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Vážení spoluobčané, 
máme tu podzim a  s  ním i  další top-

nou sezonu. Z  úsporných důvodů vyu-
žíváme různá alternativní paliva a  je to 
vidět i na různých odstínech kouře, který 
se valí z komínů – od bílého, přes našedlý, 
šedivý, šedý až k tmavě černému i na růz-
ném zápachu, který tento kouř doprovází. 
Zřejmě se už nevrátí doba, kdy se v obcích 
po provedení plynofikace rázem vyjasnilo, 
protože plyn byl tenkrát ještě levný a byli 
jsme rádi, že nemusíme do kotle pravidel-
ně přikládat. Navzdory tomu není důvod, 
abychom si zamořovali vzduch jedovatý-
mi plyny a pálili v kamnech a krbech i to, 
co patří na sběrný dvůr nebo do kontejne-
rů se separovaným odpadem. Za těch pár 
kilojoulů tepla nám přece čisté ovzduší 
stojí.

Letošní dušičkové počasí bylo velice 
příjemné. Člověk si uvědomoval nevšed-
ní krásu a zvláštní atmosféru tohoto času, 
kdy se na  hřbitovech mezi ozářenými 
hroby setkává s lidmi, kteří přišli navštívit 
své zemřelé, s nimiž je stále něco spojuje. 
U  někoho jsou to vzpomínky, u  někoho 
láska, která nikdy nepřestává. A všude byl 
cítit klid a mír. Vlastně všude ne. U jedno-
ho hřbitova jsem viděl pobíhat množství 
menších i  větších dětí v  maskách čaro-
dějnic, různých příšer a  kostlivců, které 
za  hřbitovní zdí spolu s  rodiči slavili hal-
loween – svátek strašidel. Domnívám se, 
že ne všechno je nutné přebírat od západ-
ní civilizace, a pokud chceme o Dušičkách 
udělat něco pro své děti, zajděme s nimi 
na hřbitov, zapalme s nimi svíčku a vyprá-
vějme jim o  životě těch, jejichž tváře se 
na nás dívají z fotografií na pomnících.

Zubní ordinace paní doktorky 
Hussei niové v  budově mateřské školy 
ve  Tvarožné 30. listopadu ukončuje svoji 
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činnost. Sama paní doktorka se snažila na-
jít za sebe náhradu, ale nepodařilo se jí to. 
Jednali jsme proto o  možnosti rozšíření 
zubní ordinace paní doktorky Schrumpfo-
vé v Pozořicích o tyto uvolněné prostory. 
Paní doktorka byla velmi ochotná a měla 
zájem na tom, aby ordinace ve Tvarožné 
mohla pokračovat jako detašované pra-
coviště zubní ordinace v  Pozořicích. Po-
volení provozování ordinace novým 
subjektem je však podmíněno splněním 
současných norem a  hygienických před-
pisů. Ty v  nynějších prostorách zubní or-
dinace splnit nelze a byly by vyžadovány 
značné investice do  nového vybavení 
a  zejména nové prostorové uspořádání 
ordinace a  rozšíření jejího zázemí. Paní 
doktorka po asi měsíčním jednání s pojiš-
ťovnami, krajským úřadem a hygienickou 
stanicí nakonec od svého záměru upustila 
a těsně před uzávěrkou tohoto zpravoda-
je mi s  lítostí oznámila, že nemůže sama 
financovat nutné úpravy této obecní bu-
dovy a  v  případě, že by tyto úpravy hra-
dila obec, nemůže slíbit, že  bude tuto 
ordinaci provozovat za  všech okolností 
a  podmínek, jen proto, aby obcí vyna-
ložené prostředky na  přestavbu ordina-
ce nepřišly nazmar. Nabízí pacientům 
MUDr. Husseiniové přeregistraci do jejich 

ordinace v Pozořicích. Budoucnost zubní 
ordinace ve  Tvarožné tedy vidím velice 
mlhavě a  snad nás může utěšovat, že to 
do Pozořic nemáme tak daleko a funguje 
tu dobré dopravní spojení.

Na  konci října odešla ze sekretariátu 
obecního úřadu paní Marie Pelikánová. 
Chtěl bych jí poděkovat za  její svědomi-
tou práci, za vstřícnost a ochotu vůči ob-
čanům a za  její pomoc, bez níž by se mi 
na pozici starosty začínalo velice obtížně.

Chci poděkovat také vám, milí spo-
luobčané, za  podporu a  důvěru, kterou 
jste mi vyjádřili v  říjnových komunálních 
volbách. Moc si toho vážím. Zároveň si 
však uvědomuji, že jsem starostou celé 
obce, tedy jak těch, kteří mi dali, či nedali 
svůj hlas, tak i  těch 37 %, kteří k  volbám 
nepřišli. Když jsem si pročítal programy 
jednotlivých volebních uskupení, byly 
dost podobné. Z  toho usuzuji, že i  nově 
zvolení zastupitelé budou mít podobné 
názory na další budoucnost a rozvoj obce, 
a že vzájemná spolupráce v zastupitelstvu 
bude dobrá. A proto věřím, že úkoly, které 
jsou před námi, se nám podaří ve většině 
případů zdárně zvládnout, ke  spokoje-
nosti, když ne všech, tak alespoň většiny 
z vás.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 18.–21. září se konal Divadelní víkend na Sokolovně, III. ročník.

•	 6. října na Sokolovně vystoupil komorní pěvecký soubor Zvony ze srbské Selenče.

•	 12. října byl uspořádán Farní den u příležitosti 133. výročí posvěcení kostela sv. Mi-
kuláše.

•	 9. listopadu se na Sokolovně konalo divadelní představení – hudební pohádka Prin-
cové jsou na draka. 

Aktuality z obce
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Pozvánka na plánované akce
•	 29. listopadu – připomínka 209. výročí bitvy tří císařů 

Program ve Tvarožné: 
od 10 hod. – polní ležení na návsi, „pouliční“ divadlo Tvaroženské legendy, dioráma 
bitvy v budově obecního úřadu
od 14 hod. – rekonstrukce bitvy pod Santonem 
Součástí vzpomínkových akcí bude nedělní pietní akt na  Mohyle míru a  další do-
provodný program v průběhu celého víkendu v okolních obcích (aktuální program 

– viz internetové stránky www.austerlitz.org, www.tvarozna.cz).

•	 6. prosince, od 9 hod. – Mikulášský turnaj ve Stiga hokeji na Sokolovně.

•	 7. prosince, od 18 hod. – adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, účinkuje komorní 
pěvecký sbor Danielis.

•	 23. prosince, od 17 hod. – setkání u vánočního stromu na návsi, rozdávání Betlém-
ského světla.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s konáním vzpomínkových akcí u příležitosti 
209. výročí bitvy tří císařů dojde v sobotu 29. listopadu od 10.00 hod. do asi 17.00 hod. 
k uzavírce obce pro veškerou dopravu. Současně bude omezen provoz autobusové lin-
ky 702 a budou změněna nástupní místa. Věnujte prosím pozornost informacím a po-
kynům pořadatelů a Policie ČR. Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Děkujeme spolkům a organizacím v obci za činnost a uspořádání akcí v roce 2014.

Děkujeme zastupitelům i členům komisí a výborů v minulém volebním období za je-
jich práci pro obec.

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad 2014–leden 2015
sobota 15. 11. 2014 9.00–11.00 hod.
středa 26. 11. 2014 15.00–17.00 hod.
sobota 6. 12. 2014 9.00–11.00 hod.
středa 17. 12. 2014 15.00–17.00 hod.
sobota 27. 12. 2014 9.00–11.00 hod.
středa 7. 1. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 17. 1. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 28. 1. 2015 15.00–17.00 hod.

Upozornění občanům
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Informace ZO
Usnesení č. 22 z jednání veřejného zasedání 

ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne 29. září 2014 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, Emilie Kousalová 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Kozák, Jiří Bajer 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

 3. Prodej pozemku p. č. 1135/1-8  firmě Českomoravský cement a. s., závod Mokrá. 
Podmínky prodeje jsou uvedeny v Kupní smlouvě, která je přílohou č. 1. 
Prodejní cena pozemku za 1 m2 činí 200 Kč m2.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

 4. Záměr odprodeje části pozemku p. č. 1084 v lokalitě Santon Ing. Petře Procházko-
vé – příloha č. 2 
Hlasování: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  V 19.30 se dostavil zastupitel Rudolf Kaláb

 5. Převod pozemků v souvislosti s vybudováním nové komunikace ke hřišti dle 
přiložených darovacích a kupních smluv, které jsou přílohou č. 3 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1

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. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Poděkování
Volební strana Nezávislí pro Tvarožnou děkuje svým voličům za  odevzdané hlasy 
ve volbách do zastupitelstva obce. Vaší účastí jste vyjádřili zájem o rozvoj obce a svým 
zastupitelům jste dali důvěru pro jeho uskutečnění.   
Získáním mandátu naše práce nekončí, ale začíná. Za její hodnocení budeme rádi nejen 
v příštích komunálních volbách, ale především v průběhu celého nastávajícího voleb-
ního období.

Pavel Šťastný    Emilie Kousalová
Ing. Tomáš Kousal   Jaromír Kocourek
Mgr. Věra Floriánová
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 6. Rozpočtové opatření č. VI. a VII./2014 – příloha č. 4 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1

 7. Smlouvu o smlouvě budoucí  týkající se spoluúčasti při  financování  realizace ATS 
v Hlinkách – příloha č. 5 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 8. Záměr bezúplatně převést  kompletní vodovodní sít v obci do vlastnictví Svazku 
Šlapanicko – příloha č. 6 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

  II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

  Bod 4. záměr odprodeje části pozemku p. č. 1084 v lokalitě Santon Ing. Petře Pro-
cházkové

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty 
Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

  –––

Ve Tvarožné dne 29. 9. 2014

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:  
Ing. Jiří Kozák – zastupitel   Jiří Bajer – zastupitel

Usnesení č. 1 z veřejného ustavujícího zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 5. listopadu 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/1/14 – Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 2/1/14 –  Návrhová komise – předseda a dva členové 
předseda: Filip Pavel 
člen: Kousal Tomáš 
člen: Šimek Vilém

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
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  Usnesení č. 3/1/14 –  Komise mandátová – předseda a dva členové 
předseda: Kousalová Emilie 
člen: Kopecký František 
člen: Nečasová Hana

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 4/1/14 –  Komise volební – předseda a dva členové 
předseda: Lichka Rudolf 
člen: Floriánová Věra 
člen: Kaláb Rudolf

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 5/1/14 –  Ověřovatelé zápisu 
Filipec Milan 
Kocourek Jaromír 
Bajer Jiří

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3 omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 6/1/14 –  Zástupci pro dohodovací řízení: 
Šťastný Pavel 
Filip Pavel 
Ryšavá Marie

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 7/1/14 – způsob volby – veřejné hlasování 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 8/1/14 – jednací řád 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  Usnesení č. 9/1/14 – volební řád 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 10/1/14 – uvolněná funkce starosty 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 11/1/14 – starosta obce – Ing. Petr Buchta 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 12/1/14 – místostarosta obce – Pavel Šťastný 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 13/1/14 – člen rady – Ing. Tomáš Kousal 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 14/1/14 – člen rady – MUDr. Rudolf Lichka 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 15/1/14 – člen rady – Bc. Hana Nečasová 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0
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  Usnesení č. 16/1/14  – předseda finančního výboru – Ing. Tomáš Kousal 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 17/1/14 – předseda kontrolního výboru – František Kopecký 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 18/1/14 – předseda komise stavební a dopravní – Ing. Vilém Šimek 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 19/1/14 – předseda komise pro kulturu a sport – Pavel Šťastný 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 20/1/14 – předseda komise zemědělské a životního prostředí – Jiří 
Bajer 
Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se hlasování 3, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 21/1/14 – zástupce obce pro Mikroregion Roketnice – Ing. Petr Buchta 
(starosta) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 22/1/14 – zástupce obce pro Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko – Ing. Petr Buchta (starosta) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 23/1/14 – náhradník za zástupce obce pro Svazek obcí pro vodovody 
a kanalizace Šlapanicko – Ing. Tomáš Kousal 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 24/1/14 – zástupce obce pro obecně prospěšnou společnost Mohyla 
míru – Austerlitz, o.p.s  – František Kopecký 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 25/1/14 – zástupce obce pro zájmové sdružení právnických osob 
Slavkovské bojiště – Austerlitz – František Kopecký 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0

  Usnesení č. 26/1/14 – oddávající – starosta, místostarosta, náhradníci oddávajících 
– František Kopecký, Ing. Vilém Šimek 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0

  II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

  –––

 III. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

 1. Předsedům jednotlivých komisí a výborů, předložit návrhy do rozpočtu pro rok 
2015 s termínem do 18. 11. 2014.

 2. Předsedům komisí a výborů do 18. 11. 2014 sdělit členy jednotlivých komisí a výbo-
rů a předložit radě obce jmenné seznamy.
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 IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

  Složení slibu všech přítomných zastupitelů a stvrzení svým podpisem 
Návrh usnesení přednesl za návrhovou komisi předseda Pavel Filip.

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:  
Milan Filipec      Jaromír Kocourek

Jiří Bajer

REKLAMA
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V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
............................................. okres .........................
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

      1
      1
-------
      1
   1017
    635
    635

Tvarožná Brno-venkov
10.10. - 11.10.2014

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
zvolení                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU
 1.     Pavel Šťastný                                49        1.           348
 2.     Tomáš Kousal                                 32        2.           310
 3.     Věra Floriánová                              49        7.           266
 4.     Emilie Kousalová                             55        5.           258
 5.     Jaromír Kocourek                             54       11.           257

Volební strana č. 2 - SNK Evropští demokraté
 1.     Rudolf Lichka                                61        2.           291
 2.     František Kopecký                            64        1.           265
 3.     Pavel Filip                                  61        8.           254
 4.     Milan Filipec                                45        4.           203

Volební strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a 
nestraníci

 1.     Petr Buchta                                  50        1.           399
 2.     Vilém Šimek                                  53        5.           287
 3.     Rudolf Kaláb                                 60        7.           284
 4.     Hana Nečasová                                51        2.           243
 5.     Jiří Bajer                                   54        3.           220
 6.     Marie Ryšavá                                 43        4.           225

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
náhrad.                                                                           

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU
 1.     Petr Pejřil                                  38        3.           247
 2.     Karel Buchta                                 45        6.           221
 3.     Jan Spáčil                                   36        4.           209
 4.     Bronislava Spáčilová                         30        8.           132
 5.     Petr Barták                                  35        9.           136
 6.     Aleš Brzobohatý                              32       10.           156
 7.     Pavla Staňková                               32       12.           123
 8.     Zbyněk Kadlec                                24       13.           117
 9.     Lubor Švehla                                 47       14.           117
10.     Jan Kežlínek                                 28       15.           106

584037 - str. č. 1
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V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Volební strana č. 2 - SNK Evropští demokraté
 1.     Petr Hradečný                                53        3.           196
 2.     Martin Vetyška                               43        5.           128
 3.     Jiří Krška                                   44        6.           139
 4.     Petr Klaška                                  33        7.           129
 5.     Michal Sekanina                              31        9.           121
 6.     František Fajstl                             46       10.           103
 7.     Pavel Daněk                                  23       11.           143
 8.     Václav Pospíšil                              41       12.           121
 9.     Jana Daňková                                 48       13.           156
10.     Pavel Babušík                                44       14.            83
11.     Miluše Buchtová                              44       15.            89

Volební strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a 
nestraníci

 1.     Jiří Šmerda                                  31        6.           212
 2.     Dominika Jágerová Ondráčková                 34        8.           180
 3.     Jakub Trávník                                27        9.           128
 4.     Žofie Ondráčková                             45       10.           168
 5.     Anna Ratajová                                53       11.           168
 6.     Rudolf Chlup                                 49       12.           212
 7.     Pavel Kousal                                 54       13.           130
 8.     Vlastimil Doležal                            42       14.           147
 9.     Michaela Svobodová                           47       15.           127

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
   kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební strana č. 1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU
Počet hlasů pro stranu:   3003, hranice:      220,0
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Pavel Šťastný                                    348
              2.    Tomáš Kousal                                     310
              3.    Petr Pejřil                                      247
              4.    Jan Spáčil                                       209
              5.    Emilie Kousalová                                 258
              6.    Karel Buchta                                     221
              7.    Věra Floriánová                                  266
              8.    Bronislava Spáčilová                             132
              9.    Petr Barták                                      136
             10.    Aleš Brzobohatý                                  156
             11.    Jaromír Kocourek                                 257
             12.    Pavla Staňková                                   123
             13.    Zbyněk Kadlec                                    117
             14.    Lubor Švehla                                     117
             15.    Jan Kežlínek                                     106

Volební strana č. 2 - SNK Evropští demokraté
Počet hlasů pro stranu:   2421, hranice:      177,1
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    František Kopecký                                265
              2.    Rudolf Lichka                                    291
              3.    Petr Hradečný                                    196
              4.    Milan Filipec                                    203

584037 - str. č. 2
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V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

              5.    Martin Vetyška                                   128
              6.    Jiří Krška                                       139
              7.    Petr Klaška                                      129
              8.    Pavel Filip                                      254
              9.    Michal Sekanina                                  121
             10.    František Fajstl                                 103
             11.    Pavel Daněk                                      143
             12.    Václav Pospíšil                                  121
             13.    Jana Daňková                                     156
             14.    Pavel Babušík                                     83
             15.    Miluše Buchtová                                   89

Volební strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a 
nestraníci

Počet hlasů pro stranu:   3130, hranice:      228,8
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Petr Buchta                                      399
              2.    Hana Nečasová                                    243
              3.    Jiří Bajer                                       220
              4.    Marie Ryšavá                                     225
              5.    Vilém Šimek                                      287
              6.    Jiří Šmerda                                      212
              7.    Rudolf Kaláb                                     284
              8.    Dominika Jágerová Ondráčková                     180
              9.    Jakub Trávník                                    128
             10.    Žofie Ondráčková                                 168
             11.    Anna Ratajová                                    168
             12.    Rudolf Chlup                                     212
             13.    Pavel Kousal                                     130
             14.    Vlastimil Doležal                                147
             15.    Michaela Svobodová                               127

........................................19:15 hod., 11.10.2014

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: ......1

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Mgr. Lenka Hanáková

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Ing. Vlasta Urbančíková

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

584037 - str. č. 3
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Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod) 
............................................. okres .........................
Volební obvod č. 1              Volby ve dnech (dne): ....................

Tvarožná Brno-venkov
10.10. - 11.10.2014

1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího 
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst. 
1 zákona):

Celkem platných hlasů:    8554               Počet volených členů zastupitelstva: 15

                                                       Přepoč. základ               
Volební strana                           Počet  Počet  pro porovnání    Poměr hlasů
                                         hlasů  kand.  k hranici        k základu v %

č. 1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU            3003   15       8554,00           35,10
č. 2 - SNK Evropští demokraté             2421   15       8554,00           28,30
č. 3 - KDU-ČSL a nestraníci               3130   15       8554,00           36,59

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.

Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
      NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU
      SNK Evropští demokraté
      KDU-ČSL a nestraníci

2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:

Pořadí    Hodnota podílu    Číslo a zkrácený název volební strany

   1.            3130,00     3 - KDU-ČSL a nestraníci          
   2.            3003,00     1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU       
   3.            2421,00     2 - SNK Evropští demokraté        
   4.            1565,00     3 - KDU-ČSL a nestraníci          
   5.            1501,50     1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU       
   6.            1210,50     2 - SNK Evropští demokraté        
   7.            1043,33     3 - KDU-ČSL a nestraníci          
   8.            1001,00     1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU       
   9.             807,00     2 - SNK Evropští demokraté        
  10.             782,50     3 - KDU-ČSL a nestraníci          
  11.             750,75     1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU       
  12.             626,00     3 - KDU-ČSL a nestraníci          
  13.             605,25     2 - SNK Evropští demokraté        
  14.             600,60     1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU       
  15.             521,66     3 - KDU-ČSL a nestraníci          

Volební strana                       Mandáty

 1 - NEZÁVISLÍ PRO TVAROŽNOU            5
 2 - SNK Evropští demokraté             4
 3 - KDU-ČSL a nestraníci               6

584037 - str. č. 4
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Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

........................................19:15 hod., 11.10.2014

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                                    

                                         ........................................................Mgr. Lenka Hanáková

zaměstnanec Českého statistického úřadu: ........................................................Ing. Vlasta Urbančíková

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

584037 - str. č. 5
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Základní škola Tvarožná
Podzim ve  škole ubíhá velmi rychle. 

V  září se děti sžívají s  kolektivem spo-
lužáků a  zvykají si na  pracovní vytížení. 
Říjen přináší mimoškolní aktivity, listopad 
hodnocení práce a  chování, setkání s  ro-
diči a přípravu na prosinec s  jeho svátky 
a hlavně předvánočním časem.

Listopad je v  plném proudu, a  tak se 
jen rychle ohlédnu na  začátek školního 
roku. Září odstartovalo pro dvě třídy ne-
tradiční výuku příběhem a  vtáhlo děti 
do  aktivit rozvíjejících jejich osobnost. 
Prvňáčci prozkoumávali školu a učili se zá-
kladní pravidla pobytu a práce ve školním 
kolektivu. Všichni jsme si vyzkoušeli, jak 
vypadá skoro opravdový požární poplach. 
Děti pozorovaly práci hasičů a po ukonče-
ní akce měly možnost prohlédnout si je-
jich auto s profesionální výbavou a zeptat 
se na vše, co je zajímalo.

V říjnu jsme zahájili práci v zájmových 
kroužcích. Letos byla nabídka veliká, ale 
ne všechny kroužky byly obsazeny. Pracu-
je tedy jen školní kroužek vaření, pěvecký, 
výtvarný a  angličtina a  z  externích krou-
žek sebeobrana, street dance a  vědecké 
pokusy. V  závěru měsíce byly prázdniny 
a  po  nich dvoudenní tematická výuka, 
v 1. a 5. ročníku zaměřená na Halloween 
a Dušičky. Ostatní žáci žili svůj příběh. Také 
se podařilo zorganizovat výkup nasbíra-
ných kaštanů, za což děkujeme již tradič- 
 
 

ně panu Kousalovi, který je patronem této 
akce.

Začátkem listopadu jsme se sešli 
na  hovorových hodinách. V  letošním 
roce poprvé došlo ke změně společných 
třídních schůzek na individuální pohovor 
s rodiči. Věřím, že tímto dochází ke zlepše-
ní komunikace mezi školou a rodinou.

Listopad dále přináší vystoupení dětí 
z  pěveckého kroužku na  obecním úřadě, 
24. 11. Den otevřených dveří pro všechny, 
kdo mají zájem nahlédnout do  naší ško-
ly, 12. 11. výlet páťáků do Brna na výstavu 
Bodies a snad se podaří navštívit i místní 
knihovnu.

Prosincové aktivity začnou sběrem 
starého papíru, Mikulášským dnem, výle-
tem do  Muzea ve  Šlapanicích, vánočním 
koncertem žáků ZUŠ a  hlavně vánočním 
jarmarkem. Ten bychom opět rádi pojali 
jako příjemné předvánoční setkání obča-
nů obce Tvarožná na  školním dvoře. Při-
pravíme výrobky, teplé nápoje a vánoční 
koledy a  budeme doufat, že za  námi při-
jdete a  užijete si to s  námi. Společně se 
potom ještě sejdeme pod vánočním stro-
mem při zpěvu koled v předvečer Štědré-
ho dne.

Přeji všem klidný předvánoční čas 
s pěknými kulturními zážitky. Také děkuji 
za vaši podporu naší tvaroženské školy. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Jako každý měsíc, tak i následující dva 

měsíce budou ve znamení kulturních akcí, 
ve kterých najde každé z dětí svou zálibu. 

Na  počátku měsíce listopadu jsme 
navštívili knihovnu v Mokré, kde jsme se 

seznámili s životem u rybníka, vyslechli si 
pohádku O  zlém vodníkovi, a  seznámili 
jsme se s  novými tituly knih, jež jsme si 
mohli prohlédnout.
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24. listopadu nás čeká kouzelnické 
vystoupení s živými zvířátky, což se všem 
dětem, ale i nám dospělým, velmi líbí.

1. prosince přijede do  mateřské školy 
firma Prestigephoto fotit děti na  Váno-
ce. V tento den můžete přivést na focení 
i sourozence. Začínáme již v 8.00 hod.

2. prosince budeme v mateřské škole 
vítat Advent ve  spojení s  vystoupením 
starších dětí. Nebude chybět ani advent-
ní dílnička, kde si mohou rodiče a  děti 
vyrobit adventní svícny a adventní věnce 

s paní Budínskou z DDM Sluníčko. Jistě si 
všichni vzpomenou na vyrábění věnečků 
na  dveře minulý školní rok. Tato akce za-
číná v 16.00 hod. Srdečně zveme všechny, 
kteří se chtějí pobavit a vánočně naladit.

3. prosince proběhne v mateřské škole 
v dopoledních hodinách Mikulášská s pa-
nem Hruškou.

9. a 10. prosince připravujeme společ-
ně s dětmi vánoční jarmark v prostorách 
mateřské školy, a  to vždy od  8.00 hod. 
do  16.00 hod. Přijďte se podívat na  uni-
kátní výrobky, které určitě ozdobí každou 
domácnost a zahřejí na srdíčku.

17. prosince v  8.15 jedeme do  Brna 
na  program pod názvem Jak se pečou  
 

Vánoce. Děti se zde naučí připravit kynuté 
těsto a budou péct své první vánočky. Vě-
řím, že to bude zajímavé a naučné dopo-
ledne, které nám zpříjemní předvánoční 
čas.

19. prosince si stejně jako minulý rok 
poslechneme vánoční koledy trochu ji-
nak, v  podobě vážné hudby, kdy do  ma-
teřské školy přijede kvarteto mladých 
umělců.

Touto cestou bych rovněž chtěla podě-
kovat všem našim sponzorům, aktivním 

sběratelům starého papíru, a  všem těm, 
kteří pro nás hlasují a  čisticí prostředky 
kupují v soutěži Domestos. Velké díky pa-
tří i Obecnímu úřadu, bez jehož podpory 
bychom nemohli takto fungovat. Velmi si 
vážím všech příznivců naší mateřské školy, 
a doufám, že i v roce 2015 tomu nebude 
jinak.

Na  závěr mého příspěvku všem čte-
nářům zpravodaje přeji, aby vám slunný 
a  teplý listopad, ale i  předvánoční shon, 
ke  kterému se schyluje, přinesl spoustu 
pohody a příjemných prožitků. Jen na nás 
samotných záleží, zda se budeme cítit 
dobře a spokojeně.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková



21 Ročník 42  •  Číslo  6  •  listopad–prosinec 2014

REKLAMA

stavební	firma	Šlapanice
Nabízíme:

 	kompletní	výstavby,	rekonstrukce	
a modernizace	domů	a bytů

 zednické	a obkladačské	práce		
 	sádrokartonářské	práce,	minerální		

podhledy,	izolace
 	bourací	a vyklízecí	práce	včetně	likvidace	

sutě	a odpadů
 	koupelny	„na klíč“,	včetně	zajištění	všech	

stavebních	řemesel

kontakt:
Ing. Karel	Bartušek	–	PavingSpol

tel.:	603 310 408
www.pavingspol.cz

pavingspol@seznam.cz
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Ze života obce
Pět méně známých výročí známých tvaroženských osobností 

Už 15. srpna uplynulo čtyřicet roků 
od  úmrtí známého kapelníka Julia Anto-
še (*20. 5. 1898), který zemřel v roce 1974. 
Jeho životní osudy jsou, tak jako u  větši-
ny dalších jmenovaných, velmi zajímavé. 
Vyučený soustružník v  osmnácti letech 
narukoval. Na bojišti I. světové války one-
mocněl malárií. Po uzdravení byl zařazen 
do  vojenské kapely a  tam se zdokonalil 
ve hře na různé hudební nástroje. Po vál-
ce se oženil. Bydlel v Líšni. Pracoval u br-
něnského Dopravního podniku. Se svojí 
kapelou potěšil mnoho hudbymilovných 
spoluobčanů. V  obci jej připomíná pa-
mětní deska na jeho rodném domě na Kr-
honě.

23. září jsme si v  Brněnském deníku 
Rovnost přečetli vzpomínku rodiny na br-
něnského divadelního a filmového herce 
Václava Aloise Liškutína (*23. 9. 1929 
+10.  10. 2000). Bylo to už pětaosmdesát 
roků ode dne jeho narození. Z  jeho rolí 
si určitě pamatujeme alespoň pana Kose 
s  nezapomenutelným panem Lorencem 
v  podání Františka Řeháka z  filmu Na  sa-
motě u lesa. 

Julius Antoš i Václav Alois Liškutín jsou 
pohřbeni v Brně na Ústředním hřbitově. 

10. prosince si možná vzpomeneme 
na  půlkulaté výročí narození pplk.  Emi-
la Kalába (+8. 3. 1932), vojáka, legionáře 
a  ve  své době známého spisovatele. Na-
rodil se v  roce 1889. Po  zajetí na  ruské 
frontě vstoupil do  legií, kde začínal jako 
vojín. Po  vzniku Československé republi-
ky zastával v armádě nově vzniklého státu 
významné funkce. Jeho vojenskou kariéru 
a potom i život ukončilo onemocnění tu-
berkulózou. 

Méně známými daty jsou výročí na-
rození a  potom i  zatčení bývalého sta-

rosty Stanislava Veselého (*17. 11. 1900). 
Ve  své funkci v  nelehké době německé 
okupace velmi pomáhal svým spoluobča-
nům. Byl zatčen 26. listopadu 1944 na zá-

Vladimír Toman
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Další nehody u Soffrova pomníku
5. září 1928 se u  křižovatky Tvarožná 

– Blažovice zabil automobilový závodník 
Bedřich Soffer. Za necelé dva roky, 2. břez-
na 1930, narazilo auto Dr. Vlka a Dr. Indry 
z  Brna do  motocyklu pana Nohela z  Kře-
novic a  poté i  do  Soffrova pomníku. Při 
nehodě zahynula řidičova sestra a spolu-
jezdkyně Marie Nohelová.

V  neděli 17. května 1936 se na  tom-
to místě stala další vážná nehoda. Podle 
článku v novinách Den z úterý 19. května 
k  tomu došlo takto: „… Z  Brna do  Olo-
mouce se vracel se svou rodinou Vítězslav 
Růžička, ředitel Banky čsl. legií v  Olomouci. 
U  Soffrova pomníku praskla zadní pneu-
matika, auto dostalo smyk, přeletělo příkop 
a  o  strom se úplně rozbilo. Ředitel Růžička 
utrpěl četná řezná zranění v  obličeji, jeho 
žena těžký otřes mozku, zlomeninu lebeční 
klenby, 11 letý syn Vítězslav kromě různých 
ran v  obličeji má zlomeninu levé ruky a  je-
nom 9 letá dcera Růžena vyvázla při této 
havárii bez zranění.“

Další tragická dopravní nehoda, ten-
tokrát tvaroženského občana, se zde sta-
la v  sobotu 29. srpna 1969. Šestašedesá-
tiletý tvaroženský rolník na  odpočinku 

František Beneš jel se svou manželkou 
na motocyklu do Blažovic gratulovat k na-
rozeninám manželčině kamarádce Růže-
ně Galové. Nedal přednost v jízdě a srazil 
se s  autem značky Vauxhall. Při nehodě 

foto Ing. Vilém Šimek

kladě udání. Do 17. ledna 1945 byl vězněn 
v Kounicových kolejích. Odtud byl převe-
zen do věznice Flossenbürg a pak do kon-
centračního tábora Platlling. Tam strádal 
nezvyklou těžkou prací a  13. dubna byl 
ubit příslušníkem SS. 

Pátý a  poslední zde vzpomenutý tva-
roženský rodák Vladimír Toman (*9. 12. 
1934 +11. 11. 1993) je v  obci i  po  létech 
ještě v  živé paměti. V  letech 1972–1981 
zastával funkci předsedy fotbalového od-
dílu Sokola Tvarožná. Byl hlavním organi-
zátorem dokončení stavby nových kabin,  
 
 

zahájené v roce 1971. Díky jeho iniciativě 
byla stavba v roce 1973 dokončena.

V  roce 1981 se Vladimír Toman stal 
předsedou Místního národního výboru 
a  tuto funkci vykonával až do  jara 1990. 
Za  jeho působení se v  obci uskutečnila 
celá řada akcí, které byly prováděny tak 
zvané akci „Z“. Díky jeho pochopení jsme 
důstojně oslavili sedmisté výročí první 
písemné zmínky o  obci a  také u  nás za-
čaly tradice vzpomínkových akcí na bitvu 
u Slavkova. 9. prosince by se dožil osmde-
sáti roků.

František Kopecký,  
kronikář obce
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Rozhovor s mistrem republiky
Koncem září se uskutečnilo v  Mašo-

vicích u  Znojma 41. mistrovství České re-
publiky v orbě. Vítězem v kategorii orba 
s  koňmi s  klasickým jednostranným plu-
hem se stal Petr Sitte z Tvarožné. Kromě 
upřímné gratulace jsem Petrovi položil 
i několik otázek.

Petře, kolik je Ti let, jaké je Tvoje vzdělá-
ní a kde pracuješ?

Je mi dvaadvacet, absolvoval jsem 
střední zemědělskou školu ve  Vyškově, 
obor agropodnikání a pracuji v zeměděl-
ském družstvu Agropod Podolí.

utrpěl těžká zranění na  jejichž následky 
druhý den v nemocnici zemřel.

Nehoda s  tragickými následky se 
u  této křižovatky stala také 11. listopadu 
2006. Mladý řidič z  blízké obce narazil 
do taxíku, jedoucího v nočních hodinách 
z Vyškova do Brna. V taxíku zahynula Jan-
ka Oravcová (*1982) z Nového Města nad 
Váhom. Těžce zraněný taxikář byl převe-

zen do nemocnice v Brně, kde na násled-
ky zranění rovněž zemřel.

Knihy úmrtí tvaroženské matriky za-
znamenaly v posledních desetiletích řadu 
dopravních nehod s tragickými následky, 
které se většinou staly na  státní silnici 
Brno – Vyškov.

František Kopecký,  
kronikář obce
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Jak ses dostal ke koním a k práci s koň-
mi?

S koňmi jsem vyrůstal odmalička, pro-
tože jsme je měli doma a  jak jsem rostl, 
postupně jsem začal pomáhat taťkovi, 
který s nimi pracoval v lese při přibližová-
ní dřeva a samozřejmě je využíval i k prá-
ci na  poli. Většinou to bylo o  sobotách 
a hlavně o prázdninách. A při tom jsem se 
učil koně ovládat a rozumět jim.

Jak ses dostal na  mistrovství republiky 
v orbě a jak ses připravoval?

Nejprve jsem jezdil, jako divák, spolu 
s  taťkou do  Hodějic u  Slavkova, kde se 
konají takové oblastní „koňské“ soutě-
že v  různých disciplínách. Líbilo se mi to 
a  říkal jsem si, že bychom to mohli také 
zkusit. Asi za tři roky jsem si to vyzkoušel. 
Umístil jsem se na čtvrtém místě. Rozhod-
čím se můj výkon zřejmě líbil a přemlou-
vali mě, abych se zúčastnil i  mistrovství 
republiky. Nakonec mi zajistili i přihlášku, 
a  protože se tehdy, bylo to v  roce 2011, 
konalo mistrovství republiky na  Moravě, 
v Postoupkách u Kroměříže, tak jsem tam 
jel. Obsadil jsem čtvrté místo a to byl pro 
mě velký úspěch.  Získal jsem také oceně-
ní jako nejmladší účastník, bylo mi tehdy 
19 let. Mistrovství v roce 2012 jsem se ne-
zúčastnil. Konalo se v Klatovech a to bylo 
docela daleko. Přeprava dvou koní včetně 
pluhu a  postrojů je dost náročná záleži-
tost a my svoji vlastní přepravu nemáme. 
Ani loni, kdy se mistrovství konalo v  Be-
nešově u Prahy, jsem nesoutěžil. Pravidla 
soutěže předepisují orbu s  párem koní 
a  my jsme tehdy přišli o  kobylu a  měli 
jsme koně jen jednoho. Letos se konalo 
mistrovství republiky docela blízko, v Ma-
šovicích u  Znojma a  také jsme si minulý 
rok na podzim pořídili nového koně. Tré-
noval jsem tak, že jsem oral, co se dalo – 
naše pole, záhumenky sousedům…, aby 

se koně vzájemně „schodili“ a  zvykli si 
na sebe.

Co vše rozhodčí hodnotí?
Jedna z  věcí, která se hodnotí je sou-

hra kočího s koňmi a reakce koní na pove-
ly. Dále se hodnotí přímočarost, tedy ro-
vina brázdy, hřebenitost orby, zaklopení 

– oře se strniště a musí být zaklopené tak, 
aby žádná sláma nebyla vidět. Hodnotí 
se i  čistota kolem pooraného pozemku, 
hloubka brázdy – ta má být 15 centime-
trů, i  celkový dojem zoraného pozemku 
o ploše 3 ary. Rovněž se hodnotí postroj 
koní, ten musí být stejný pro oba koně. 
A  kočí musí mít pokrývku hlavy, zástěru 
a bič, i když jej třeba vůbec nepotřebuje. 
Za  každé hodnocené kritérium lze získat 
maximálně 10 bodů a každého soutěžící-
ho hodnotí trojice rozhodčích.

Jací jsou koně, s nimiž jsi soutěžil?
Po  ukončení školy jsem si pořídil 

od bývalého spolužáka z Uhřic klisnu Ire-
nu. Ta má teď 7 let.  Je to chladnokrevník, 
kříženec belgonorik a je po jednom hříbě-
ti. Černou kobylu máme od loňského pod-
zimu. Koupili jsme ji z Ochoze u Brna, je to 
domácí plemeno – českomoravský belgik. 
Je už starší, má 16 roků a měla už tři hříba-
ta. Je to dobrý a poslušný kůň a s Irenou 
tvoří sehraný pár. Jmenuje se Marika.

Máš nějaký další cíl týkající se podob-
ných soutěží?

Příští rok se koná mistrovství republiky 
v Litomyšli, což není tak daleko. Nevím sa-
mozřejmě, co bude, jaká bude situace, jak 
na tom budu časově a jak na tom budou 
koně, ale určitě bych se rád ještě alespoň 
jednoho mistrovství republiky zúčastnil.

Za rozhovor děkuje a mnoho zdaru přeje 
Petr Buchta
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Lampiónový průvod ve Tvarožné
V  sobotu dne 

1. 11. 2014 se usku-
tečnil lampiónový 
průvod s  hledá-
ním pokladu. Sešli 
jsme se v  17 hodin 
na  Hlinkách u  gará-
ží. Účast byla veliká. 
Průvodu se podle 
odhadu zúčastnilo 
asi 150 lidí. Každé 
dítě mělo s  sebou 
lampión a  všichni 
měli dobrou nála-
du. Počasí nám přá-
lo a tak akce mohla 
proběhnout.

Po  přivítání jsme společně s  dětmi 
zavolali lampionovou vílu, která nám za-
pálila lampióny. Bez její pomoci bychom 
se nemohli vydat na  cestu, protože víla 
nám po  cestě rozmístila světýlka a  my 
tak věděli, kam se máme vydat. Cesta 
nás dovedla až k  odpočívadlu, kde bylo 
připravené menší občerstvení a  odkud 
děti začaly hledat poklad. Hledání nebylo 
složité, protože po cestě byly rozmístěny 
indicie, podle kterých děti našly truhlu 

s pokladem. Každý dostal nějakou menší 
sladkost z pokladu. Rodiče se mezitím za-
hřáli při pití svařáku a na děti čekal teplý 
čaj a něco malého k zakousnutí.

Celá akce se velmi vydařila a  všichni 
jsme si to moc užili.

Tímto bych chtěla všem poděkovat 
za účast a doufám, že příští rok se všichni 
zase společně setkáme.

za pořadatele  
Dita Kochová

Ohlédnutí nejen za víkendem
V  letošním roce se konal již III. ročník 

přehlídky amatérských divadel – Divadel-
ní víkend na  Sokolovně. Poprvé se festi-
val uskutečnil v roce 2012 – u příležitosti 
výročí otevření Sokolovny (1927). Stane-li 
se tento počin tradicí, záleží na  mnoha 
dalších okolnostech. Účast více jak 500 
diváků v  každém roce prozatím dává 
pořadatelům signál pro další pokračová-

ní. Možná je tento okamžik vhodný pro 
zamyšlení nad specifickým, znovu se vy-
nořujícím fenoménem – amatérskou diva-
delní tvorbou. 

V historických záznamech řady českých 
měst i malých obcí se objevují informace 
o  ochotnických divadlech. Tento způsob 
volnočasové aktivity (dle dnešní termino-
logie) byl jednoduše závislý na tom, jestli 

Z historie obce
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se našel dostatek ochotníků, a co je stejně 
důležité – také dostatek ochotných di-
váků. Jistě záleželo na  finančních i  tech-
nických možnostech a  daném prostředí. 
Nejvýznamnějším faktorem však pravdě-
podobně vždy byla celková společenská 
atmosféra. V  současné době je v  okre-
se Brno-venkov asi 
40  aktivních amatér-
ských souborů, v  ce-
lém Jihomoravském 
kraji je jich pak více 
jak 200. Některé jsou 
úplně nové a některé 
navazují na  původní 
soubory vzniklé již 
v 19. století. Nelze asi 
hodnotit, jestli je jich 
hodně nebo málo. 
Důležité je, že pro 
samotné divadelní-
ky má jejich činnost 
smysl. Ve  Tvarožné 
nyní svoji scénu nemáme, avšak historie 
obce v této oblasti je natolik bohatá, že si 
zaslouží alespoň stručný popis.

Na  počátku 20. století byly hlavními 
nositeli společenského života tělocvičné 
jednoty Sokol (založen 1910) a  Orel (za-
ložen 1911). Lidé se s nadšením věnovali 
sportovní činnosti, kultuře i  divadlu. Prv-
ní světová válka zasadila společenskému 
rozmachu těžkou ránu. V následujících le-
tech se obec vzpamatovávala z válečných 
útrap, společnost se postupně vracela 
k  normálnímu životu. Pro hraní divadel 
bylo nutno hledat odpovídající prostředí. 
Využíval se objekt Potravního spolku Bla-
hobyt s  potřebným jevištěm a  hostinec 
u  Inocence Šíra („Na prostředku“). Zde 
jako režisér působil Jan Müller. Divadelní-
kům sloužil také hostinec u Emanuela Šíra 
(pod kostelem) a v létě se hrálo pod širým 
nebem – na Kopečku u mlýna. Důležitým 

mezníkem byla pozemková reforma, při 
níž byly oběma tělocvičným jednotám 
přiděleny pozemky bývalého velkostatku. 
Po letech strávených na mlatech, v zahra-
dách a  místních hostincích měly spolky 
možnost vybudovat nové objekty odpo-
vídající jejich potřebám. 

Stavba sokolovny byla zahájena 
v červnu 1927 a již v neděli 4. září 1927 do-
šlo k slavnostnímu otevření – u příležitosti 
župního zájezdu Vaníčkovy župy. Před-
chozí večer zde bylo divadelním odborem 
Sokola Šlapanice odehráno představení 
Tulácká krev. Jak uvádí historické záznamy 

– radost a nadšení z nové sokolovny byla 
veliká. Nezakalily ji ani následující týdny 
dokončovacích prací a  starosti se spláce-
ním dluhů. O rok později byl otevřen Spol-
kový dům Kosmák, vybudovaný jednotou 
Orel v  jiné části bývalého dvora. Budova 
sloužila rovněž bohaté sportovní a  kul-
turní činnosti. Místní ochotníci s odvahou 
pořádali divadelní představení i za neleh-
kého období protektorátu. Po druhé svě-
tové válce a  následných společenských 
změnách se činnost tělovýchovných 
jednot sloučila. Ochotníci působili pod 
hlavičkou Osvětové besedy, v  podstatě 
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jediné možné oficiální kulturní organiza-
ce. Nic to však neubralo na jejich nadšení. 
V čele stáli řídící učitel Jan Krejčí a učitel 
Bohuslav Dostál. Režie se ujali Alois Do-
stál a Jindřich Galle st. Veřejnosti se nový 
soubor představil ve hře Lucerna od Aloi-
se Jiráska. Následoval rozvoj a série úspěš-
ných představení – Paní mincmistrová, 
Zvíkovský rarášek, Noc na  Karlštejně, Mi-
kuláš Dačický z Heslova, Třetí zvonění. 

Mimořádně zdařilá opereta Perly pan-
ny Serafínky, od  jejíž tvaroženské premi-
éry letos uplynulo úctyhodných 60 let, 
se dočkala v  podání místních ochotníků 
11 repríz. Na  tomto 
úspěchu se podíleli 
zejména Václav Ko-
márek (tvaroženský 
poštmistr a  varha-
ník) a  Cyril Antoš (vý-
znamný muzikant, 
bratr J. Antoše). Ti-
tulní roli sehrála Věra 
Gallová, která se poz-
ději stala členkou Ná-
rodního divadla Brno. 
Muzikantský potenci-
ál interpretů byl plně 
využit ve hře se zpěvy 

To byl český muzikant. Herci si po  získa-
ných zkušenostech troufli i na náročnější 
dramata Maryša a Její Pastorkyňa. Druhé 
ze jmenovaných, pod režií Aloise Dostála 
a Jana Urbánka, bylo hodnoceno jako vů-
bec nejzdařilejší. Bohužel současně zna-
menalo i faktickou tečku za touto kapito-
lou tvaroženského ochotnického divadla. 

Činnost přešla pod kulturní klub JZD 
a  následně pod TJ Sokol. O  další před-

stavení již nebyl ze 
strany diváků zájem, 
což logicky způsobi-
lo stagnaci souboru. 
Někteří jeho bývalí 
členové se podíleli 
na  kulturní činnosti 
v  obci při pořádání 
hudebních večerů se 
zpěvy z  klasických 
děl (Veselá vdova, 
Mamzele Nitouche, 
Čardášová princezna). 
Hudební doprovod 
zajišťovala Anna Šle-

singerová. Vítaným prvkem se na počátku 
60. let 20. st. staly malé jevištní formy. Au-
torská dvojice František Gale a Jiří Severa 
využila místní hudební skupinu Tambu-
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. ledna 2015. 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.

ráši zaměřenou na  sta-
ré dobré trampské 
písně. Následovaly ob-
líbené estrády: Potlach  

– poplach – Magica re-
vue, Večer s  Amorem, 
Sněhurka a  40 trpas-
líků. V  70. letech 20. 
století organizovala 
neméně úspěšná diva-
delní představení škol-
ní mládeže ředitelka 
ZDŠ Vlasta Havlásková. 
Toto období je v  živé 
paměti zejména dneš-
ní střední generace. 

V  této historické 
zkratce o divadelních 
dějinách Tvarožné 
nebylo vyjmenováno 
vše. Nebyla zmíněna 
jména všech autorů, 
režisérů, hudebníků 
a  herců, kteří, často 
s ostychem a obavou, 
věnovali kus svého 
života ostatním. Aby 
jim pomohli aspoň 
na  chvilku zapome-
nout na  starosti kaž-
dodenního života. 

Pavel Šťastný

Informační zdroje, fotografie: 700 let obce Tvarožná (1988), Tvaroženský zpravodaj (6/2004), 
Pamětní kniha obce Tvarožny, Databáze českého amatérského divadla, internetové stránky 
obce (www.tvarozna.cz), archív obce Tvarožná, soukromý archív paní Jitky Galové a pana 
Jana Urbánka st.
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listopad–prosinec 2014
90 let  Navrátilová Anděla, Tvarožná 13 

Neužilová Růžena, Tvarožná 34

75 let Kachlířová Miroslava, Tvarožná 297

70 let  Kříž Jan, Tvarožná 338 
Pokorný Jiří, Tvarožná 310

65 let  Šírová Jana, Tvarožná 58

60 let  Křížová Dana, Tvarožná 329 
Rumpíková Ilona, Tvarožná 239 
Kuklínek Miloš, Tvarožná 273 
Kříž Zdeněk, Tvarožná 193 
Kalábová Eva, Tvarožná 8 
Trněný Bohumil, Tvarožná 340

50 let  Navrátilová Jarmila, Tvarožná 251 
Šťastná Ivona, Tvarožná 236 
Švábenský Jan, Tvarožná 287 
Chlup Rudolf, Tvarožná 249

Všem jubilantům blahopřejeme!

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 320 výtisků, 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. Datum vydání 18. 11. 2014.

Hledám bydlení ve Tvarožné  
a okolí – menší RD se zahrádkou  

nebo byt 2–3+1 s balkonem. 
Tel.: 722 063 341

INZERCE



Farní den, 12. října 2014

Koncert srbského komorního souboru Zvony, 6. října 2014



Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu


