing. Petr Buchta – starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:   Sejmuto z úřední desky dne:

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Para-
graf

Polož-
ka

Název příjmové položky
Příjem 
[tis. Kč]

Poznámka 

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 000
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 100
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 200
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 400
0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 125 Daň za obce
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 400
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 630 Poplatek za likvidaci KO –  platby občanů
0000 1341 Poplatek ze psů 17
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 Pronájem veřejného prostranství
0000 1351 Odvod z výtěžků provozování loterií 20
0000 1355 Odvod z výtěžků provozování loterií 90
0000 1361 Správní poplatky 30 Matrika, czechpoint
0000 1511 Daň z nemovitostí 1 500

0000 4112 NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 663
Transfer z JMK (výkon státní správy, školství, 
knihovna)

0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 18 Sociální fond 
2119 x Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energ. 3 Příjem z úhrad podle §32 a horního zákona
2122 x Sběr a zpracování druhotných surovin 20 Remet (prodej kovového odpadu)
2321 x Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 29 Správa rybníků
3111 x Předškolní zařízení 54 Odpisy MŠ
3117 x První stupeň základních škol 20 Odpisy ZŠ

3319 x Ostatní záležitosti kultury 102

Prodej Tvaroženského zpravodaje 
Prodej knih, pohlednic, Dary, Vstupné 
na akcích pořádaných OÚ:  
hody, Antoš, ostatní (koncerty, divadla, 
výstavy)

3341 x Rozhlas a televize 5 Hlášení prodejcům

3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 135
Sokolovna: 
nájemné 
náhrada energií

3613 x Nebytové hospodářství 193 Nájemné
3632 x Pohřebnictví 100 Poplatky za pronájem hrobových míst
3639 x Komunální služby a územní rozvoj j. n. 81 Pozemky – nájemné

3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 41
Poplatek za likvidaci KO (živnostníci) 
prodej popelnic, poplatky za stavební suť

3725 x Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 85
Třídění ostatního odpadu  
(sklo, plasty, elektrospotřebiče)

6171 x Činnost místní správy 65 Nájemné, Náhrada energií
6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 25 Běžný účet – úroky

Příjmy rozpočtu celkem 13 181

Rozpočet obce Tvarožná na rok 2013 – příjmy
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Para-
graf

Polož-
ka

Název výdajové položky
Výdaj 

[tis. Kč]
Poznámka 

1014 x Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 4 Deratizace kanálů, klíněnka
2212 x Silnice 3 490 Údržba silnic, komunikace ke hřišti
2219 x Ost. záležitosti pozemních komunikací 18 Vydláždění parkovací plochy
2221 x Provoz veřejné silniční dopravy 69 Integrovaný dopravní systém
2310 x Pitná voda 30 Opravy a údržba vodovodu
2321 x Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly 1 592 Svazek, Údržba a čištění dešťové kanalizace
3111 x Předškolní zařízení 711 MŠ Tvarožná
3117 x První stupeň základních škol 560 ZŠ Tvarožná
3118 x Druhý stupeň základních škol 160 ZŠ Pozořice – příspěvek za žáky z Tvarožné
3231 x Základní umělecké školy 30 ZUŠ Pozořice – příspěvek za žáky z Tvarožné
3314 x Činnosti knihovnické 55 Nové knihy, odměny knihovníkům
3319 x Ost. záležitosti kultury 467 Kronikář obce, Zpravodaj, slavnosti…
3326 x Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 70 Památky, obnova Kosmákova pomníku
3341 x Rozhlas a televize 32 Rozhlas
3399 x Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 185 Příspěvky pro nově narozené děti, jubilanti…
3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 203 Sokolovna
3419 x Ost. tělovýchovná činnost 260 Sokol 
3421 x Využití volného času dětí a mládeže 12 Dětské hřiště
3613 x Nebytové hospodářství 295 Stará školka, Demolice drůbežárny
3631 x Veřejné osvětlení 272 Veřejné osvětlení
3632 x Pohřebnictví 15 Hřbitov (opravy a údržba)
3613 x Nebytové hospodářství 193 Nájemné
3632 x Pohřebnictví 100 Poplatky za pronájem hrobových míst
3635 x Územní plánování 120 Územní plán obce
3636 x Územní rozvoj 23 Mikroregion Roketnice (členský příspěvek)
3721 x Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 50 Nebezpečný odpad
3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 676 Sběr odpadu
3723 x Sběr a odvoz ostatních odpadů 174 Sběr surovin (sklo, plast)
3745 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 166 Obecní pracovníci – správa a údržba
4319 x Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 10 ÚSP Zámeček Střelice – příspěvek na provoz
5212 x Ochrana obyvatelstva 10 Zákonná rezerva – civilní ochrana
5512 x Požární ochrana – dobr. část 145 SDH Tvarožná
6112 x Zastupitelstva obcí 1 150 Zastupitelstvo obce
6171 x Činnost místní správy 1 590 Obecní pracovníci, IT technika
6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 180 Úroky z úvěru (ČMZRB), poplatky za vedení účtů
6320 x Pojištění funkčně nespecifikované 28 Pojištění budov a odpovědnosti
6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 18 Sociální fond – ošatné
6399 x Ost. finanční operace 125 Daň za obce
6409 x Ostatní činnost j. n. 100 Rezerva
8124 x Splátka svazek 1 116 Splátka úvěru (ČMZRB)

Výdaje rozpočtu celkem 15 234

Rozpočet obce Tvarožná na rok 2013 – výdaje
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Zprávy komisí
Informace z odpadového hospodaření v roce 2012

Vloni jsem na tomto místě popisoval uspokojení z velké úspory finančních prostřed-
ků a značný meziroční rozdíl při likvidaci odpadů. Na začátku roku 2013 se při ohlédnutí 
zpět můžeme opět těšit z dalších dosažených úspor. Čísla uvedená v tabulce jsou velmi 
příjemným zjištěním pro všechny občany naší obce, kteří mají zájem starat se odpo-
vědně o stav životního prostředí ve Tvarožné a to správným tříděním odpadu. Nemalou 
zásluhu na této skutečnosti mají také obecní pracovníci.

Sběrný dvůr: odvezeno kontejnerů celkem odpadu zaplaceno obcí
Rok 2010 61 ks 78 tun 298.500 Kč
Rok 2011 38 ks 42 tun 179.500 Kč
Rok 2012 25 ks 35 tun 120.000 Kč

Mohlo by se zdát, že se odpadu ubývá, ale tak to jistě není – spíše naopak. 
Ale správným vytříděním, rozebráním a  uložením do  kontejnerů lze dosáhnout 

těchto uspokojivých výsledků. Hojně využívaný kontejner na bio-odpad značně ulevil 
drahému svozu do spalovny či na skládku (4.800 Kč za kontejner 5 m3). Kontejner dvoj-
násobné kapacity (10 m3) naplněný bio-odpadem nás stojí pouze 600 Kč. Listí z domác-
ností ukládáme přímo na polní hnojiště. 

Sběr starého papíru pořádá asi 4× ročně naše základní škola a  modrý kontejner 
na  papír je i  před sběrným dvorem. Peníze za  prodej kovošrotu (13.600 Kč) nám ale-
spoň částečně kompenzují likvidaci stavební suti, kde platby za  tento druh odpadu 
stále nepokrývají náklady. 

Odpad ze hřbitova je téměř konstantní – každý rok asi 10 kontejnerů, ale ty odváží 
firma SITA zdarma. Celkem se naplnilo 7 kontejnerů bio-odpadu (70 m3 hmoty) – obec 
zaplatila pouze 4.200 Kč. Naproti tomu do  kategorie příjmů se řadí 80.300 Kč, které 
obec obdržela za třídění elektroodpadu, plastů a skla.

Za komisi životního prostředí
 Ing. Petr Kříž

Zhodnocení roku 2012 z pohledu komise životního prostředí
Největší investiční akcí uplynulého 

roku v oblasti ŽP byla bezesporu úprava 
koryta potoka od  hráze rybníka po  KD 
Kosmák. Vysoké náklady na realizaci byly 
výrazně sníženy dotací Jihomoravské-
ho kraje i  sponzoringem z  cementárny 
Mokrá. Dobré dílo se podařilo a ušetřené 
finanční prostředky byly dále využity pro 
zlepšení životního prostředí v obci.

Na začátku loňského roku uspořádala 
naše komise informační schůzku pro ma-
jitele nemovitostí kvůli změnám při podá-
vání přiznání daně z  nemovitostí. Za  vel-
kého zájmu občanů se akce uskutečnila 
na obecním úřadě ve Tvarožné.

Dále jsme iniciovali přeložku sběrného 
místa odpadů v Hlinkách (provedeno při 
opravě chodníku na podzim 2012) a také 
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TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané po podzimní části
V  současné době má kopaná 

ve  Tvarožné oddíl mužů a  od  léta nově 
vzniklé družstvo mládeže, kterému se 
věnuje František Fajstl. Tvoří jej chlapci žá-
kovského až dorosteneckého věku. Druž-
stvo zatím není z důvodu nízkého počtu 
účastníků přihlášeno do  žádné soutěže. 
Cílem je vytvořit partu kluků, která bude 
mít zájem o fotbal a bude se účastnit pra-
videlných tréninků. Každý nový účastník 
bude rozhodně vítán.

Oddíl mužů skončil po  podzimní čás-
ti sezony 2012/2013 na  posledním čtr-
náctém místě. Nutno přiznat, že tento 
výsledek je v  polovině sezony velkým 
zklamáním. V  jarní části nás tak čeká boj 
o udržení v soutěži. Tomu bude nutné při-
způsobit i zimní přípravu a celou jarní část, 
která bude rozhodující.

Uvedu pár skutečností, se kterými 
naše mužstvo do nové sezony vstupovalo. 
Především došlo k velké obměně soupeřů. 
Z  vyšší třídy sestoupila mužstva FC CVM 
Mokrá, Vojkovice B a  Šlapanice B. Z  niž-
ších tříd postoupili jednoznační vítězové 
těchto tříd v  předešlém ročníku a  to Raj-
hradice a  Přísnotice. Obě mužstva jsou 
po výsledcích, které doposud předvádějí 
zároveň mezi aspiranty na postup i z naší 
třídy.

Hned první domácí utkání jsme na-
stoupili právě proti Přísnoticím. Výsledek 
a zároveň první domácí prohra 1:2 ve spo-
jení s  kalendářním datem utkání 12.  8. 
jako by naznačovaly, že většina našich 
hráčů byla ještě na  dovolené. Ve  skuteč-
nosti tomu tak ale nebylo. Druhým sou-
peřem bylo mužstvo SK Pozořice na jeho 

Z činnosti spolků a sdružení

demolici staré drůbežárny na  Santonu 
(akce je v  rozpočtu na  tento rok). Zajisti-
li jsme odklizení skládky zeminy kolem 
studny ve Vinohradě na polní cestě do Ve-
latic a následnou úpravu okolí s výsadbou 
stromu. S  vyčištěním staré studny po-
mohli členové SDH Tvarožná. Dále jsme se 
aktivně podíleli na  vyhloubení suchého 
poldru za  Novou ulicí, následně uložení 
zeminy u Kosmákova kříže a úpravě teré-
nu. Členové naší komise pak spolu s obec-
ními pracovníky provedli novou výsadbu 
listnatých dřevin v této upravené lokalitě. 
Na podzim se už podruhé a s  lepší orga-
nizací podařil zrealizovat svoz spadaného 
listí z  domácností, daří se stále více vyu-
žívat kontejner na bio-odpad ve sběrném 
dvoře OÚ.

V  tomto roce bychom rádi pokračo-
vali a také se spolupodíleli na dokončení 

úprav u Kosmákova kříže, v plánu je nová 
výsadba stromů na hrázi suchého poldru, 
revitalizace urnového háje, úprava pro-
storů kolem sběrných míst skla a  plastů 
(kůlové ploty), prořezávky starých stromů 
podle odborných posudků dendrologa, 
další ošetření travnatých ploch proti ple-
velům. Samozřejmostí je i nikdy nekončící 
boj proti klíněnce jírovcové a  deratizace 
kolem potoka, které si obec už druhým 
rokem zajišťuje svépomocí.

Na  jiném místě tohoto Zpravodaje 
jsou uvedeny výsledky z  nakládání s  od-
pady v naší obci. Obecně lze konstatovat, 
že stále lepším tříděním odpadu se daří 
snižovat finanční zátěž pro obec. Proto je 
nutné poděkovat všem občanům, kteří se 
na této skutečnosti jakkoliv podíleli.

Ing. Petr Kříž
předseda komise životního prostředí
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hřišti. Naše špatná disciplína a inkasovaná 
vlastní branka znamenala prohru 0:1. Po-
zořice tak po  dlouhé době protrhly sérii 
porážek ze vzájemných derby se Soko-
lem Tvarožná. Naše mužstvo zůstávalo 
po  dvou odehraných kolech stále bez 
bodu. Důležité pro nás tedy bylo sou-
středit se na další domácí utkání s Kobyl-
nicemi. Naše výhra 8:1 dávala alespoň 
na  chvíli zapomenout na  předchozí dva 
neúspěchy a všichni věřili, že se vše obra-
cí k  lepšímu. Následná porážka v Blučině 
a doma s Vojkovicemi už znamenaly váž-
nější zamyšlení nad dosavadním vývojem 
sezony a nad tím, co je potřeba zlepšit.

Je nutné říci i to, že výsledky mnohdy 
neodpovídaly předváděné hře. Přede-
vším v  utkáních v  Rajhradicích a  přede-
hrávaném utkání v Přísnoticích. Jak už to 
ale bývá, vítězí mužstvo s větším počtem 
vstřelených branek a  těch jsme v  první 
polovině sezony příliš mnoho nevstřelili. 
V  průběhu sezony se objevovala i  četná 
zranění, která znamenala, že jen v  málo 
utkáních jsme nastupovali v  nejsilnější 
sestavě. To ostatně platí určitě i u našich 
soupeřů.

V průběhu ledna začne zimní příprava, 
během které plánujeme odehrát přibliž-
ně tři přátelská utkání tak, aby navazovala 
na začátek jarní části, která začne v neděli 
31. března a to na domácím hřišti v derby 
s SK Pozořice.

V  každém sportu, stejně jako v  živo-
tě se střídají lepší chvíle s  těmi horšími. 
V průběhu rozehrané sezony je v našem 
případě evidentní, že se jedná o  tu dru-
hou variantu. Na druhé straně, současné 
umístění v tabulce si však nedovedu před-
stavit jako lepší výzvu do jarních bojů.

V  tomto roce nás ještě čeká význam-
né jubileum a tím je 80 roků od založení 
kopané ve Tvarožné. Záchrana soutěže by 
tak měla být jasným a prvořadým cílem.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci 
Tvarožná a  jejich pracovníkům za  starost 
o fotbalové hřiště a dále pochopitelně na-
šim fanouškům, kteří i přes podzimní ne-
zdary navštěvují naše utkání nejen na do-
mácí půdě a vytváří potřebnou atmosféru.

Ing. Petr Kozák 
oddíl kopané TJ SOKOL Tvarožná

III. třída muži – sk. A
Rk Tým Záp + 0 – Skóre Body Prav
 1. Přísnotice 13 10 2 1  29 : 11 32 ( 14)
 2. Rajhradice 13 8 2 3  46 : 20 26 ( 8)
 3. Blučina 13 8 1 4  28 : 19 25 ( 7)
 4. Vojkovice B 13 8 0 5  31 : 20 24 ( 6)
 5. Šlapanice B 13 6 4 3  27 : 15 22 ( 1)
 6. Mokrá 13 5 3 5  16 : 16 18 ( -3)
 7. Žabčice 13 5 3 5  15 : 19 18 ( -3)
 8. Pozořice 13 5 2 6  21 : 26 17 ( -1)
 9. Rajhrad B 13 5 0 8  24 : 33 15 ( -6)
10. Vin.Šumice 13 4 3 6  16 : 30 15 ( -6)
11. Blažovice 13 4 2 7  23 : 24 14 ( -7)
12. Kobylnice 13 4 1 8  18 : 38 13 ( -5)
13. Těšany 13 3 3 7  22 : 33 12 ( -9)
14. Tvarožná 13 3 0 10  16 : 28 9 ( -9)
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SDH Tvarožná – zpráva družstva mužů – sezóna 2012
Letošní sezónu jsme zahájili, dá se říct, 

již před jejím začátkem. A  to konkrétně 
zimní přípravou, která navazovala bezpro-
středně na sezónu minulou. Pro účel této 
přípravy nám velice dobře posloužila tě-
locvična na Kosmáku, kde jsme se jednou 
týdně věnovali především fyzickému tré-
ninku. V jarních měsících jsme se přesunu-
li z  tělocvičny na sivické hřiště, kde jsme 
na  zimní přípravu navázali technickým 
tréninkem. Velkou pomocí, především 
pro proudaře, byly podomácku vyrobené 
sklopné terče, které ve svém volném čase 
vyrobil Michal Kousal. 

Samotný začátek sezóny byl, jak již tra-
dičně, na prvním kole v požárním sportu, 
které se letos konalo v  Blažovicích, kde 
jsme se umístili na 1. místě, a  tudíž jsme 
postoupili na  2. kolo do  Přísnotic, kde 
jsme se umístili na  3. místě. Za  zmínku 
stojí také hned několik dalších soutěží. 
S  úspěchem jsme se setkali na  soutěži 
v Dolních Kounicích, kde jsme se umístili 
na  4. místě s  časem 19:38 vteřin. Na  ná-
sledující soutěži v  Hostěrádkách-Rešově 
jsme se umístili na 2. místě s časem 16:68 
vteřin na  2B hadice. Další byla soutěž 
v Moutnicích, kde jsme se umístili rovněž 
na 2. místě s časem 26:53 vteřin na široké 
hadice a nástřikové terče. 

Zlomovou pro nás byla soutěž v Topo-
lanech, kde se nám poprvé podařilo pro-
lomit hranici 19 vteřin a  umístili jsme se 
na 3. místě s naším novým rekordem 18:61 
vteřin. Času pod 19 vteřin se nám podaři-
lo dosáhnout ještě na soutěži v Kučerově, 
kde jsme se umístili na  3.  místě s  časem 
18:49 vteřin, pak na soutěži v Habrovanech, 
kde jsme se umístili na  3.  místě s  časem 
18:33 vteřin. Tento čas je zároveň naším 
dosavadním rekordem na 3B hadice. A ko-
nečně na domácí soutěži ve Tvarožné, kde 
jsme se umístili na 2. místě s časem 18:68 

vteřin. Posledním úspěchem byla zářijo-
vá soutěž v  Mokré, kde jsme vybojovali 
2. místo s časem 15:97 vteřin na 2B, což je 
současně náš rekord na 2B hadice.

Zpestřením pro nás byly netradiční 
soutěže na  okrsku Pozořice, kde s  námi 
na  postu strojníka místo Petra Pejřila zá-
vodil Vlastimil Doležal. V  tomto ročníku 
jsme přeborníka okrsku vyhráli s  napros-
tým přehledem. Samozřejmě za  pomoci 
dalších závodníků s našeho sboru.

Velmi netradiční soutěží pro nás byla 
soutěž v  polském městě Bojszowy, kam 
jsme byli pozváni v  září. Naše družstvo 
zde velmi vzorně reprezentovalo nejen 
Tvarožnou, ale také celou Českou repub-
liku. V jejich bojůvce, jak říkají jejich závo-
dům, jsme se umístili na 3. místě. Polským 
hasičům jsme také ukázali požární útok, 
který děláme my, a oni nás poté v  rámci 
utužení vztahů pozvali na neformální po-
sezení na místní hasičské zbrojnici.

Celkem jsme se zúčastnili 27 závo-
dů v  požárním útoku. Z  toho jsme se 
umístili 5× na  3. místě, 4× na  2. místě 
a 1× na 1. místě. Zároveň se nám celkem 
4× podařilo pokořit hranici 19 vteřin, což 
jsme si dali za  cíl už na  začátku sezóny. 
Za  zmínku také stojí osobní rekord naše-
ho pravého proudaře Aleše Knose, který 
na  závodech v  Topolanech dosáhl času 
17,65 vteřin. 

Na závěr bych chtěl za finanční pomoc 
poděkovat našim sponzorům, kterými 
jsou Obec Tvarožná, Smurfit Kappa Brno, 
Českomoravský cement závod Mokrá 
a  ostatním sponzorům za  ceny věno-
vané na  soutěž „O  pohár starosty SDH“. 
A  za  neméně důležitou psychickou pod-
poru, výpomoc a  cenné rady bych chtěl 
poděkovat družstvům SDH Mokrá a SDH 
Hodějice. 

Jan Krček  
člen soutěžního družstva
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Zpráva o činnosti SDH Tvarožná za rok 2012
Členská základna se nám v podstatě nezměnila, celkem máme 66 členů:

dětí od 3 do 18 let – 19,  z toho 10 dívek a 9 chlapců
členů od 18 do 60 let – 39,  z toho 7 žen a 32 mužů
členů nad 60 let – 8 mužů.

Ve vyšších orgánech SH ČMS nás zastupují:
náměstek starosty OSH pro represi a zároveň starosta okrsku Pozořice br. Jiří Bajer
náměstek starosty OSH pro mládež br. Petr Pejřil
člen výkonného výboru OSH br. Zbyněk Machanec
pokladník okrsku Pozořice br. Miroslav Severa

16 členů našeho sboru je smluvně 
vázáno v  zásahové jednotce obce. Tato 
jednotka v  letošním roce prošla několika 
změnami. Odešli Milan Krček a  Jan Malý 
ml. Naopak od  1. ledna 2013 jsou do  zá-
sahové jednotky zařazeni Antonín Ryšavý, 
Jan Krček a Marek Ondráček. Stále zůstává 
5 příslušníků HZS v naší jednotce.

Školení zásahové jednotky se provádí 
převážně na  požární stanici v  Pozořicích 
pod vedením „našich profíků“ Romana 
Jahody a Pavla Severy.

Zasahovali jsme u 3 požárů suché trá-
vy, a to na Santonu, dále poblíž sídla firmy 
SKRIPT a naposledy naproti Rohlenky.

V  uplynulém období jsme schůzovali 
na 10 výborových a 4 členských schůzích. 
Je s podivem, že tyto schůze probíhají vět-
šinou v naprosté pohodě.

Nyní již výčet akcí, které jsme organi-
zovali nebo na  kterých jsme se podíleli:

Ještě v  prosinci, a  to 23., pomáhá-
me organizovat již tradiční akci Vánoční 
strom. Uzavíráme silnici před obecním 
úřadem, dovážíme aparaturu na  ozvuče-
ní, svařuje se víno (zase o  něco více než 
předešlý rok), poskytujeme zázemí v naší 
hasičské zbrojnici. Mladší členové v  čele 
s Žofií Ondráčkovou a ve spolupráci s  Ja-
romírem Kocourkem opět oživují postavy 
z Betléma.

31. prosince 2011 vedoucí mládeže 
sezvali děti a  jejich rodiče na  malé roz-

loučení s končícím rokem. Starosta sboru 
poděkoval dětem za reprezentaci. Každá 
rodinka přinesla něco malého na povzbu-
zení chuťových buněk. Nealko pití pro 
děti a něco ostřejšího pro rodiče a vedou-
cí zařizují hasiči. Asi po dvou hodinách po-
vídání a  reprodukované hudby končíme 
malým ohňostrojem. I  tato akce začíná 
být tradicí, konala se již počtvrté.

V  polovině ledna se naplno rozjíždí 
přípravy na ples. Zajišťují a roznáší se po-
zvánky, domlouvá se osazenstvo poklad-
ny, výčepu a zázemí. Objednávají se bufe-
ty, květiny na stoly.

14. ledna proběhla ve Velaticích výroč-
ní valná hromada okrsku Pozořice, slav-
nostní schůze se účastní 8 členů našeho 
sboru. Bratr Bajer jako starosta okrsku 
Pozořice, bratr Severa jako pokladník, Petr 
Pejřil jako člen okrskového výboru. Dále 
bratři Vlastimil Doležal, Jiří Šmerda, Mi-
chal Kousal, Jan Daněk a Žofie Ondráčko-
vá – tedy účast dostatečná.

4. února se konal náš hasičský ples. 
Bavit se přišlo 116 platících osob. K tanci 
a  poslechu hrála kapela K  + R Křenovi-
ce. V  průběhu večera vystoupila taneční 
skupina tvaroženských hasičů i  nehasičů. 
O půlnoci nás překvapili efektním světel-
ným nápadem, což určitě většina diváků 
ohodnotila jako vyvedené.

V  sobotu o  14 dní později se vydaly 
od  hasičské zbrojnice na  průvod maso-
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pustní masky. Za doprovodu kapely Čtyři 
tety se po  dědině pohyboval zmrzlinář, 
mušketýr, mumie, tankista, klauni, pyra-
mida a  mnoho dalších v  počtu 22 členů, 
příznivců i kamarádů. Večer na Sokolovně 
nás opět bavila hudbou skupina K + R Kře-
novice. 

Další víkend slaví pozvaní s  bratrem 
Neužilem jeho životní jubileum.

3. března se na  hasičské zbrojnici sje-
lo 21 hasičů z  celého okresu, aby si spl-
nili zkoušky odbornosti hasič III. stupně 
a strojník II. stupně. Tyto zkoušky pořáda-
lo OSH Brno-venkov.

V  sobotu 24. března sbíráme po  naší 
vesnici železný šrot. Traktor zapůjčil bratr 
Josef Daněk, řídí Vlastimil Doležal. Sběru 
se zúčastnilo celkem 8 členů, sesbíralo se 
bezmála 5 tun. Šrot odváží firma Novotný.

Za  týden 30. března odjíždí soutěžní 
družstvo mužů na soustředění do Výrovic 
u  Znojma. I  přes velkou zimu tam 3 dny 
trénují útoky a po večerech stmelují druž-
stvo.

Začátek dubna probíhá v poklidu, ale 
spíše je to jen klid před bouří. Čeká nás 
6  měsíců nabitých soutěžemi i  jinými ak-
cemi s mladými hasiči i dospělými.

Ve dnech 20.–21. dubna propůjčujeme 
hasičskou zbrojnici na charitní akci.

V neděli 22. dubna se družstvo mužů 
účastní I. kola SSPD v Blažovicích, kde vy-
hráli a postoupili tak na II. kolo do Přísno-
tic. Hlavním rozhodčím této soutěže byl 
Jiří Bajer, rozhodčí na štafetě Marie Ryšavá.

29. dubna se odjíždí od Křtin na tradič-
ní hasičskou pouť. V průvodu pochoduje 
6 členů a  také několik zástupců z  řad na-
šich mladých hasičů.

Následuje tradiční posezení mladých 
i dospělých hasičů za naši zbrojnicí při pří-
ležitosti „pálení čarodějnic“. Večerní zába-
va je zpestřena hudebním doprovodem 
kapely „Čtyři tety“.

6. května je na památku patrona hasičů 
sv. Floriána sloužena ranní mše za všech-
ny hasiče naší farnosti. Této mše se zú-
častnilo 13 bratrů a  3 sestry z  Tvarožné 
a Velatic.

V  neděli 20. května zajišťujeme 
výčep a  stravu pro kapely účinkující 
na Tvaroženských slavnostech Julia Anto-
še. Chystáme stoly, židle. Děvčata obslu-
hují,  ve výčepu jsou kluci ze soutěžního 
družstva.

25. května odjíždí delegace tvořená 
zástupci obce (starosta Petr Buchta a mís-
tostarosta Pavel Šťastný) a  členy SDH 
(Zbyněk Machanec, Vlastimil Doležal, Ma-
rie Ryšavá, Žofie Ondráčková) do Bojszow 
v Polsku na oslavy dne hasičů. 

O týden později pořádáme 21. ročník 
soutěže o putovní pohár obecního zastu-
pitelstva obce Tvarožná. Výčep nám zaští-
tila jako vždy Markéta Daňková, v udírně 
visí cigára a  ve  várnici se chladí „Kunův“ 
těstovinový salát. Soutěž nám zvučí jako 
obvykle duo Luboš Šubrt – Ivo Fišer. Cel-
kem se soutěže zúčastnilo 14 družstev, 
mezi nimi i  družstvo polských hasičů 
z Międzyrzecze, kteří přijeli na celý tento 
víkend k  nám do  Tvarožné. V  konečném 
účtování soutěž dopadla následovně:
1. místo – Tvarožná
2. místo – Velatice
3. místo – Koválovice
8. místo – Międzyrzecze

V  kategorii žen soutěžilo pouze druž-
stvo z Velatic, kterým tedy připadl pohár 
za 1. místo.

Družstva mužů opět soutěžila o  sele, 
které bylo zakoupeno v  ZD Podolí. Bě-
hem soutěže se nám předvedli naši úplně 
nejmenší pod vedením Žofie Ondráčkové. 
A  na  samý závěr akce nakonec blažovští 
hasiči provedli zásah jejich hasičským ko-
lem Ukrajina. 
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Při slavnostním nástupu byla před-
stavena publikace „120. výročí založení 
SDH Tvarožná“, která je vlastně takovým 
sborníkem zdravic, proslovů a  fotografií 
z  oslav tohoto výročí. O  jeho vznik a  vy-
dání se zasloužili především starosta br. 
Miroslav Severa, náš čestný člen František 
Kopecký, br. Pavel Filip. K  tisku připravil 
p.  Vymazal z  Kobylnic. Tento sborník ob-
drželo každé družstvo a  každý, kdo proje-
vil o tuto publikaci zájem.

Další týden se konají krajská kola. V so-
botu hra PLAMEN ve  Výrovicích na  okr. 
Znojmo,  v neděli kategorie dorost v Hus-
topečích. Na  této soutěži máme hned 
pětičlenné zastoupení: Jiří Bajer, Zby-
něk Machanec a Petr Pejřil jako rozhodčí, 
o kterých to sice není, ale pro chod akce 
jsou také důležití., a  hlavně pak v  kate-
gorii dorostenci – družstva po  přestupu 
do družstva SDH Ivanovice na Hané Lukáš 
Machanec – skončili celkově na  druhém 
místě, a  v  kategorii jednotlivců náš sbor 
a  obec reprezentoval Antonín Ryšavý, 
který obsadil celkově 3. místo a postoupil 
na MČR dorostu v požárním sportu, čímž 
příjemně překvapil nejen nás, ale myslím, 
že i sám sebe.

V  sobotu 23. června odjíždí děti 
na soutěž do Slatiny. S nimi se veze i naše 
časomíra, kterou tam zprovoznil a  také 
během soutěže obsluhoval Michal Kousal 
a  Vlastimil Doležal. Za  tuto pomoc jsme 
obdrželi od  SDH Brno-Slatina plaketu 
a poděkování.

V  červnu také posíláme do  srbské 
Selenče 8 starších hadic, 2 hákové klíče 
a  2  proudnice. Již dříve jsme poslali vy-
řazené helmy a pracovní obuv. Tyto věci 
a  materiál jsou u  nás vyřazeny, ale ještě 
v relativně dobrém stavu.

4. července odjíždí Antonín Ryšavý 
s doprovodem na MČR dorostu do Soko-
lova, kde vybojoval ve velmi tvrdé konku-

renci 23. místo. Vzhledem k tomu, že  ne-
máme s tak vrcholnými akcemi zkušenosti, 
je toto umístění opravdu skvělé.

29. července odjíždíme s  6 dětmi 
na  14  denní letní hasičský tábor do  Ján-
ských Koupelí u Opavy.

V  sobotu 11. srpna slaví br. Vlastimil 
Doležal na zbrojnici „čtyřicítku“. Akce trvá 
až do ranních hodin :-).

Následující víkend se konají oslavy 
založení sboru v  Kanicích, účastníme se 
v počtu 4 členů.

V  neděli 26. srpna pořádáme sou-
těž v  požárním útoku „O  pohár starosty 
SDH“. Příprava probíhá již od ranních ho-
din. Časomíru zajišťují kamarádi z Mokré, 
ozvučení má na  starost osvědčené duo 
Šubrt – Fišer. Po poledni se sjíždí na náves 
13 družstev mužů a  5 družstev žen. Kon-
kurence je veliká, na 1. místě se nakonec 
umístili kluci z  Nesvačilky, 2. místo pat-
ří našemu družstvu a  3. příčku obsadili 
borci z  Hodějic. V  rozstřelu prvních pěti 
družstev na 2 B se nejlépe vedlo družstvu 
mužů z Mokré, kteří si tak odvezli zaslou-
ženou bečku piva. V kategorii žen vyhrály 
Hodějice před družstvem z Drnovic a Ša-
ratic. Soutěž se vyvedla, jen budeme dou-
fat, že k nám příští rok zavítá více družstev.

Za týden 14. září odjíždí soutěžní druž-
stvo mužů společně s  Vlastikem do  pol-
ských Bojszow na jejich soutěž v požárním 
sportu. Přijetí bylo vřelé. V  sobotu pro-
bíhala vlastní soutěž, kterou jsme zvládli 
skvěle, když vezmeme v úvahu, že jejich 
způsob se od  našeho zcela liší, 3. místo 
jistě mluví za  vše. Odpoledne nás vzali 
na krásný zámek v Pszcyně. Večer připra-
vili posezení s občerstvením a večeří.

21.–22. října probíhá na  Sokolovně 
školení vedoucích a  rozhodčích mládeže. 
Toto školení pořádá  OSH Brno-venkov. 
Účast v  sobotu 45 vedoucích a  v  neděli 
32 rozhodčích z celého okresu.
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Marie Ryšavá úspěšně absolvovala 
ve  dnech 16.–18. listopadu 2012 školení 
rozhodčích I. stupně a  stala se tak jed-
nou ze tří rozhodčích s  touto kvalifikací 
na okrese Brno-venkov.

V  pátek 30. listopadu k  nám na  ná-
vštěvu přijíždí 5 hasičů z  Polska. Účastní 
se vzpomínkových akcí „bitvy tří císařů“. 
Večer shlédli v Křenovicích vojenské leže-
ní, průvod a  ohňostroj. Poté se setkávají 
na  zbrojnici s  delegací z  družební obce 
Kvačany. V  sobotu je na  programu bitva 
na  tvaroženském poli a defilé vojsk s oh-
ňostrojem ve Slavkově. Večer společně ve-
čeříme na  Rohlence. V  neděli probíhá pi-
etní akt na Mohyle míru a společný oběd 
v restauraci na Rohlence. Odpoledne pak 
závěrečné rozloučení s  oběma delegace-
mi na obecním úřadě. Neměli jsme ovšem 
na  starost pouze návštěvy. Tradičně fun-
govalo občerstvení u hasičů. Poděkování 
patří všem jak ve výčepu, tak u grilu i ce-
lému zázemí. Členové zásahové jednotky 
společně s  hasiči SDH Mokrá zabezpečo-
vali asistenční službu po celou sobotu.

23. prosince jako již tradičně pomáhá-
me zajišťovat akci „Zpívání pod stromem“, 
uzavíráme silnici, dovážíme aparaturu 
a  otevíráme hasičku vymrzlým spoluob-
čanům a zahříváme je svařákem.

Toto byl neúplný výčet akcí a činností 
SDH Tvarožná. Je třeba zdůraznit, že sbor 
by nemohl fungovat bez finanční podpo-
ry. V  letošním roce obec obdržela dotaci 
ve  výši 50.000 Kč od  JMK na  motorovou 
pilu, opravu AVIE a  koupi hasičského 
materiálu. Sbor obdržel od  JMK dotaci 
32.000 Kč na činnost a materiál pro mladé 
hasiče. Byly zakoupeny 2 sady hadic, savi-
ce, sací koš, sada na 60 m překážek.

Je třeba poděkovat za  podporu, 
a  nejen finanční, obci Tvarožná v  čele 
s  Ing.  Petrem Buchtem, dále všem spon-
zorům a příznivcům.

Závěrem mi dovolte, abych jménem 
svým i  jménem výboru SDH poděkoval 
všem členům, kteří se podílejí na  chodu 
sboru, všem závodníkům z řad dětí a do-
spělých za  jejich vzornou reprezentaci 
nejen sboru, ale i obce. Vedoucím mláde-
že za jejich obětavost, čas i úsilí věnované 
výchově našich nástupců. Nerad jmenuji, 
protože vždycky se na  někoho zapome-
ne, ale jednoho člověka jmenovat musím. 
Je jím náš strojník Vlastimil Doležal. Jeho 
obětavost, ať už při údržbě techniky nebo 
zajišťování akcí, v  neposlední řadě jako 
řidič pro mladé hasiče je více jak příkladná.

Všem Vám přeji v  roce 2013 všechno 
dobré, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.

                                               Petr Pejřil  
jednatel SDH

Zpráva oddílu stolního tenisu
V  neděli 9. 12. byla ukončena prv-

ní polovina soutěže okresního přeboru 
(dále OP) a okresní soutěže (OS) družstev 
ve  stolním tenisu. Na  rozdíl od  předcho-
zích ročníků měla Tvarožná tentokrát 
v  soutěži celkem 4 družstva. To nejzku-
šenější, družstvo „A“, pod vedením Jiří-
ho Procházky, se účastnilo OP II. a nutno 
dodat, že se ctí. Jejich 6. místo po  první 
polovině soutěže je opravňuje bojovat 

v dalším průběhu soutěže o nejvyšší příč-
ky. Podobně si vedl i tým „B“ v soutěži OP 
IV. I jemu se podařilo skončit po první po-
lovině na 6. místě a v druhé části soutěže 
zůstává v boji o postup. Tým „C“ vedený 
Luborem Švehlou, se účastnil, stejně tak 
jako tým „B“, soutěže OP IV a  celkově se 
umístil na 7. místě. Ve druhé polovině tak 
budou muset hráči tohoto celku zabojo-
vat, aby se v OP IV. udrželi.
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A nakonec jsem si nechal 
nově složený tým „D“, který 
se letos poprvé účastnil zá-
kladní soutěže – OS. Jeho 
vedoucí je Dana Krčková 
a je složen z našich nejmlad-
ších členů oddílu. Hlavními 
oporami týmu jsou Lindov-
ský Adam, Krček Štěpán 
a  Neužil Toník. Ve  druhé 
části soutěže bude hrát tým 
ve skupině OS 2 a v příštím 
roce si zahraje rovněž OS. 
Oba prvně jmenovaní hrá-
či se dne 15. 12. rovněž zú-
častnili okresního přeboru 
dorostu jednotlivců v Rebe-
šovicích, kde se umístili na 8. 
resp. 10. místě.

O  vánočních svátcích, 
přesněji ve  čtvrtek 27. 12. 
jsme pořádali Vánoční tur-
naj, kterého se zúčastnili 
nejen hráči našeho oddílu, 
ale pozvání přijali i  hráči 
oddílu stolního tenisu v So-
kolnicích. Celkem bojovalo 
o  nejlepší umístění 32 hrá-
čů, což kladlo i  nemalé ná-
roky na  organizaci soutěže. Nakonec si 
vítězství odnesl Petr Poláček ze Sokolnic, 
před našim Michalem Kousalem. Nutno 
podotknout, že několik hráčů ze Sokolnic 

(včetně vítěze) hrají nejvyšší okresní br-
něnskou soutěž.

Za oddíl st. tenisu 
Ing. Šimek Vilém

OP II. třídy, muži
Tabulka soutěže po 10. kole – nástavba A

pořadí mužstvo utkání V R P K Zápasy Body
1 Ivančice B 11 10 1 0 0 133:65 42
2 Silůvky C 11 8 2 1 0 138:60 37
3 Ostopovice A 11 7 2 2 0 116:82 34
4 Ořechov A 11 6 1 4 0 102:96 30
5 Nedvědice A 11 5 3 3 0 106:92 29
6 Tvarožná A 11 5 1 5 0 96:102 27
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OP IV. třídy, muži
Tabulka soutěže po 10. kole – nástavba A

pořadí mužstvo utkání V R P K Zápasy Body
1 Oslavany B 11 10 0 1 0 146:52 41
2 Ivančice C 11 7 3 1 0 129:69 35
3 Neslovice 11 7 3 1 0 127:71 35
4 Nedvědice B 11 7 2 2 0 128:70 34
5 Lomnička A 11 6 0 5 0 108:90 29
6 Tvarožná B 11 5 0 6 0 91:107 26

OP IV. třídy, muži
Tabulka soutěže po 10. kole – nástavba B

pořadí mužstvo utkání V R P K Zápasy Body
1 Kanice A 11 4 3 4 0 95:103 26
2 Ořechov B 11 4 2 5 0 97:101 25
3 Rebešovice D 11 4 0 7 0 65:133 23
4 D. H. Loučky A 11 3 2 6 0 82:116 22
5 Tvarožná C 11 1 0 10 0 58:140 14
6 Mokrá D 11 0 1 10 0 62:136 12

OS, muži
Tabulka soutěže po 10. kole – nástavba OS 2

pořadí mužstvo utkání V R P K Zápasy Body
1 Nové Bránice D 7 4 0 3 0 73:53 19
2 Říčany B 6 3 1 2 0 63:45 16
3 Nosislav B 7 3 0 4 0 63:63 16
4 Tvarožná D 7 2 0 5 0 31:95 13
5 Nedvědice C 6 2 0 4 0 33:75 12
6 Lomnička B 6 1 0 5 0 34:74 9

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2012
Letos jsme se začali scházet hned 

v lednu. Trénovali jsme na halovou soutěž 
v Havířově a také jsme se učili teorii, aby-
chom získali odbornost Preventista nebo 
Preventista – junior. 

Soutěž v Havířově se konala 25. února, 
soutěžilo se ve  štafetě dvojic a  v  uzlové 
štafetě. Poslední jsme neskončili a byla to 
pro nás nová zkušenost. Zkoušky z odbor-
nosti jsme skládali 29. února před komisí 

složenou z  br. Jiřího Bajera, Petra Pejřila 
a Marie Ryšavé. Všichni, kteří přišli, zkouš-
ku úspěšně složili. Odbornost Preventista 

– junior získalo pět a odbornost Preventis-
ta devět z nás.

Jarní část závodů jsme zahájili v Písto-
vicích branným závodem a  o  týden poz-
ději jsme pokračovali v Sivicích požárním 
útokem a štafetou 4× 60 m. Po tradičním 
pálení čarodějnic 30. dubna za naší zbroj-



27 Ročník 41  •  Číslo  1  •  leden–únor 2013

nicí jsme závodili v Iva-
novicích na Hané, kde 
se soutěžilo v  útoku, 
ale byla možnost se 
přihlásit také do soutě-
že jednotlivců na  běh 
60 m s  překážkami. 
Pokračovali jsme sou-
těží v Kroužku, druhou 
částí hry Plamen v Přís-
noticích a  v  červnu 
v  Brně-Slatině. Posled-
ní před prázdninami je 
soutěž O  prázdninový 
pohár v Sivicích. 

To jsem mluvila jen 
o  našich družstvech 
mladších a  starších 
žáků. Ale na  jaře proběhl nábor ve  ško-
le a  přišla k  nám spousta mladších dětí, 
které také lákalo stát se mladými hasiči. 
Pod vedením Žofie Ondráčkové trénovali 
a  svoje první dovednosti ukázali během 
soutěže O putovní pohár obecního zastu-
pitelstva. Po velkých prázdninách jich při-
šlo již méně a tak uvidíme, kolik jich přijde, 
až se po Vánocích začne zase trénovat. 

Naši dva dorostenci Antonín Ryšavý 
a  Štěpán Krček se zúčastnili soutěže jed-
notlivců v  květnu v  Přísnoticích. Tonda 
obsadil 2. místo a postoupil do krajského 
kola, které se konalo 10. června v  Husto-
pečích. Tady získal 3. místo a vybojoval si 
tak postup na Mistrovství ČR. To se konalo 
ve dnech 7.–8. července v Sokolově. Umís-
til se na 23. místě. Další z našich dorosten-
ců – Lukáš Machanec – soutěžil v krajském 
kole za družstvo Ivanovic na Hané.

Také letos se tvaroženská ZŠ a MŠ zú-
častnily soutěže Požární ochrana očima 
dětí. V kategorii M2 získal 1. místo Jáchym 
Kreuter, v  kategorii L2 3. místo získala 
Kateřina Křenková, 2. místo Jiří Buchta 
a 1. místo Kamila Andrysíková. Ve výtvar-

né části vyhrál Michal Pejřil a  postoupil 
do  krajského kola, kde získal 2. místo 
ve své kategorii. 

Již pravidelně jezdíme na  hasičský tá-
bor do  Jánských Koupelí. Letos nás bylo 
pět a s námi také vedoucí Petr Pejřil. 

Už o velkých prázdninách jsme znovu 
vyjeli na soutěž. Bylo to do Mělčan. V září 
do Brna-Bosonoh s námi jeli i  ti nejmlad-
ší. První sobota v  říjnu patří brannému 
závodu započítávanému do  hry Plamen. 
Letos se konal ve Zbýšově u Brna. Kromě 
družstev žáků nás velmi dobře reprezen-
tovali dorostenci jednotlivci – Marek An-
drysík vyhrál a Štěpán Krček získal 7. mís-
to. Posledním závodem venku byl branný 
závod dvojic, konaný o  týden později 
u nás ve Tvarožné. Také tady se nám dařilo.

Pak už jsme začali naplno tréno-
vat na  uzlovačky, které se letos poprvé, 
na  zkoušku, spojily do  ligy. Zatím máme 
za sebou dvě ze čtyř: v Drnovicích a Hru-
šovanech. 

To je pro letošek vše, držte nám palce 
do roku, který je před námi.

Ing. Marie Ryšavá
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Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji šťastný a úspěšný nový rok 2013.

Začátek nového roku je ve  škole 
spojen s  testy, zkoušením vědomostí 
a  dovedností a  hodnocením práce žáků 
za  první pololetí, které končí předáním 
výpisu vysvědčení 31. ledna. Potom násle-
dují pololetní prázdniny, letos připadnou 
na pátek 1. února, a jarní prázdniny v ter-
mínu 11.–15. února. 

V  měsíci lednu také proběhne 
zápis žáků do  první třídy pro školní 
rok 2013/2014. Tento zápis se uskuteč-
ní ve  čtvrtek 17. ledna 2013 ve  14 hodin. 
K zápisu zveme rodiče a jejich děti, které 
dovrší v letošním roce 6 let. Zápis probíhá 
ve dvou fázích: nejprve společné hry dětí 
a  písemný test a  dále individuální rozho-
vor s učitelkou. Rodiče během této doby 
vyřeší administrativní záležitosti. Děkuje-
me rodičům za jejich důvěru v naši školu 
a  věříme, že se dostaví všichni noví tva-
roženští prvňáčci, aby mohla naše škola 
dále bezproblémově fungovat. Ve škole je 
momentálně 45 dětí, což je na pět ročníků 
opravdu nízký počet. Proto jsou žáci dvou 
různých ročníků spojeni do  jedné třídy. 
Spojení ročníků provádíme na základě vy-
hodnocení optimálních podmínek přede-
vším pro žáky a samozřejmě s přihlédnu-

tím k finančním možnostem školy. Zatím 
jsou žáci rozděleni do tří tříd a věřím, že se 
nám tento stav podaří udržet co nejdéle. 
Málotřídní škola má svá specifika, která je 
dobré znát. Ačkoliv se naši žáci učí ve spo-
jených třídách, odcházejí na  gymnázia 
a  do  úplných základních škol a  s  přecho-
dem nemají problémy, naopak jsou úspěš-
nými studenty.

Před Vánocemi jsme zrealizovali po-
měrně bohatý kulturní program, který 
jsme završili zpěvem koled pod vánočním 
stromem na  návsi. Děkuji dětem i  rodi-
čům, že přišli a nenechali se odradit letoš-
ním deštivým počasím. 

Nový rok zahajujeme sportovně. Za-
bruslit si vyrazíme na  ledovou plochu 
u OC Olympia Brno už 4. a 9. 1. a lyžařský 
výcvik podnikneme na  kopci u  Velkého 
Meziříčí, stejně jako v  loňském roce bě-
hem měsíce ledna – pokud bude příznivé 
počasí. 

Sběr starého papíru proběhne od  14. 
ledna ve školním dvoře.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
za podporu a přízeň naší škole. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Leden je měsíc, který nám udává, 

že skončilo jedno z nejkrásnějších období 
v roce a znovu nastává každodenní shon 
běžného všedního života. Avšak v  naší 
mateřské škole se stále něco nevšedního 
děje a pro děti je připraveno mnoho akti-
vit, které jim jejich život v mateřské škole 
zpestří. 

První akcí roku 2013 bude dne 16. 1. 
muzikoterapie v  mateřské škole pod ná-
zvem Kdysi dávno. 

29. ledna pojedeme na  dopolední 
výlet do  Vyškova. Děti navštíví tamní 
hvězdárnu, kde zhlédnou mimo jiné i po-
hádku o hvězdách. Určitě se cestou zpět 
zastavíme i v Zoo koutku a podíváme se 



29 Ročník 41  •  Číslo  1  •  leden–únor 2013

na zvířátka, jak se jim daří v zimním obdo-
bí a zda je zima příliš netrápí.

18. února nás čeká další výlet, a  to 
do  Rozmarýnku v  Brně Jundrově na  en-
vironmentální program, jež se jmenuje 
Před dubem za  dubem. Děti se seznámí 
s životem zvířátek v zimním lese a  jejich 
způsobem obživy.

25. února opět jako každoročně zahá-
jíme Edukativní skupinky pro předškoláky. 
Zde děti, které mají jít od září do základní 
školy, budou plnit různé úkoly a vyzkouší 
si tak školu „nanečisto“.

26. února přijede do  mateřské ško-
ly kouzelník Katonas s  živými zvířátky 
a předvede nám své kouzelnické umění.

Touto cestou bych rovněž chtěla po-
děkovat všem sponzorům, kteří nám po-
skytli v  roce 2012 dary jak finanční, tak 
materiální a samozřejmě i obecnímu úřa-
du za spolupráci a podporu v rozvoji naší 
mateřské školy. 

Všem čtenářům zpravodaje rovněž 
přeji za  sebe i  za  celý kolektiv mateř-
ské školy mnoho úspěchů v  pracovním 
i osobním životě v celém roce 2013.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Jednota Čsl. Orla ve Tvarožné

Pokračuji druhou a  závěrečnou částí 
informací o  tvaroženské Orelské Jedno-
tě, jejichž první část jste si mohli přečíst 
ve čtvrtém čísle loňského Tvaroženského 
zpravodaje. Snahy o slučování a sjednoco-
vání tělovýchovy v létě 1945 nenacházely 
u Orlů ve Tvarožné pochopení. Nepřijali je 
členové ani vedení Jednoty. 

Činnost po  ukončení války se pozvol-
na rozvíjela. Začalo se cvičit. 26. prosince 
1945 se konala vánoční beseda s nadílkou, 
30. prosince taneční zábava a  na  Silvest-
ra členský večírek. Sál Spolkového domu 
hostil 17. února 1946 účastníky okrskové-
ho orelského plesu. V  únoru 1946 měla 
Jednota Čsl. Orla ve  Tvarožné registrova-
ných 113 členů. 

9. března se uskutečnila valná hroma-
da za účasti 50 členů Jednoty. Do výboru 
byli zvoleni starosta Klement Andrysík, 
náměstek František Brzobohatý, jednatel 
František Galle, pokladník Antonín Ode-
hnal, vzdělavatel Antonín Hekele, náčel-
ník Alois Blahák, místonáčelník Oldřich 

Švehla, náčelní Amálie Brzobohatá a  mís-
tonáčelní Marie Šírová. 

Činnost narůstala. 5. května se kurzu 
národních tanců zúčastnili Amálie Brzo-
bohatá a  František Galle, 12. května byli 
na kurzu lehké atletiky Alois Benda, Blahák 
Jan mladší a Liškutín Alois mladší. 16. květ-
na byl zorganizován zájezd do  Blatnice 
pod sv. Antonínkem, 29. května byl uspo-
řádán letní karneval, 6. července zájezd 
na Kníničskou přehradu a na hrad Veveří 
a v září vinobraní.

1. června 1946 uplynulo 35 let od  za-
ložení Orla ve  Tvarožné. Půlkulaté výročí 
bylo připomenuto vzpomínkovým ve-
čerem s  tělocvičným programem. Mezi 
diváky nechyběli ani zakládající členové. 
Národní svátek vzniku republiky 28. říj-
na byl oslaven tělocvičným vystoupením 
společně se členy tvaroženského Sokola.

8. prosince bylo ve  Spolkovém domě 
sehráno divadelní představení Most 
nejkrásnější, jehož režie se ujali pánové 
Jindřich Galle, Josef Poláček a  Vladimír 
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(?) Beránek. O týden později následovala 
tělocvičná akademie, které se aktivně zú-
častnily všechny složky. Rok 1946 uzavřela 
vánoční nadílka pro žactvo s programem, 
konaná 26. prosince. 

Na valné hromadě 10. ledna 1947 bylo 
konstatováno, že Jednota má 109 přísluš-
níků. Mezi nimi bylo 14 žáků, 30 žaček, 
8  dorostenců a  stejný počet dorostenek, 
32 mužů a  17 žen. Aktivně pracovaly od-
bory odbíjené, stolního tenisu a  také hu-
dební odbor. 

Ve stolním tenisu bylo družstvo slože-
no společně se členy Sokola pod názvem 
SK Tvarožná. Družstvo se zúčastnilo čtyř 
turnajů v  Brně, dále turnaje v  Sivicích 
a  v  Dělnickém domě v  Pozořicích. Tam 
se umístili na prvních místech. Z Jednoty 
Orla Tvarožnou reprezentovali František 
Brzobohatý, Antonín Odehnal a  Jan Bla-
hák. Odbíjenkáři vyhráli 10 zápasů ze 13 
a hudební odbor účinkoval na akcích pro 
členy Jednoty. 

Na  rok 1947 byli do  výboru zvoleni 
starosta Klement Andrysík, náměstek 
Alois Barták, jednatel František Galle, po-
kladník Antonín Odehnal, náčelník Alois 
Blahák, místonáčelník Oldřich Švehla, 
náčelní Anežka Blaháková, místonáčelní 
Amalie Brzobohatá a  režiséři Josef Polá-
ček starší a Alois Liškutín mladší.

Činnost byla bohatá. Členové se účast-
nili na  těchto akcích: 18. ledna spolkový 
ples, 2. února okrskový orelský ples v Ho-
lubicích, 16. a  17. února ostatky s  med-
vědem, 2. března nácvičná povinných 
prostných, 9. března župní akademie se 
vzpomínkou na  prezidenta T. G. Masary-
ka, 5. a  6. dubna divadelní představení 
Paličova dcera, 3. května seznamovací 
večírek s tělocvičným pořadem za účasti 
členů z  jednot ve  Velaticích, Blažovicích 
a  Holubicích, 15. června veřejné cviče-
ní ve  Velaticích, 22. června v  Blažovicích 

a 13. července 1947 ve Tvarožné. V průvo-
du po Tvarožné šlo 960 účastníků, z toho 
polovina v  národních krojích. 10. srpna 
následovala tvaroženská pouť a  21. září 
vinobraní.

Kurzu táboření v  Jedovnicích se zú-
častnily Anežka Blaháková a  Slávka Šle-
zingrová. 5. října se konala recitační sou-
těž, kde první místo obsadil Josef Daněk 
z  Jiříkovic, druhé Míla Plotěná z  Jiříkovic 
a třetí Alois Liškutín z Tvarožné. 9. listopa-
du se uskutečnily hody. Loutkářského kur-
zu v polovině prosince se zúčastnila Anna 
Odehnalová.

20. prosince se konala valná hromada. 
Starostou se opět stal Klement Andrysík 
a  náměstkem Alois Jahoda. Jednatel ne-
byl zvolen. Tuto funkci ale nadále vykoná-
val dosavadní jednatel František Galle a to 
až do rozpuštění Orla. Pokladníkem se stal 
osvědčený Antonín Odehnal, náčelníkem 
Alois Blahák, místonáčelníkem Oldřich 
Švehla, náčelní Anna Daňková a místoná-
čelní Ludmila Müllerová. Zajímavá zprá-
va o  příjmech a  vydáních k  20. prosinci 
1947 uvádí celkový roční příjem ve  výší 
61.326,70 a vydání 61.325,10 Kčs. Hotovost 
na konci roku tedy činila 1,60 Kčs. 

21. prosince bylo dvakrát sehráno diva-
delní představení Směry života a 26. pro-
since žákovské představení Štědrý večer 
chudé prodavačky. Po  něm následovala 
nadílka. 

Přišel rok 1948. 10. ledna se uskuteč-
nil společenský ples a  potom dozvuky 
a  8.  února tradiční ostatky s  medvědem. 
Poslední členská schůze se konala 5. úno-
ra 1948.

Po únorových událostech v roce 1948 
byly dle rozhodnutí vlády zakládány 
na  obcích i  v  organizacích Akční výbory 
pro prověření a  „očištění“ členů. Akční 
výbor Orla tvořili Antonín Odehnal, Fran-
tišek Galle, Alois Barták a Anna Daňková. 
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Do Sokola přestoupili členové odboru ko-
pané SK Tvarožná Antonín Odehnal, Alois 

Blahák, Jiří Blahák, Jan Kaláb, Jaroslav Plu-
háček, Oldřich Švehla a František Šír. 

Vážení přátelé, až sem jsem čerpal ze zprávy o činnosti, která byla 20. srpna 1948 pře-
dána řídícímu učiteli Janu Krejčímu jako podklad pro zápis do  obecní kroniky. Zápis je 
signován písmenem G. Předpokládám tedy, že autorem zápisu je člen výboru František Gal-
le. Na stránky obecní kroniky se tyto informace ale nedostaly. Ocituji těch pár řádků, které 
kronikář za rok 1948 pod nadpisem Tělovýchova zapsal:

„V tomto roce došlo ke sloučení tělovýchovy. Těl. jednota Sokol, Sportovní klub 
a Orel vytvořily sloučením jednu organizaci, která dostala jméno Sokol. Dosavadní 
tělovýchovné spolky si vytvořily akční výbory na očistu svého členstva a pracovaly 
na sloučení v jednu organizaci. V SK bylo docíleno jednoty snadno. Hůře to již bylo 
v  tělocvičné organizaci Orel, v  níž byli organizováni ponejvíce příslušníci lidové 
strany. Tam se mnozí členové domnívali, že sloučení znamená likvidaci dosavadní 
tělovýchovy v Orlu.“

Je samozřejmě právem kronikáře, aby pouze neevidoval všechny konané akce. Je na jeho 
uvážení, co zapsaného je pro budoucnost prospěšné. Měl by i dění v obci sám komentovat. 
Budeme-li trochu spekulovat dojdeme k závěru, že je možné i  to, že se zápis o aktivitách 
Orla v době celostátního sjednocování tělovýchovy do kroniky jednoduše nehodil.

Jan Krejčí má sice v kronice i nadpis Kulturní činnost, ale počty konaných divadel, kon-
certů a tanečních zábav nejsou uvedeny. 

Stav majetku a  finanční situaci přibli-
žuje zpráva Akčního výboru Jednoty Čsl. 
Orla ve  Tvarožné z  23. dubna 1948. Orel 
používal ke cvičení prostory a tělocvičné 
nářadí ve  vlastnictví Spolkového domu 
Kosmák. Jeho majetek byl velmi skrom-
ný. Byla to jedna skříň na  nářadí, dva 
stojany na  skok vysoký, bambusová tyč, 
dvě žíněnky a  dvě vývěsní skříňky. Zprá-
va o  příjmech a  vydáních Jednoty Čsl. 
Orla ve  Tvarožné za  dobu od  21. prosin-
ce 1947 do 9. února 1948 uvádí v zápisu 
k 6. červnu 1948 nehrazená vydání ve výši 
122,50  Kčs. Zápis převzal za  akční výbor 
Sokola Jaroslav Neužil, za  Orel jej předal 
Antonín Odehnal. Na vkladní knížce bylo 
uloženo 19.878,20 Kčs ve staré měně. Ho-
tovost v nové měně nebyla. Orel naopak 
ještě dlužil 500 Kčs Antonínu Odehnalo-
vi, který jednotě půjčil na  běžná vydání. 
Dlužil mu i 150 Kčs, které půjčil na opravu 
loutkového divadla. Ani zahradník dosud 

nedostal zaplacený věnec ke Kosmákovu 
pomníku v hodnotě 247 Kčs a nebyl uhra-
zen ani poplatek Ochrannému svazu au-
torskému za veřejné cvičení 13. července 
1947. Zbýval uhradit doplatek výdělkové 
daně za  běžící rok. V  období od  27.  úno-
ra 1948 do  28. března 1948 už Orel 
ve Tvarožné nevyvíjel žádnou činnost. To 
podepsali ve zprávě o příjmech a vydání 
členové výboru Jednoty Orla František 
Galle a Antonín Odehnal.

Ve  zprávě Ochrannému svazu autor-
skému v  Praze-Bubenči z  28. 11. 1947 je 
uvedeno, že Orel v roce 1945 pořádal čty-
ři, v roce 1946 šest a v roce 1947 také šest 
tanečních zábav. Ve  zprávě je uvedeno, 
že vzhledem k vysoké ceně hudby a obec-
ní dávce ze zábav je jejich počet oproti 
předchozím rokům poloviční. A  pokud 
by měly zábavy být zatíženy ještě poplat-
kem OSA, byl by Orel nucen jejich počet 
ještě více omezit. 
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Zápis z 26. prosince 1948, adresovaný 
bývalou Jednotou Čsl. Orla ve  Tvarožné 
Bohumilu Blahákovi, uvádí výčet předáva-
né dokumentace. Bylo to razítko, jednatel-
ská kniha, pokladní doklady, soupis jmění, 
seznam tělovýchovného zařízení, nářadí 

a  náčiní, vysvětlení k  položkám, vkladní 
knížku na  19878,20 Kčs a  potvrzení poš-
tovního úřadu ve  Tvarožné o  převedení 
doručování pošty na adresu jednatele TJ 
Sokol. Uvedené doklady byly 30. prosince 
1948 převzaty Bohumilem Blahákem.

Ještě malý pohled do minulosti. Ocituji tvaroženskou obecní kroniku, kde na straně 81 
pod názvem „Tělocvičná jednota Orel“ o začátcích Orla ve Tvarožné čteme:

„V roce 1911 po příkladu obcí jiných a v důsledcích vzmáhajícího se hnutí křes-
ťanského (křesťansko-soc.) mezi mládeží vytvořil se i ve Tvarožné při skupině Vše-
odborového sdružení křest. soc. dělnictva tělocvičný odbor Orla. Založení tohoto 
těl. odboru, čítajícího celkem 30 členů obého pohlaví, mimo mnohem většího počtu 
žactva, uskutečněno bylo P.  Fr. Kvasničkou, Jos. Švábenským, Jos. Brzobohatým, 
Jos. Kalábem č. 16, P. M. Simonidisem, Florianem Al., …

A  na  závěr ještě pro úplnost uvedu to, co o  Orlu říkají stránky http://cs.wikipedia.org: 
„V roce 1896 byl při jednotě katolických tovaryšů v Praze založen tělocvičný odbor 
a obdobné jednoty pak začaly vznikat i v jiných místech při křesťansko-vzděláva-
cích spolcích. Roku 1904 konal se na  Velehradě sjezd křesťansko-sociální strany, 
který přijal směrnice pro zakládání tělocvičných odborů při katolických organiza-
cích. 

Formálně byl Orel založen z  podnětu katolické církve v  roce 1909. Nová orga-
nizace se nejrychleji rozvíjela na Moravě, kde ve svém působení na mládež zdatně 
soupeřila se Svazem dělnických tělovýchovných jednot (SDTJ) a se Sokolem. Název 
Orel byl převzat od Slovinských katolických tělocvičných organizací. 

V době první republiky byl Orel se zhruba 35 000 členy v roce 1931 po daleko 
početnější České obci sokolské druhou největší sportovní organizací v  tehdejším 
Československu.

Orlu byla v  nové republice vyčítána ostatními českými organizacemi (Sokol, 
SDTJ) podpora Rakouska-Uherska a negativní postoj k husitství. Orel ale s podpo-
rou katolické církve rychle mohutněl.

30. listopadu 1941 vydalo policejní ředitelství v Brně zákaz činnosti Orla na Mo-
ravě a v Čechách byl úředně rozpuštěn 30. září 1942.

Orel byl v roce 1945 obnoven. VIII. sjezd Orla se konal v roce 1947 a jeho účastní-
ci odmítli snahy o jednotnou tělovýchovu v Československu. V roce 1948 byla orga-
nizace rozpuštěna znovu, tělovýchovné organizace byly státem začleněny do soci-
alistického výchovného systému, zprvu pod názvem Sokol, jednotné tělovýchovné 
organizace.“ 

Jak už jsem ve čtvrtém čísle Tvaroženského zpravodaje uvedl, tak dílčí údaje o činnos-
ti tvaroženského Orla byly nalezeny předsedou šlapanického Vlastivědného kroužku Jo-
sefem Kopeckým. Zveřejněné informace doplňují naše znalosti o  činnost této organizace 
ve Tvarožné a jsou součástí historie obce.

František Kopecký,  
kronikář obce
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Jaké bylo 207. výročí bitvy u Slavkova?
Nelze zde vyjmenovat průběh všech 

akcí a  pochodů, které byly avizovány 
v minulém čísle Tvaroženského zpravoda-
je. Tak aspoň ty hlavní. Zádušní mše svatá 
za padlé v bitvě u Slavkova se uskutečnila 
ve  čtvrtek 29. listopadu v  kostele Vzkří-
šení Páně ve  Slavkově. Následoval kon-
cert komorního orchestru MUSICA NOVA 
v historickém sále zámku. Akce pořádala 
Obecně prospěšná společnost Mohyla 
míru Austerlitz.

207. výročí bitvy u  Slavkova se usku-
tečnilo 30. 11.–2. 12. 2012 s tradičním pro-
gramem. 

V pátek 30. listopadu se konaly pietní 
akty v obcích a městech slavkovského bo-
jiště. 

Rekonstrukci bitvy pod Santonem 
za  účastí 900 vojáků z  České republiky, 
Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, 
Francie, Itálie, Maďarska, Belgie, Rumun-
ska a  Ruska shlédlo v  sobotu 1. prosin-
ce na  rozbláceném poli pod Santonem 
podle sdělovacích prostředků 10  000 di-
váků. Osobně si myslím, že jich byla tak 
polovina. Z rodinných důvodů chyběl tra-
diční „americ-
ký“ Napoleon 
Marc Schneider. 
Mezi čestnými 
hosty a  diváky 
byli i hosté naší 
obce ze sloven-
ských Kvačan 
a  polské obce 
Bojszowy. 

Večer, bylo 
s l a v k o v s k é 
náměstí plné 
diváků při 
defilé vojáků 
a  ohňostroji. 
Už předtím se 

v  obřadní síni slavkovského městského 
úřadu uskutečnil slavnostní akt. Pierre Or-
sat z Francie, člen Souvenir Napoleonien 
v Paříži a sdružení Dernier carré – Posled-
ní čtverec na  Korsice, převzal od  před-
sedy Zájmového sdružení právnických 
osob Slavkovské bojiště – Austerlitz Fran-
tiška Kopeckého čestné uznání a medaili 
za  dlouholetou propagaci tohoto území. 
Letos byl u Slavkova po čtyřicáté. Přítom-
na byla i jeho manželka Marcela Orsat, ro-
zená Dostálová z Brna.

Hlavní a  závěrečný pietní akt se ko-
nal na  Mohyle míru v  neděli 2. prosince 
a  mezi mnoha vojáky v  historických uni-
formách, diváky a čestnými hosty byl i zá-
stupce JMK Ing. Stanislav Juránek. 

Poděkování patří všem obětavým 
lidem, kteří se o  zdárný průběh výročí 
ve  Tvarožné přičinili. Díky tomu si naši 
hosté odvezli příznivý dojem o naší obci 
svých domovů. 

František Kopecký,  
kronikář obce

foto Bedřich Maleček
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Činnost Zájmového sdružení právnických osob  
Slavkovské bojiště – Austerlitz v roce 2012

Činnost Zájmového sdružení právnic-
kých osob Slavkovské bojiště – Austerlitz 
(dále jen Zájmové sdružení) byla po ukon-
čení registrace na  JMK fakticky zahájena 
13. ledna 2012 na valné hromadě, konané 
na Městském úřadě ve Slavkově.

Při volbě statutárních orgánů byl 
předsedou předsednictva zvolen Franti-
šek Kopecký (obec Tvarožná), tajemníkem 
starosta města Slavkova Ing.  Ivan Char-
vát a  hospodářem starosta obce Prace 
Ing.  Jan Vovesný. Kontrolní komise pra-
cuje ve složení Ing. Jiří Podolský (Postilion 
s. r. o.), právník města Slavkova Mgr. Bohu-
slav Fiala a Renata Budínová. 

Předsednictvem byly navrženy pří-
spěvky obcí na  činnost Zájmového sdru-
žení ve  výši 3 Kč na  obyvatele pro obce 
a příspěvek ve výši 5.000 Kč pro obchodní 
společnost Postilion s. r. o. Návrh schválila 
Zastupitelstva obcí i  vedení společnosti 
Postilion.

Na  jaře 2012 předsednictvo zamítlo 
žádost firmy Austerlitz Pro s. r. o. o vstup 
do Zájmového sdružení z důvodu možné-
ho střetu zájmů.

V  rámci propagace, podpory cestov-
ního ruchu a  ochrany území bylo na  Sta-
vební úřad do Sokolnic 12. března zasláno 
záporné vyjádření k záměru na provedení 
tzv. terénních úprav v k. ú. Sokolnice.

Členové Zájmového sdružení aktivně 
spolupracovali při pořádání společen-
ských, kulturních a pietních akcí v souladu 
s tradicemi území Slavkovského bojiště.

Partnerům, kterým byla nabídnuta 
spolupráce, byl elektronickou poštou za-
slán k volnému použití podrobný Seznam 
památek slavkovského bojiště, zpracova-
ný Mgr. Jiřím Synkem z Kyjova.

Předseda Zájmového sdružení před-
nášel 10. dubna průvodcům JMK v rámci 

jejich studia na  Univerzitě Komenského 
o  historii i  současnosti Slavkovského bo-
jiště, 19. srpna besedoval v přednáškovém 
sále Mohyly míru s občany při 100. výročí 
postavení Mohyly míru, 8. září se v Telnici 
zúčastnil konference na  téma možnosti 
dokončení cyklostezek na  Slavkovském 
bojišti, 15. září přednesl na  Vlastivědné 
konferenci ve  Vážanech nad Litavou pří-
spěvek Duchovní správci farností na Slav-
kovském bojišti v roce 1805, v říjnu natočil 
s  ČT Brno krátký příspěvek o  pověstech 
na  Slavkovském bojišti pro Viszegrádské 
sdružení a  8. listopadu vystoupil v  pořa-
du ČT 2 Dobré ráno na téma Konzervace 
potravin za  napoleonských válek. 1. pro-
since poskytl po  rekonstrukci bitvy pod 
Santonem rozhovor TV 21 o dění na slav-
kovském bojišti pro kabelovou televizi 
ve Šlapanicích.

V  počátku činnosti byla nabídnuta 
spolupráce vedení Obecně prospěšné 
společnosti Mohyla míru Austerlitz, Čes-
koslovenské napoleonské společnosti, 
Československé společnosti vojenské his-
torie a Sdružení monarchistů v Brně. Byla 
poskytnuta metodická a  dokumentační 
pomoc studentům Vojtěchu Klímovi ze 
Šlapanic na  téma Stará pozořická poš-
ta, Veronice Glettové z  Újezdu u  Brna 
na téma Organizace vzpomínkových akcí 
a  Napoleonských dnů a  Robertu Slabé-
mu z Brna na téma fáze bitvy u Slavkova 
2. prosince 1805. Byla poskytnuta kon-
zultační a  korektorská spolupráce firmě 
Dring Consulting na projektu JMK Morava 
napoleonská.

S vedením ústavu pro seniory na zám-
ku v  Sokolnicích bylo spolupracováno 
na  záměru na  zřízení expozice v  historic-
kém sklepení zámku.
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Zájmové sdružení se podílelo na  or-
ganizaci Napoleonských dnů ve  Slav-
kově a  207. výročí bitvy u  Slavkova. 
V  rámci tohoto výročí udělilo Zájmové 
sdružení četné uznání a  medaili Pierru 
Orsatovi z  Lyonu za  dlouholetou propa-
gaci Slavkovského bojiště. Pierre Orsat je 
členem společnosti Souvenir Napolenien 
v Paříži a také sdružení Dernier carré – Po-
slední čtverec na  Korsice. Čestné uznání 
bylo předáno v  sobotu 1. prosince v  ob-
řadní síni slavkovského Městského úřadu 
za  přítomnosti významných hostů 207. 
výročí bitvy u Slavkova. Zástupci sdružení  
 

Ing. Ivan Charvát a František Kopecký po-
ložili v rámci 207. výročí bitvy u Slavkova 
při pietním aktu 2. prosince 2012 věnec 
obětem bitvy v kapli Mohyly míru.

V rámci publikační činnosti byl vydán 
druhý díl trilogie Františka Kopeckého 
Osobnosti Habsburské monarchie. Na  le-
tošní rok je k vydání připravován třetí díl. 
V rámci Napoleonských dnů 2013 převez-
me Zájmové sdružení patronát při křtu 
nové knihy Slavkov – Austerlitz – Napo-
leonův největší triumf spisovatele Jiřího 
Kovaříka.

František Kopecký

Příspěvky z pozořické školy
Poznej minulost – změň budoucnost!

Během měsíce listopadu proběhlo 
na naší škole několik akcí s historickou te-
matikou.

První z  nich byla beseda s  panem 
JUDr.  Janem Kuxem, historikem, právní-
kem, publicistou a  spisovatelem, který 
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se dlouhodobě zabývá tématem česko-
slovenských legií. Společně s ním jsme si 
připomněli, jakou úlohu hrálo toto vojsko 
během první světové války a  při formo-
vání našeho samostatného státu. Zajíma-
vým zpestřením besedy pak byly zážitky 
pana Kuxe z  jeho několikaměsíční cesty 
Ruskem po stopách našich legionářů.

Další akcí jsme se o  něco přiblížili 
současnosti. V  rámci projektu Příběhy 
bezpráví – Měsíc filmu na  školách jsme 
27.  listopadu žákům 9. ročníku promítali 
dokumentární film Pavla Křemena Niko-
mu jsem neublížil. Hlavní roli v něm hrají 
tři bývalí agenti Státní bezpečnosti, kteří 
asi poprvé otevřeně promlouvají o  taj-
né policii a jejích metodách, o výhodách, 
které jim spolupráce přinášela, a  hlavně 
o  existenci či  ne existenci jejich pocitu 
viny.

Po  projekci tohoto dokumen-
tu následovala beseda se dvěma 
pamětnicemi období normalizace 

– paní Janou Soukupovou, novinář-
kou z MF Dnes a  paní Hanou Holc-
nerovou. Obě byly signatářkami 
Charty 77 a  předními brněnskými 
disidentkami. O zajímavé momenty 
z jejich života nebyla nouze – od vý-
slechů na  Státní bezpečnosti, přes 
odposlouchávání telefonů a  kont-
rolování pošty, po  sledování tajný-
mi agenty a  pobyt ve  vyšetřovací 
vazbě v  době listopadových udá-
lostí roku 1989. Mnohé informace, 
které na  besedě zazněly, byly pro 
žáky nové a velmi překvapivé.

Ve stejný den, tedy 27. listopadu, 
se ve spolupráci s Občanským sdru-
žením PANT a  vzdělávacím portá-
lem Moderní dějiny uskutečnila 
ve sborovně školy vernisáž putovní 
výstavy Spolu – proti sobě? Téma-

tem výstavy byly události přelomového 
roku 1968 v Československu a Polsku. Vý-
stava reflektovala období od  změn a  po-
stupné liberalizace v  ČSSR až po  fatální 
den intervence vojsk Varšavské smlouvy 
a nástup normalizace. Zabývala se i poku-
sem o reformu u našich severních sousedů, 
pokusem, proti kterému bylo také tvrdě 
zasaženo, a režimy obou států zůstaly to-
talitními. Protestní sebeupálení Ryszarda 
Siwce v Polsku, Jana Palacha, Jana Zajíce 
a  Evžena Plocka v  Československu byla 
tragickým epilogem, protestem proti ne-
kompromisnímu násilí, pokusem probu-
dit lidi z všudypřítomné beznaděje.

Výstava byla určena nejenom našim 
žákům, ale také široké veřejnosti. Věříme, 
že těm, kteří ji navštívili, se líbila.

Stejně tak doufáme, že pozornost, 
kterou věnujeme výuce moderních dějin, 
povede u  našich žáků k  hlubšímu zájmu 
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o  naši nedávnou minulost. Pouze jejím 
poznáním se můžeme vyvarovat chyb 
do budoucna, protože národ, který nezná 

své dějiny je odsouzen k  tomu prožít je 
znovu. 

Mgr. Anna Hanychová 

Naši žáci opět v soutěži Věříš si?
Letos již podruhé se pozořičtí žáci po-

dívali do  brněnského televizního studia 
a  zúčastnili se natáčení soutěže pro zví-
davé děti Věříš si? Naši sedmáci tak získali 
jedinečnou šanci nahlédnout do  televiz-
ního zákulisí, světa kamer, zvuku, světel 
a profesí s tím souvisejících.

Čtyři soutěžící, čtyři disciplíny a  čtyři 
příležitosti jak zvítězit nad soupeři a strh-
nout štěstěnu na  svou stranu – to je zá-
bavně-naučná soutěž „Věříš si?“ – určená 
všem klukům a  holkám, kteří se nebojí 
změřit své síly před televizními kamerami.

Do  napínavé hry se jako soutěžící 
z naší školy přihlásily dvě odvážné dívky 
Valerie Musilová ze 7. A a Veronika Coufa-
lová ze 7. B. Všichni spolužáci tvořili publi-
kum, fandili na sedačkách a povzbuzovali.

Takto soutěž vidí její vítězka Veronika: 
„Ve  čtvrtek 15. listopadu jsme byli na  natá-
čení soutěžního pořadu Věříš si? I když jsem 
byla jako soutěžící, tak se mi to moc líbi-
lo. Prvně jsem sice měla trochu strach, ale 
potom už to bylo v  pohodě. Všechno jsme 
si mohli předem vyzkoušet a  to jsem byla 
ráda. To, že jsem vyhrála, byla náhoda vý-

běru lehkých otázek i to, že můj soupeř spa-
dl z  trenažéru. Taky mě hlasitě povzbuzo-
valo publikum složené z obou sedmých tříd. 
Nevyhrála jsem sice superfinále, ale ani tak 
nejsem zklamaná. Myslím, že to byla nová 
a dobrá zkušenost, a všem bych to doporu-
čila.“

Naše setkání s  televizním štábem po-
kračovalo v úterý 20. 11. 2012. 

Petra Pejřilová ze 7. A: „Televize přijela 
k nám do školy, aby natočila našeho pohy-
bově nadaného spolužáka Michala Dumpí-
ka ze 7. A. Michal předvedl tanec ve stylu Mi-
chaela Jacksona a  zvládl svoje vystoupení 
jako vždy bezvadně. Potom pan režisér Mi-
chalovi a několika jeho spolužákům položil 
pár otázek. Ptal se např. jak dlouho tancuje, 
co ho baví apod.“

Prožili jsme krásné dopoledne a  už 
víme, jak se televizní pořad natáčí. Někte-
ré scény se natáčely několikrát – opravdu 
to není jednoduché stát před kamerou. 
Oběma dívkám i  Michalovi děkujeme 
za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Zdeňka Slezáčková,  
žákyně Veronika Coufalová a Petra Pejřilová

Průběh mezinárodního projektu  
Společná minulost, spoločná budúcnosť

Ve  druhém říjnovém týdnu hostila 
naše škola vzácnou návštěvu ze Sloven-
ska. Díky finanční podpoře agentury Mlá-
dež v akci k nám přijeli žáci z partnerské 
školy v Ivance pri Dunaji a spolu s našimi 
dětmi pracovali na  projektu zaměřeném 
na kulturní výměnu a vytváření kooperu-
jící, respektující evropské společnosti.

Do  projektu se zapojilo celkem 
24  mladých lidí ve  věku 13–15 let, z  ni-
chž 11 pocházelo ze Slovenska a 13 z řad 
našich žáků. Hlavním tématem projektu 
byla současná česká a slovenská populár-
ní kultura. Program se nesl v duchu nefor-
málního vzdělávání, děti se tedy neučily 
tradičním způsobem, ale prostřednictvím 
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skupinové práce, besed, diskuzí a  her. 
Společně se zamýšlely nad tématy komik-
su, jazyka, hudby, filmu, společné historie 
a vzájemných vztahů mezi oběma země-
mi. 

Skupina mladých lidí zpočátku překo-
návala ostych a  drobnou jazykovou ba-
riéru, ale brzy se podařilo prolomit ledy 
a navázat přátelské vztahy. Účastníci pra-
covali ve smíšených týmech nejen na za-
daných projektových úkolech, ale vytvá-
řeli i vlastní program podle svého scénáře. 
Vznikly tak herní, sportovní a  filmové ve-
čery, diskotéka, karaoke noc a mnoho dal-
ších aktivit.

V  rámci zadaných úkolů se účastníci 
věnovali každý den jednomu z  dílčích 
témat. K tématu jazyka vznikl česko – slo-
venský slovník, děti si zkusily napsat test 
v cizím jazyce nebo vytvořit dvojjazyčnou 
křížovku. Téma hudba přineslo hitparádu 
českých a  slovenských písní nebo zamyš-
lení nad příslušností k hudebnímu stylu či 
subkultuře.

Nejdéle se účastníci věnovali tématu 
film, neboť se učili vytvářet vlastní filmo-
vý spot. Dostali k dispozici digitální kame-
ry a počítačové programy na zpracování 
audiovizuálních materiálů a  poté vyrazili 
do  pozořických ulic, aby natočili vlastní 
film týkající se naší výměny. Vznikla čtve-
řice krátkých filmů doplněných o  ankety 
a rozhovory s místními. 

Témata společné historie a  vzájem-
ných vztahů byla pro děti nejobtížnější. 
Hodně se diskutovalo o  rozdělení Česko-
slovenska, které děti vnímaly spíše nega-
tivně a  raději by žily ve společném státě. 
Porovnávaly také fungování eura a  koru-
ny, kvalitu života, úroveň školství a  pro-
blémy zděděné z období komunismu. 

Účastníci vytvořili i  pět komiksů, kte-
ré reflektují průběh výměny a  pocity ze 
společně strávených dní, a  velké množ-
ství fotografií, jež jsou společně s dalšími 
výstupy k vidění na výstavě v prostorách 
naší školy. Ke  zhlédnutí jsou připraveny 
i vzniklé filmy a videa z večerních progra-
mů a her. 

Výměna mládeže přinesla mnoho 
příjemných zážitků, nová kamarádství 
a hlavně posílení pozitivních vztahů a re-
spektu bez ohledu na státní hranice. Dou-
fáme, že v blízké době vyjedou naši žáci 
na Slovensko, aby získali nové zkušenosti 
a seznámili se se životem v jiné zemi.

Na adrese http://www.facebook.com/
SpolecnaMinulostSpolocnaBuducnost 
najdete profily účastníků a  galerii foto-
grafií.

Tento projekt byl realizován za finanč-
ní podpory Evropské unie. Za obsah pub-
likace odpovídá výlučně autor. Publikace 
nereprezentuje názory Evropské komise 
a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejím obsahem.

Mgr. Marta Holbová

Komentované filmové ukázky pokračují
V  prvním listopadovém dni na  naší 

škole proběhlo další komentované pro-
mítání. Žáci mohli zhlédnout ukázky vy-

nikajícího amerického filmu Gran Torino 
(2008), jenž získal velké množství meziná-
rodních ocenění a patří k nejúspěšnějším 
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filmům současnosti. Patří k  mistrovským 
dílům herce a  režiséra Clinta Eastwooda, 
kterého můžeme znát z mnoha westernů 
(např. Hodný, zlý a ošklivý, 1966) či akčních 
filmů (Drsný Harry, 1971) jako představite-
le „drsných chlapů“ a mstitelů bezpráví. 

Ve  filmu Gran Torino Eastwood opus-
til Divoký západ i  nebezpečné ulice vel-
koměsta a  přemístil se na  konzervativní 
americký jih. Příběh nevrlého amerického 
seniora z předměstí, které obývají přísluš-
níci nejrůznějších menšin, popisuje pře-
devším mezilidské vztahy a ironická hnutí 
osudu. Zarytý odpůrce přistěhovalectví 
a  všeho neamerického nakonec přijímá 
za svou rodinu z Asie, která se mu stane 

dražší než jeho vlastní nevšímaví a vypo-
čítaví příbuzní. 

Film přilákal velké množství mladých 
diváků a  upozornil na  to, že bezproblé-
mové lidské soužití nezávisí na etnickém 
či sociálním původu, ale na  konkrétním 
chování a jednání každého člověka.

Téma mezilidských vztahů a paradoxů 
lidského života nás bude v cyklu komen-
tovaných ukázek provázet po celý školní 
rok. Promítání budou probíhat tradičně 
jednou za  měsíc. Program všech filmo-
vých večerů najdete na školním webu.

Na  další ukázky srdečně zveme naše 
žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost.

Mgr. Marta Holbová

Základní škola a mateřská škola Pozořice  
rozšiřuje vzdělání svých zaměstnanců

Během října a  listopadu absolvovalo 
15 zaměstnanců Základní školy a  mateř-
ské školy Pozořice kurz pro vedení edu-
kativně stimulačních skupin. Do  tohoto 
vzdělávání se zapojili pedagogové z  ma-
teřské školy, vyučující z  1. stupně i  od-
borníci ze Školního poradenského centra 
Čtyřlístek. Kurz byl uspořádán ve  spolu-
práci s  pracovníky Pedagogicko-psycho-
logické poradny v  Brně. Toto vzdělávání 
bylo plně hrazeno z prostředků projektu 
Školního poradenského centra Čtyřlístek, 
který je financován z  Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpočtu České re-
publiky. 

Edukativně stimulační skupiny jsou ur-
čeny především pro předškolní děti. Jed-
ná se o  10 setkání budoucích prvňáčků 

a  jejich rodičů pod vedením paní učitel-
ky z mateřské školy či 1. stupně. Cílem je 
především prevence školního neúspěchu 
při náročném vstupu do 1. třídy a snížení 
rizika specifických poruch učení. Důraz je 
kladen na rozvoj jednotlivých schopností 
dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí 
čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, 
soustředění, ovládání emočních procesů 
a sociální zrání.

Díky těmto skupinkám, které bude 
škola od  příštího školního roku nabízet, 
dojde také k  prohloubení spolupráce 
mezi mateřskou školou, základní školou 
a rodinami budoucích prvňáčků. 

Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu 
Školní poradenské centrum Čtyřlístek
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Práce psychologa na základní škole 
Po více než půlročním fungování ŠPC 

Čtyřlístek se na  plné obrátky rozjela čin-
nost školního psychologa i na naší škole. 
Ačkoliv z  počátku nebylo vůbec snadné 
získat důvěru žáků, rodičů i pedagogů, je 
v  současné době o  práci psychologa vel-
ký zájem. Nejčastější přicházejí „zakázky“ 
od třídních učitelů, kteří chtějí pomoc při 
mapování vztahů v  kolektivu nebo mají 
starosti o jednotlivé žáky ve své kmenové 
třídě. Druhým častým „zákazníkem“ jsou 
rodiče, kteří hledají pomoc a  podporu 
při výchově svých dětí. Pro tyto rodiče 
je kromě individuální konzultace určena 
i podpůrná skupina s poetickým názvem 
Čaj o čtvrté, která skýtá pro rodiče prostor 

podělit se o  své každodenní starosti. 
Nejméně přicházejí se „zakázkou“ samot-
ní žáci. Ti, kteří již absolvovali individuální 
konzultaci u psychologa, vědí, že to není 
nic hrozného a není se čeho bát. Ačkoliv 
se často zabýváme bolestivými tématy, 
ve  výsledku může být práce s  psycholo-
gem dobře strávený čas, díky kterému se 
žáci cítí lépe. Tento pocit pohody si užívají 
například všichni žáci, kteří pravidelně na-
vštěvují Perličku – relaxační skupinku.

Za celý tým Čtyřlístku děkuji za důvěru, 
se kterou se na nás naši „zákazníci“ obra-
cejí a těším se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Zaplatilová 
školní psycholog 

Pozořáček – přírodní učebna v prostorách školního arboreta
Základní škola a  mateřská škola Po-

zořice se zapojila do vyhlášené grantové 
výzvy Ministerstva životního prostředí 
v  Praze, díky níž se nám podařilo získat 
finanční částku 66.000 Kč na  stavbu pří-
rodní učebny Pozořáček v  prostorách 
školního arboreta. Úspěch je o to cennější, 
že jsme uspěli mezi stovkami škol z  celé 
republiky.

Přírodní učebnou se nám podaří zkva-
litnit výuku environmentální výchovy 
od  mateřské školy až po  druhý stupeň.  

Plánujeme postavit přírodní učebnu, slu-
neční bylinné hodiny a žížalárium. 

Pokud by měl někdo z  veřejnosti, ro-
dičů či přátel školy možnost zapojit se 
do  tohoto projektu finančním darem, 
materiální podporou (např. dřevo) nebo 
pomocí ve formě stavebních prací, velmi 
bychom takovouto aktivitu přivítali. S pří-
padnými dotazy, nápady a návrhy se mů-
žete obrátit na vedení školy. Děkujeme.

Vždy je úspěšná taková škola, která je 
aktivní a dívá se pozitivně vpřed. A takoví 
chceme být!

Mgr. Naďa Pochopová

Výukový program Rádio ve Studiu Lávka
Dne 15. 11. si naše třída 9. A  spolu 

s paní učitelkou Hanychovou jela vyzkou-
šet, jaké to je vysílat v rádiu. Naším cílem 
bylo Studio Lávka, pobočka SVČ Lužánky. 
Když jsme dojeli na místo, uvítal nás pan 
Miroslav Obrátil spolu se svými dvěma 
asistentkami.

Nejdříve jsme si rozdělili naše funkce 
v  rádiu. Někdo hlásil zprávy, někdo byl 
režisér a  někdo zase moderátor. Všichni 
jsme se na  vysílání nějakým způsobem 
podíleli. Nejprve dostali práci ti, kteří hlá-
sili zpravodajství. Měli totiž jednu výhodu 

– jako jediní si vše mohli dopředu nahrát 
a pak už jenom poslouchat ostatní. Dosta-
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. března 2013. 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.

li 20 minut na přípravu zpráv, 
pak šli s  panem Obrátilem 
do  nahrávacího studia, kde 
se vše zaznamenalo a  zpra-
covalo. 

Mezitím také ostatní 
pracovali na  svých úkolech. 
Když bylo vše nachystané, šli 
jsme si sednout do  místnos-
ti, kde byly repráky, a čekali 
jsme, co se bude dít dál. Bar-
ča a  Simča volaly postupně 
ty, kteří měli jít právě k  mik-
rofonu. Když bylo vše hotové, 
poslechli jsme si celou naši 
nahrávku z rádia.

Byl to skvělý zážitek a určitě bychom si 
to rádi někdy zopakovali.

Také jsme dostali CD s naší nahrávkou. 
To jsme si pak pustili v  hodině češtiny 
a společně se zasmáli.

Tereza Nováková, 9. A
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Naši jubilanti
leden–únor 2013

80 let Mazlová Marie, Tvarožná 25

75 let Daňková Jarmila, Tvarožná 91

70 let Pillová Alena, Tvarožná 203 
 Přichystalová Marie, Tvarožná 293 
 Veselá Jarmila, Tvarožná 77

65 let Havlová Ivana, Tvarožná 31 

60 let Doležalová Marie, Tvarožná 313 
 Dvořáčková Jana, Tvarožná 304 
 Katrnošková Jarmila, Tvarožná 333 
 Krček Zdeněk, Tvarožná 40 
 Přikryl Jan, Tvarožná 356

50 let Daněk Jiří, Tvarožná 351 
 Lišková Jitka, Tvarožná 290

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 1. 2013, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz

Žádost
Zajímám se o  nedávnou historii vašeho regionu a  zejména o  historii protikomunis-
tického odboje. Komunistická perzekuce byla také tématem mojí diplomové práce 
na Univerzitě Palackého v Olomouci. V této souvislosti se na vás obracím s následující 
prosbou: V padesátých letech minulého století se v Tvarožné a okolních obcích po-
stavila na odpor proti vládnoucí KSČ odbojová skupina. Mezi členy a odsouzenými 
z této skupiny byl i bývalý kaplan a farář P. Vnislav Fruvirt a varhaník Václav Pejřil. Chtěl 
bych touto cestou požádat všechny pamětníky, kteří mohou podat svědectví o od-
bojové organizaci, která rozšiřovala tzv. protistátní letáky, dále o působení P. Fruvirta 
ve Tvarožné, jeho práci s mládeží, vztahu k farnosti a také o působení a osobě Václava 
Pejřila. Své svědectví v písemné formě můžete odevzdat na Obecní úřad nebo zaslat 
na email kupskymichal@gmail.com. V případě, že nemůžete svědectví předat písem-
ně, velmi rád se za Vámi zastavím a Vaše vzpomínky nahraji na záznamník, svůj kon-
takt na Vás zanechte na OU. Pokud vlastníte dobové fotografie P. Fruvirta nebo pana 
Pejřila, budu za ně také velmi vděčný.
       Děkuji
       Mgr. Michal Kupský



Setkání u vánočního stromu, živý betlém, 23. prosince 2012
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