
Tvaroženský zpravodaj 
leden – únor 2002 

 
 
  Vážení občané, 

 
dovolte mi, abych Vám na stránkách nově upraveného Tvaroženského 

zpravodaje popřál jménem Zastupitelstva obce i jménem svým hodně zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce 2002. 

 
Přelom roků bývá obdobím bilancování a proto chci stručně rekapitulovat 

rok 2001 tak, jak to zaznělo na veřejném zasedání Zastupitelstva obce 11.12. 
2001. Zastupitelstva se zúčastnilo minimum občanů. Těch, kteří přišli si vážíme 
a mrzí nás, že nepřišli alespoň ti, pro které zastupitelstvo schvalovalo v rozpočtu 
finanční příspěvky tedy zástupci škol, hasičů a sportovců a alespoň část 
bývalých zastupitelů, kteří ve svém dřívějším funkčním období malou účast 
občanů kritizovali. 

 
Nyní k dění v roce 2001.Nový územní plán obce zpracovává firma URBI 

Brno a do 20.12.2001 byly přijímány podněty od občanů. Nejvíce zájmu je o 
vyčlenění nových pozemků  výstavbu a o situaci u Rohlenky. 

 
Zkolaudovány byly opravený most v Gastlu, most u kulturního domu, 

kanalizace a vozovka v Hlinkách a asi 60 metrů nového vodovodního potrubí na 
Krhoně. 

 
Před  výročím školy byla opravena silnice u školy a byla provedena údržba 

zeleně na Santonu a na hřbitově. Všichni víme, že probíhá generální oprava fary. 
Starosta Mokré-Horákova a poslanec PS PČR František Pejřil svojí aktivitou 
zajistil na tuto akci dotaci 2 miliony Kč. Tato částka spolu s příspěvky obcí a 
sbírkami od občanů farnosti je předpokladem pro zdárné dokončení opravy. 

 
Příprava splaškového odkanalizování postupuje. V závěru roku provedl 

zeměměřič ing.Šedý z Pozořic tzv. vektorizaci pozemků, jichž se stavby dotýká. 
Dalším krokem je uzavření smluv o budoucí smlouvě s vlastníky zmíněných 
pozemků. Na jaře se v Bruselu definitivně rozhodne o přidělení dotace. 

 
S tímto záměrem souvisí vystoupení obce ze Svazku obcí pro vodovody a 

kanalizace Říčky i s majetkem a následný vstup do svazku Šlapanicko. 
 



Obec je členem v Mohyla míru-Austerlitz o.p.s.a z dotací pro tento subjekt 
byly vydány mapy obcí a památek na slavkovském bojišti i nový propagační 
materiál tohoto chráněného území. 

 
V rámci mikroregionu Rokytnice jsme se podíleli na dotačních titulech 

poradce, cyklotrasy, veřejné internetové stanice. Na základě zpracovaného 
rozboru všech osmi členských obcí připravujeme žádosti o dotace z Programu 
obnovy vesnice v roce 2002. 

 
Pro spolupráci chceme získat i studenty z fakulty architektury VUT pod 

vedením prof.ing.arch.M.Kyselky. 
Od 1.7.2001 jsme pronajali budovu bývalého kina firmě K-SERVIS Moravia. 
Smlouva byla po vzájemné dohodě v listopadu ukončena a hledáme nového 
partnera. Chceme pronajmout i bývalý Svazarm a jsme před uzavřením smlouvy 
s firmou Danstav. 

 
Nepodařilo se zatím uskutečnit pronájem hřiště za bývalým kinem pro 

víceúčelové hřiště když podmínkou obce pro finanční vstup je, aby futsalový 
oddíl působil v rámci TJ Sokol. 

 
Zastupitelstvo obce schválilo, aby obec nereagovala na nahodilé žádosti o 

příspěvky charitativních a jiných organizací a spolupracovala s Ústavem pro 
mentálně postiženou mládež ve Střelicích. 

 
V prvním prosincovém dni byla naše obec centrem dění při 196.výročí 

bitvy u Slavkova.Ve Tvarožné tentokrát nebyli ubytováni žádní aktivní účastníci 
tohoto výročí. Je jisté, že mnohanásobně vyšší finanční vstup města Slavkova 
toto výrazně ovlivnil a pokud se nepřizpůsobíme, bude otázkou co z těmito 
tradicemi po roce 2005 ve Tvarožné bude. 

 
K dění v roce 2001 ještě připomenu. Koncem srpna byly zveřejněny 

předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů. 
Obec novelizovala a nebo nově vydala tyto obecně závazné vyhlášky: o 
povinnosti platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ,  
o znaku a praporu obce a jeho užívání, o udržování čistoty, veř.pořádku a 
zeleně, o systému sběru, třídění využívání a zneškodňování komunálních 
odpadů a o místních poplatcích. 
Dvě poslední vyhlášky jsme z důvodu nabytí platnosti nového zákona o 
odpadech nahrazujeme vyhláškami novými. Stručná rekapitulace a hodně práce. 
Díky všem, kteří se na tomto podíleli. Vyhlášky byly nebo budou zveřejněny ve 
Tvaroženském zpravodaji. O problematice odpadů se dočtete na jiném místě. 

 



Nyní stručně o tom, co nás čeká v roce 2002. Samozřejmě zabezpečit 
provoz obce a Zastupitelstvem schválené akce ( např. odkanalizování, oprava 
márnice, zbývajících mostů atd.). 
Připravit volby do poslanecké sněmovny PČR a na podzim do Zastupitelstva 
obce. Novelizovat další vyhlášky případně vydat nové např. o spalování 
rostlinných materiálů v k.ú.Tvarožná. Uskutečnit všechny tradiční kulturní a 
sportovní akce (např. přehlídku dechovek, pouť, koncerty, výročí bitvy, 
fotbalový turnaj mladších i starších fotbalistů, návštěva z Weissenkirchen a z 
Grosskrut atd.) a vydat sborník o tvaroženských spolcích. 

 
Samozřejmě také aktivně postupovat v oblasti získávání finančních 

prostředků ze zdrojů mimo rozpočet obce. Máme požádáno o dotaci na naučnou 
stezku Slavkovským bojištěm kde Tvarožná je nositelem dotace za o.p.s.Mohyla 
míru Austerlitz. Požádáme o dotace v rámci mikroregionu Rokytnice a nesmíme 
vynechat žádnou další možnost. 

 
Tolik tedy stručně na o tom co bylo a nebo bude. Děkuji všem zastupitelům 

a občanům, kteří v uplynulém roce, jak pevně věřím , posunuli vývoj v naší obci 
zase o kus dopředu. 
 

 František Kopecký 
 starosta obce 

 
 
CITÁT 
. 
Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu,  
o které ví, kam vede. 
A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba i zakopávat o kameny. 
      (Eduard Kavala,Spolek pro obnovu venkova) 
 



 
Informace 
 
29.11. se na návsi rozsvítil vánoční strom. Na obecním úřadě se konala 
vernisáž kreseb ing.arch.Ivo Mana a křest knihy Františka Kopeckého  „Bitva u 
Slavkova a Morava v letech 1805-1806“. 
30.11. oficiální program 196.výročí bitvy u Slavkova zahájily Jiříkovické ohně 
na Žuráni. 
1.12. se konala tradiční rekonstrukce bitvy na poli pod Santonem. 
2.12. bylo 196.výročí zakončeno pietním aktem na Mohyle míru. Konala se 
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. 
4.12. jsme na obecním úřadě projednávali nový územní plán obce, zahájeno 
přijímání podnětů od občanů. 
7.12. jsme vítali občánky a blahopřáli jubilantům. 
8.12. se ve šlapanickém gymnaziu konal den otevřených dveří. 
9.12. v kostele sv.Mikuláše vystoupil sbor Masarykovy university Gaudeamus. 
11.12. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 
21.12. pod vánočním stromem rozdávali skauti „betlémské světlo“, zpívaly děti 
ze školy a hráli muzikanti z Úsviťanky. 
31.12. jsme se rozloučili se starým rokem (na Kosmáku, u Šírů, v hasičské 
zbrojnici). 
1.1. mění se cena vody. Obyvatelstvo i ostatní odběratelé zaplatí 20,10 
Kč/m3. Nárůst je ovlivněn sloučením svazků pro vodovody a kanalizace Říčky a 
Šlapanice na svazek Šlapanicko. Nárůst pro obyvatelstvo obcí bývalého svazku 
Říčky činí 10,4 % a u obcí bývalého svazku Šlapanice 4,1 %. Svoz odpadů 
přechází na nový systém dle počtu osob v domácnosti když na osobu je roční 
poplatek 260 Kč. Sleva 80 Kč je pro děti do 15 roků a pro osoby nad 75 roků. 
 Cena je obdobná jako v okolních obcích. Kupní cena za plastový pytel (60 l) je 
11 Kč. Více na jiném místě Tvaroženského zpravodaje. 
 

 František Kopecký 
 
 
PODĚKOVÁNÍ. 
 
Starostovi Mokré-Horákova poslanci Františku Pejřilovi za zajištění dotace 
ve výši 2 mil.Kč na generální opravu budovy fary ve Tvarožné. 
 
Obecním zaměstnancům p.Kocourkovi, Letochovi a Šmerdovi za rychlý úklid  
po 196.výročí bitvy u Slavkova. 
 
Všem manželkám, maminkám, babičkám za vytvoření sváteční pohody v závěru 
roku 2001. 



Kulatá a půlkulatá výročí v roce 2002. 
 

1832 — opravena kaple na Kopečku. 
1877(8.12.) —  farářem v obci jmenován Václav Kosmák. 
1897 — postaven most u kovárny. 
1927 — postaven most u kulturního domu, ustaven výbor spolkového 
domu  
   Kosmák, zahájena stavba Sokolovny. 
1932 (8.8.) —  zemřel legionář a historik Emil Kaláb. 
1952 — na návsi vybudována požární jímka pro hasiče. 
1957 — dne 8.2.zemřel a 16.2. měl ve Tvarožné slavný pohřeb 
generálmajor  
   MUDr.Josef Liškutín. 
1972 — vybudována klubovna Svazarmu, zahájeno jednání o 
plynofikaci obce. 
1977 — dokončen urnový háj, vybudován sklad PHM za hasičskou 
zbrojnicí. 
1982 — vyasfaltováno hřiště u K.D. Kosmák 
1997 — obec vyhlášena vesnicí roku na jižní Moravě a na 2.místě v ČR  
   v Programu obnovy vesnice. 
 

  František Kopecký 
 
 
 

Okénko do života MŠ a ZŠ 
 

 
Základní škola 
 

Žáci i učitelky základní školy děkují všem sponzorům za příspěvky, které 
škola obdržela v roce 2001 a všem přejí hodně zdraví, štěstí a pohody v novém 
roce 2002.  

 
Akce školy: 

V měsíci lednu proběhne ve škole hodnocení práce žáků za 1.pololetí 
školního roku 2001/2002, jež se odrazí na pololetním vysvědčení, které bude 
žákům předáno ve čtvrtek 31.ledna. Jednodenní pololetní prázdniny tedy letos 
připadnou na pátek 1.února. Informace o prospěchu a chování žáků mohou 
rodiče prodiskutovat na třídních schůzkách v pondělí 21.ledna v 16.30h 
v budově školy. 

Středa 30.ledna bude letos ve škole patřit budoucím prvňáčkům. Ti přijdou 
i s rodiči  k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2002/2003. Je nutné, aby rodiče 



nezapomněli rodný list dítěte. Letošní zápis se týká všech dětí narozených od 
1.9.1995 do 30.8.1996. 

V měsíci únoru začne pro žáky 2. a 3. ročníku plavecký výcvik v Brně na 
Ponávce. Plavecký bazén budou děti navštěvovat pravidelně každou středu od 
6.2.2002 do konce školního roku. 

Momentálně plně využíváme dobrých podmínek pro zimní sporty a 
trénujeme bruslení a vybíjíme energii na poli pod Santonem při sáňkování. Letos 
nás opět čeká turnaj v ledním hokeji s žáky ZŠ Sivice a snad budeme úspěšnější 
než v loňském roce. 

Jarních prázdnin se letos žáci dočkají až v březnu – od 11. do 15.3.2002. 
 
 
 Mgr. Věra Floriánová 

 
 
 

Jak budeme hospodařit s odpady v roce 2002 
 

Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do nového roku 2002, ve kterém jsou 
uvedeny v platnost některé nové zákony a vyhlášky, které budou ovlivňovat 
naše životy v tomto následujícím období. Proto dříve než budu v tomto článku 
komentovat tato opatření dovolte mi, abych jménem komise životního prostředí 
obecního úřadu ve Tvarožné popřál Vám všem v novém roce mnoho zdraví, 
spokojenosti, pohody a  osobních úspěchů. 

Sváteční dny však pominuly a opět všichni začneme řešit běžné životní 
situace. Jednou z nich je, jak už asi mnozí z vás zjistili, že od 01.01.2002 nabyl 
platnosti nový zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, na který navazují obecně 
závazné vyhlášky obce Tvarožná č.6/2001, kterou se stanoví systém 
shromažďování, třídění a odstraňování komunálního odpadu a č.7/2001 o 
místních poplatcích. Obě tyto vyhlášky jsou uveřejněny v tomto zpravodaji a 
byly též vyvěšeny na obecním úřadě stanovenou dobu tak, aby se s nimi mohli 
občané seznámit. Co nám však tyto nové předpisy mění proti minulému období? 
Jednou ze zásadních věcí je to, že zákon stanovil zcela nový (zejména pro naší 
obec) způsob stanovení poplatku. Pro tento rok je tedy zaveden poplatek tzv. na 
hlavu dle podmínek, které stanoví zákon a jeho výše je uvedena ve vyhlášce. Co 
se tím mění pro občana? Dříve jsme platili za popelnici a společnost zajišťující 
svoz odvezla pouze odpad uložený v označených popelnicích. Dle nového 
systému se servisní svozová firma zavazuje odvézt všechen odpad, který občan 
ve svozových termínech připraví v popelnicích, nebo předepsaných pytlích tak, 
aby se s nimi dalo manipulovat (upřesňuje vyhláška). Je nutno si však uvědomit, 
že do popelnic patří tzv. zbytkový odpad z domácností a občan je povinen dle 
nového zákona odpady vznikající v domácnostech třídit. Myslíme si, že naše 
obec připravila občanům takové podmínky, aby mohli této liteře zákona 



vyhovět. Můžeme třídit sklo bílé i barevné, máme kontejner na plasty, železo, 
bioodpad, objemné odpady, drobnou stavební suť a pravidelně je organizován 
svoz nebezpečných odpadů. To, že občané pochopili nutnost třídění odpadů a 
využili možností, za nemalé prostředky, vybudovaného odpadního dvora je 
daleko čistější životní prostředí v okolí naší obce a výrazně nižší výskyt černých 
skládek, za což bychom chtěli občanům poděkovat. Ale abychom se vrátili 
k problému nové vyhlášky. V souvislosti s novým zákonem bude upraven také 
provozní řád odpadního dvora. O jeho přesném znění budete samozřejmě 
seznámeni. Chtěl bych se zde však zmínit o jednom problému, který s odpadním 
dvorem souvisí. Provozní náklady se na odpadní dvůr ne z viny OÚ výrazně 
zvýší (každý kdo má zájem se s podrobnostmi může seznámit na OÚ) a v této 
souvislosti bylo poukazováno jak pracovníky OÚ, tak členy komise životního 
prostředí na to, že mnohdy občané vyváží do odpadního dvora materiály, které 
se za mnoho peněz vyváží na skládky a přitom by mohly být občany 
kompostovány. Kontejner je takto rychle naplněn listím, bramborovou natí a 
podobným materiálem. Svoz výše zmiňovaných odpadů výrazně zatěžuje 
pokladnu OÚ a takto vydané peníze by pak mohly být použity na potřebnější 
věci. Bohužel jak se již zmiňuji výše, výrazně byly zvýšeny náklady na svoz 
jednotlivých odpadových položek, přesto se zastupitelstvo snaží, aby tíha těchto 
nákladů neležela jenom na občanech. Bylo by jednoduché přijít a říci, že 
náklady na likvidaci odpadů na jednoho občana jsou okolo 500,- Kč (a to budou) 
tak ať platí. Obecní zastupitelstvo však hledá cesty, jak občany nezatěžovat 
vysokými poplatky a přes velmi těžkou situaci a napjatý rozpočet obce, bude i 
v letošním roce výraznou částkou likvidaci odpadů dotovat. Očekáváme proto, 
že na druhé straně občané využijí všech možností, aby pečovali zodpovědně za 
své životní prostředí a přihlásili se odpovědně ke svým povinnostem a s odpady 
opravdu „hospodařili“. V nově započatém roce 2002 nás navíc ještě čekají 
zhruba v polovině roku další změny týkající se životního prostředí. Obecní 
úřady budou oprávněny účinněji zasahovat v případech pálení látek nadměrně 
tvořících dým. Tuto situaci všichni důvěrně známe například v podzimních 
dnech, kdy se pálí mokré listí a podobně. Nejde o to abychom se vzájemně 
napadali, ale aby jeden druhého neobtěžoval, abychom si uvědomili jak je nutné 
být k sobě ohleduplní. Jenom tak můžeme žít jako sousedi spokojeně. Věříme, 
že všichni pochopí tyto změny a pomohou zastupitelům a komisím  OÚ 
Tvarožná při zajišťování co nejlepších podmínek pro spokojený společný život 
v naší obci. 

Za komisi životního prostředí při OÚ Tvarožná  
Ing.Duda Miroslav,Csc. 

 
 
 
 
 
 



Provoz sběrného střediska komunálních odpadů ve Tvarožné 
leden, únor, březen 2002 

 
 sobota  19.1.  …  9.00 – 11.00 hod. 
 sobota  16.2.  …  9.00 – 11.00 hod. 
 sobota  9.3.  …  9.00 – 11.00 hod. 
 sobota  23.3.  …  9.00 – 11.00 hod. 
 
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska. 
 

 Ing. Jiří Havel 
 místostarosta 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
ve Tvarožné za rok 2001. 

 
Ani v prvním roce 3.tisíciletí, v roce 110. výročí  založení Sboru 

dobrovolných hasičů ve Tvarožné, se nemusíme za svou činnost stydět. Máme 
se za čím ohlédnout, čím se pochlubit, veškerá činnost byla zaměřena k tomuto 
výročí a většina akcí byla hodnocena kladně. Ale neměli by jsme usínat na 
vavřínech, ale kriticky se zamyslet nad tím, co se dá v příštích letech zlepšit a 
jak zatřást s mladou generací, aby se i ona probudila a vyvíjela větší aktivitu a 
stala se hnacím motorem, která převezme na svá bedra činnost v dalších letech 
na minimálně stejné úrovni. 

Scházíme se opět v hojném počtu na Valné hromadě v naší hasičské 
zbrojnici, kterou se chlubíme už druhým rokem a která se v uplynulém roce stala 
svědkem naší činnosti.  
Složení členské základny k 30.11.2001: Celkem máme 62 členů. 
Z toho  do 20 let 9 děvčat a 4 hoši 

  od 21 do 30 roků 15 členů 
  od 31 do 60 roků 24 členů 
  nad 60 roků 10 členů  
V pololetí se nám vrátili ze základní vojenské služby br. Ondřej Kaluža  

a br. Petr Klaška, do pololetí nám ještě chyběl br. Marek Neužil, který byl na 
studijní stáži v Anglii, v květnu se při soutěži zranil br. Petr Pejřil a přerušil 
svou závodní činnost, v říjnu jsme se rozloučili a doprovodili na poslední cestě 
našeho br. Klementa Andrysíka a koncem roku  posílil naše řady člen 
Hasičského záchranného sboru v Pozořicích br. Zbyněk Machanec.  

 
 



A jaká byla vlastně v uplynulém roce naše činnost? 
Během roku jsme se sešli na 4 členských, 8 výborových a 6 přípravných 

schůzích s účastí, že klubovna byla malá. Dále jsme se scházeli v úzkém kruhu 4 
až 5 členů před různými akcemi, kde jsme řešili palčivé a neodkladné 
organizační problémy. 

Okrskových aktivů se zúčastňujeme pravidelně a ve výboru okrsku jsme 
zastoupeni 2 členy: starostou okrsku je br. Jiří Bajer a hospodářem br. Miroslav 
Severa. 

A jak jsme se zviditelnili při naplňování hesla „ Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci“ při akcích, které jsme směřovali k našemu výročí. 

Leden – jako každoročně začínáme tancem. 27. ledna jsme pořádali v sále 
Kulturního domu Kosmák okrskovou Valnou hromadu, po které se pokračovalo 
Okrskovým hasičským plesem, na který jsme pozvali i naše spoluobčany. 
Dobrou náladu dokázala vytvořit kapela Modul. Aby to nebylo jednoduché, 
zajišťovali jsme nejen občerstvení na obě akce, ale podávalo se k večeři, nejen 
pro účastníky Valné hromady, řízky a guláš z divočiny. 

Únor – když už jsme byli tak roztancovaní, uspořádali jsme 3. února, spolu 
s chovateli, tradiční Věneček. K tanci a poslechu hrála kapela Dolňáci z Dolních  
Kounic.  24. února jsme opět organizovali ostatkový průvod masek s večerním 
pochováváním basy. Průvodu se zúčastnilo asi 40 masek a večer nám zahrála 
sivická kapela. 

Závěrem tohoto kulturního cyklu bylo posezení v hasičské zbrojnici, 
zkonzumování naturálních darů, shlédnutí fotografií a videozáznamu z ostatků. 
A výsledek zhodnocení: Nejvíce se baví Ti, kteří se nezúčastňují příprav a 
úklidů. 

Leden – březen – příprava podkladů publikace a Pamětních listů k 110. 
výročí  SDH. Autorem této myšlenky a hlavním iniciátorem je náš čestný člen, 
starosta obce br. František Kopecký. Nad materiály jsme strávili nejeden večer. 
Další významný úkol bylo zajištění sponzorů, díky kterým se dala tato publikace 
a další letošní aktivity ufinancovat. Přesto, že se všechno zvládlo v termínu, byly 
jsme upozorněni, že v písemnostech  nám kromě starostů a velitelů chybí 
vzpomínka na práci ostatních aktivních členů sboru. Proto by jsme chtěli zaplnit 
i tato bílá místa historie sboru a vyzýváme pamětníky, aby své vzpomínky na 
naše předky za dlouhých zimních dnů a večerů sepsali a poskytli výboru SDH. 
Děkujeme. 

Únor – duben – tři měsíce dá se říci neviditelné práce, příprava a řešení 
všeho, aby květnové oslavy a červnové akce proběhly důstojně a bez zádrhelů. 
Jen pro příklad: 

 – konečně se podařilo natřít stožár sušáku hadic 
 – zajistit zhotovení nové krabice na Putovní pohár, nebylo kam napsat 
   dalšího vítěze 
– sestavit scénáře jednotlivých akcí 
– zajistit podklady pro vyznamenání 



– připravit propozice a odzkoušet průběh soutěže v netradičních 
   disciplínách 

30. dubna – setkání hasičů a příznivců sboru za hasičskou zbrojnicí  –  
Pálení čarodějnic. 

Květen – 4.5. – v pátek při Slavnostní schůzi k 110. výročí založení SDH, 
za velké účasti členů, hasičů z okolních sborů a hostů, jsme vzpomenuli na 
minulá léta a předali vyznamenání aktivním členům. Dík patří našim seniorům 
za zhotovení panelů s fotografiemi, které jsme ukázali veřejnosti i při červnové 
soutěži. Po schůzi následovala, jak jinak než taneční zábava.  

5.5. v sobotu – příprava hřiště Kulturního domu Kosmák na nedělní 
odpoledne, úklid prostranství, navážení stolů, zhotovení kulisy – Hospody a 
zvoničky, poslední secvičení. 

6.5. v neděli, společná mše sv. ke svátku patrona hasičů sv. Floriána 
s účastí hasičů celé farnosti, po ní následovalo požehnání sošky sv. Floriána , 
osobní dar br. Františka Kopeckého, na budově hasičské zbrojnice. Perlička: Pan 
farář ohlásil týden dopředu: půjdeme společně průvodem k HZ. V překladu pro 
nás – musíme zajistit kapelu. Podařilo se. 

6. 5. odpoledne – po slavnostním nástupu s fanfárami, hymnou, vztyčením 
vlajky, následovaly ukázky hašení hořící hospody historickou technikou, jak 
kýblovou, tak ruční šestichlapkou z Kanic a nečekaně i motorovou historickou 
stříkačkou z Kobylnic, za neustálého kvílení nešťastného hospodského. Poté 
požár zdolala, jak jinak než součastná profesionální jednotka z Pozořic. Další 
ukázky moderní techniky a vybavenosti v praxi předvedly jednotky Hasičského 
záchranného sboru Brna – venkova z Pozořic, Ivančic a Židlochovic. Po nich 
následovala soutěž jednotek okrsku v netradičních disciplínách. Přesto, že 
všechny ukázky na sebe plynule navazovaly, skončilo slavnostní odpoledne až 
v podvečer. Spokojenost návštěvníků umocnil odborný komentář pplk. Pavla 
Tománka, profesionální přístup předvádějících i soutěžících a především dobře 
zajištěné občerstvení s opékaným seletem. 

Červen – 10. 6. – 10. ročník naší soutěže „O putovní pohár Obecního 
zastupitelstva ve Tvarožné“. 

Počasí nám letos nepřálo, přesto se našemu družstvu podařilo v napínavém 
závěru obhájit loňské vítězství a druhý celek obsadil místo 4 ze 17 soutěžících.  
Druhé a třetí místo vybojovala družstva Velatic. Zajištění zdárného průběhu 
soutěže opět vyžadovalo zapojení se většiny aktivních členů. 

23.6. se konaly Hasičské krojované hody, letos společně s oslavou  
90. výročí tvaroženské školy.  

12 párů stárků, společně s krojovanou omladinou obecné školy za 
hudebního doprovodu kapely Stříbrňanky, prošlo od školy přes celou obec na 
hřiště KD Kosmák, kde v chladném počasí školní mládež zatančila k radosti 
rodičů  a všech přítomných českou besedu. 

Počasí nám opět nepřálo, přesto rozhodnutí, že večerní zábava bude venku 
bylo správné.  



Konec června – bez pozvánek, v tichosti se pořádalo posezení za hasičskou 
zbrojnicí při opékání malého selete, první ceny pro vítězné družstvo naší 
soutěže. Odměna těm, kteří se zajímali o zákulisí uplynulého pololetí a k účasti 
nepotřebovali pozvánku nebo osobní prosbu. 

Touto akcí jsme ukončili náročné pololetí, ve kterém většina úkolů opět 
spočinula na bedrech několika obětavců a tahounů. 

Prázdniny a září – pro mnohé patřily k měsícům odpočinku, některým 
k přípravě na 3 denní zájezd do Krkonoš. Původně byl zájezd směřován na 
Slovensko, ale opět náš dobrý přítel pan Milan Novák nás přesvědčil o 
neznalosti své vlasti a připravil bohatý program zájezdu do Východních Čech. 
Když pominulo to prvotní nadšení, kdo všechno pojede, museli jsme se hodně 
snažit , aby byl zájezd vůbec dostatečně obsazen. Dík patří příznivcům sboru, že 
se tato akce mohla uskutečnit. 

Druhý víkend patřil oslavám 100 let založení sboru dobrovolných hasičů 
v Mokré a otevření nové hasičské zbrojnice z rekonstruované kotelny. Jako 
účastník sobotního odpoledne  a večerní slavnostní schůze můžu hodnotit. Podle 
našich oslav to byl pouhý čajový odvar s čekáním na další program. 

V tomto měsíci také proběhlo loučení se svobodou br. Karla Daňka i 
návštěvou zástupců členů sboru na jeho svatbě v obci Strání. Z nezávislých 
zdrojů jsme se dozvěděli, že vystoupení našich hasičů na moravskoslovenském 
pomezí a ukázka našich zvyků zpestřila průběh svatby. 

Říjen – oprava stříšky na sušáku hadic. Akce roku, malá významem, ale 
stále odsouvaná. 

Listopad – měsíc příprav, mladí na zorganizování občerstvení při 
prosincových vzpomínkách Bitvy tří císařů, dříve narození, ze skládání účtů 
z činnosti , na dnešní Valné hromadě. 

 
Takový je výčet nejdůležitějších akcí, které jsme připravili k jubilejnímu 

roku 110. výročí. Bylo toho tolik, že jsme v této zprávě určitě na něco 
zapomněli. Proto by bylo vhodné v diskusi tuto zprávu doplnit. 

 
A jak jsme si vedli po stránce odborné? 

Na úseku prevence nabyl platnosti nový zákon a my jako členové SDH jsme 
zbaveni odpovědnosti z preventivních prohlídek obytných budov. Zůstala nám 
kontrola drobných provozoven, osvěta  a upozorňování spoluobčanů na požární 
nebezpečí v jednotlivých ročních obdobích. 

Na úseku výcviku jsou dvě kritéria: účast na cyklických školeních 
zásahových jednotek hasebního okrsku Pozořice a umístění na soutěžích. 

Tady máme velké problémy, které však těžko ovlivníme. Generace br. 
Jahodů, Neužilů, Kuklínka a Bartáka , dokáže vytvořit tým do soutěží, kde sklízí 
pro náš sbor  úspěchy. Ale protože hledají své místo na slunci a zapalují se jim 
lýtka, nedá se s nimi, dokud se natrvalo neusadí, moc počítat v dalších letech. Ti 
mladší nám v poklidu dřímají a čekají až jich dědci k něčemu dokopou. 



Podklady k vyhodnocení účasti na cyklických školeních toto tvrzení 
dokládají. Občas se zúčastní starší členové zásahové jednotky a mladí je 
ignorují. 

Druhé kritérium je pro náš sbor příznivé. 
V prvním kole Okrskové soutěže požárních družstev v Sivicích vybojovalo naše 
družstvo mužů 2. místo a děvčata neměla další soupeřky. Obě družstva 
postoupila do 2. kola v Přísnoticích, kam jsme však z důvodu nevhodného 
termínu vyslali smíšené družstvo, které vybojovalo 6. místo z 11 soutěžících. 

Tvaroženská soutěž, jak již jsem se zmínil patřila k našim vrcholům, 
obhájení 1. a získání i 4. místa, po dlouhých letech neúspěchů patří k zapsání do 
pamětní knihy. 

V pozořickém poháru jsme vybojovali 2 místo a v Mokré v těžké 
konkurenci v požárním sportu jsme získali až 9 místo ze 16 soutěžících týmů, 
ale přesto jsme se umístili jako první z našeho okrsku. 

Tím naše družstvo opět po roce vybojovalo titul přeborník okrsku a zajisté 
potěšilo nového starostu okrsku br. Jiřího Bajera. 

Děvčata se ještě o prázdninách zúčastnila soutěže v Mělčanech, ale zde již 
v těžší konkurenci vybojovala 4 místo. 

Přesto v naší činnosti se zablesklo na lepší časy. Br. Petr Pejřil, který se 
zranil při soutěži v Sivicích se rozhodl věnovat trochu svého času té nejmladší 
generaci. Od začátku října se schází jednou týdně asi 9 kluků ve věku kolem 7 - 
9 let v hasičské zbrojnici a připravuje se na své první představení v příštím roce. 
Najde se další spolupracovník pro tuto kategorii? 

Bližnímu ku pomoci – jsme dosud byli vyzváni Hasičským záchranným 
sborem v Pozořicích třikrát: 
  2.2.2001 Tvarožná  –  požár chaty ve vinohradech 
  2.5.2001  Horní Říčky  –  lesní požár 
  4.8.2001  Šlapanice  –  likvidace následků větrné smrště 

Spolupráce s Obecním úřadem byla opět výborná. Během roku byly 
čerpány peníze dle rozpočtu na nákup PHM, refundace mzdy členům, kteří se 
zúčastnili školení, zakoupili jsme kompresor a 2ks hadic B. Velký dík však patří 
za finanční pomoc při placení publikace. Věříme, že i v příštím roce bude 
spolupráce s pracovníky Obecního úřadu tak dobrá, jako posledních 5 let. A 
doufám, že i my jim budeme oporou při řešeních jejich problémů. 

Přesto, že byl tento rok pro nás velmi finančně náročný, zakoupili jsme 
z vlastních prostředků potřebné talířky, sklo, příbory a mikrovlnku do kuchyňky 
a hliníkový výsuvný žebřík do zbrojnice. 

K dalším kladům patří, že se našim obětavým členům daří udržet techniku 
v provozuschopném stavu. 

Tak takový byl uplynulý hasičský rok 2001 ve Tvarožné. Byl dostatečně 
bohatý na to, aby jsme na něco, nebo někoho v této zprávě zapomněli. Závěrem 
bych chtěl jménem výboru poděkovat všem členům, kteří se aktivně do práce 
sboru zapojili, i těm, kteří nás morálně i radou podpořili. Věřím, že i v příštím 



roce se budeme hojně scházet při akcích kulturních a budovatelských, při 
zvládání svěřené techniky, ale raději při soutěžích než v přímém kontaktu 
s přírodními živly. 

Do nového roku Vám přeje samé NEJ  
  Výbor SDH Tvarožná. 

 
 
 

Rekonstrukce bitvy pod Santonem 
 

V roce 2005 vzpomeneme 200 roků od slavné bitvy tří císařů, která také 
naši obec vtáhla do světových vojenských dějin. 

 
Přesto, že do kulatého výročí ještě několik roků uplyne, organizátoři 

vzpomínkových akcí nenechávají nic náhodě a již v současné době připravují, 
plánují a zkoušejí nejrůznější varianty, které by mohly být součástí plánovaných 
akcí v roce 2005. 

 
V uplynulých více než 15-ti létech se postupně ustálily tři základní 

dominantní akce, kterými si slavnou bitvu v našem regionu připomínáme. 
 
První, i v pořadí, jsou tzv. „Jiříkovské ohně“, pořádané na návrší Žuráň, 

vždy v pátek v podvečer třídenního soustředění historických vojsk i početné 
divácké obce. 

 
Do kulatého výročí by si zasloužila Žuráň minimálně nasvětlit, možná i 

stožáry s vlajkami tří bojujících armád upravit tak, aby se staly poutačem po 
celý rok. 

 
Druhou, snad divácky nejatraktivnější akcí je rekonstrukce bitvy. Ta se již 

řadu roků koná v přírodním amfiteátru pod naším Santonem. 
 
Letos se jí zúčastnilo více jak 1100 vojáků v uniformách všech tří 

bojujících armád a opět atraktivní podívaná přilákala do Tvarožné na 10 tisíc 
spokojených diváků a návštěvníků. 

Tribuna, která byla přeplněna stovkami VIP-hostů, stála jako obvykle na 
východní straně „Julkáče“ – pole, které by se mělo změnit v travnatou plochu, 
aby se stovky vojáků, jezdců i kanonýrů nebrodily blátem pooraného pole. 
Vždyť výměra polí pod Santonem nemůže ovlivnit výnosy ani ekonomiku 
společnosti Bonagro, která plochy určené k historické rekonstrukci obdělává. 

 



Je nejvyšší čas, aby obec ve spolupráci s Bonagrem, případně organizační 
firmou DAVAY, učinila potřebné kroky ke zlepšení podmínek pro konání 
rekonstrukce bitvy, která již vešla do kulturního kalendáře Tvarožné.  

 
Pokud se nevyužijí příští 3-4 roky ke zvýšení potřebné infrastruktury 

Santonu, amfiteatru pod Santonem, eventuelně dlouho plánovaného obchodního 
centra u Rohlenky, hrozí vážné nebezpečí, že o tuto prosincovou atrakci, která 
Tvarožnou zviditelňuje nejenom v České republice, ale i v zahraničí, přijdeme. 

 
Vždyť aktivity Slavkova i Šlapanic, případně dalších tzv. frontových obcí 

přesvědčivě dokazují, že si, i když s notným zpožděním, představitelé těchto 
míst a obcí uvědomili, co jim může taková atraktivní, mnoha tisícovkami vojáků 
i návštěvníků navštěvovaná akce, přinášet. Konec konců Tvarožná z této 
popularity těží již řadu roků. Také letos navštívily naši obec významné 
osobnosti, které nás berou na vědomí. Mezi mnoha je třeba jmenovat hejtmana 
Jihomoravského kraje Ing. Juránka, který s ministrem Šlingem – ministrem 
dopravy – položil věnec u pamětní desky před Obecním úřadem. Poprvé nás 
navštívil i primátor města Brna RNDr. Petr Duchoň, velvyslanci, obchodní i 
vojenští přidělenci ambasád, rektor i prorektoři vojenské akademie z Brna i 
Vyškova, generální ředitelé, představitelé měst i obcí, početná delegace 
z Francie i Ruska. Zkrátka osobností jako máku. Řekněte, kterou obec naší 
velikosti v České republice navštěvují představitelé politiky, diplomacie, státní 
správy, byznysu i podnikání v takovém spektru i v takovém množství? 

Ale nejenom to. Tvarožná se v první prosincovou sobotu stává „vojenským 
ležením“, jarmarkem i místem setkávání starých přátel, jak v uniformách, tak 
v civilu. Snažíme se, aby i v roce 2005 byla rekonstrukce bitvy u nás. K tomu je 
však třeba již dnes začít mnohé připravovat. Zúročme 15 roků náročné, obětavé, 
někdy amatérsky komplikované práce a připravme se na evropsky 
akceptovatelnou úroveň. 

 
Třetí tradiční akcí je pietní akt na Mohyle míru nad Prací. To je místo piety 

i symbol celého bojiště. Muzeum Brna-venkova již do oprav a rozšíření nabídky 
hostům investovalo a investuje. Akce na Mohyle míru jsou snad jediné ve 
třídenním vzpomínkovém maratonu, kde je vše jasné i pro rok 2005. Navíc již 
samotný památník s muzeem a restaurací splňuje náročné podmínky pro 
celoroční provoz.  

 
Letos však nezůstaly stranou ani Šlapanice, Slavkov, Křenovice či 

Rousínov. Zvláště Slavkov si uvědomuje, že město, které svým německým 
názvem Austerlitz vtisklo Bitvě tří císařů evropskou dimenzi, stálo v uplynulých 
létech poněkud stranou.  

 



Radnice Slavkova uvolnila značné prostředky ze svého rozpočtu a láká do 
města ve výroční dny jak návštěvníky, tak vojáky v historických uniformách. 
Bude to pro nás těžká konkurence, v nastávajícím období, které nás dělí od roku 
2005. Je na nás, na zastupitelstvu i na ostatních organizacích obce, zda si 
Tvarožná udrží v příštích létech tu popularitu, kterou několik obětavců zakládalo 
před 15-ti léty a kterou se nám podařilo až do letošního roku rozvíjet.  

 
Ing. František Gale 
Kronikář  

 
 
 
 
 
 
Kulturní kalendář 2002 
 
Leden, Únor 
-  ples TJ Sokol, 12.1. (hraje hudba K. Procházky) 
-  dětský maškarní ples TJ Sokol, 13.1. 
-  hasičský ples, 26.1. (hraje Modul) 
-  ostatky, 9.2. (hraje Sivická kapela) 
 
Březen, Duben  
-  koncert LŠU, velikonoční jarmark ZŠ+MŠ 
-  velikonoční koncert  
-  připomínka osvobození Tvarožné, 25.4. 
 
Květen, Červen 
-  koncert dechových kapel ("Julius Antoš"), 19.5.  
-  Šprýmiáda skautů  
-  hasičská soutěž O putovní pohár Zastupitelstva obce, 10.6. 
-  hasičské hody, 22.6. 
 
Červenec, Srpen 
-  setkání na Santonu u příležitosti státního svátku, 5.7. 
-  Tvaroženská olympiáda - VI. ročník, 5.- 8.8.  
-  setkání rodáků a posezení s přáteli, 10.8. 
-  Tvaroženská pouť, 11.8. 
  
Září, Říjen 
-  zahájení školního roku 2002/2003, 2.9. 



 
Listopad, Prosinec 
-  "Bitva tří císařů" - vzpomínkové akce, 29.11.-1.12. 
-  vítání občánků, jubilanti 
-  vánoční koncert LŠU,  jarmark  ZŠ a MŠ 
-  adventní koncert, 8.12. 
-  setkání u vánočního stromu, Betlémské světlo, 20.12. 
 
 
 
 Pavel Šťastný 
 
 
 
 

Zpráva oddílu kopané 
 
Žáci pokračovali v dobrých výkonech z minulého ročníku, dorost bojoval 

se střídavými úspěchy a muži přezimují na sestupovém místě. 
 

Žáci: 
Po odchodu 6ti hráčů do kategorie dorostu se podařilo trenérům Janu 

Urbánkovi ml. A Romanu Havláskovi dát dohromady kolektiv, který po 
podzimní části skončil na 3. místě se ziskem 20ti bodů. Z devíti odehraných 
zápasů 6x zvítězil, 2x hráli nerozhodně a jedinou porážkou skončil zápas 
v domácím prostředí s vedoucími Blažovicemi. Potěšitelný je zájem všech 17ti 
hráčů, kteří se v průběhu podzimu vystřídali v jednotlivých zápasech. Po osmi 
brankách vstřelili žákům Pozořic, Újezda a Babic. Nejcennější bylo vítězství nad 
žáky Mokré a zisk po jednom bodu v Kobylnicích a Vin. Šumicích. 

Hra žáků je založena předavším na fyzicky a střelecky nejzdatnějších 
hráčích, ke kterým patří Vít Kaluža, Tomáš Ondráček, Marek Hlučka a Marek 
Koudelka. Ostatní, věkově mladší žáci, pak svojí snahou a bojovností úspěšně 
doplňují sestavu. 

Roční hostování bylo umožněno těmto starším žákům: 
Buchta Radek – Stavo Artikel Brno 
Poláček Jakub – SK Slatina 
Šťastný Daniel – Sparta Brno, později FC Medlánky 
Kategorii přípravky, žáků mladších 10 let, tvoří 15 hráčů, kteří sehráli 

několik přípravných zápasů se střídavými úspěchy. 
K tomu aby tato kategorie mohla hrát pravidelnou soutěž však chybí trenéři 

a vedoucí. 
 



Tabulka podzimní části 2001/02 Střelci branek (35) 

1. Blažovice 9 0 0 55:3 27 1. Kaluža Vít 6 
2. CVM Mokrá 7 0 2 24:11 21 2. Poláček Lukáš 5 
3. Tvarožná 6 2 1 35:9 20  Urbánek Martin 5 
4. Kobylnice 6 1 2 34:13 19 3. Ondráček Tomáš 4 
5. Vin.Šumice 3 2 4 16:11 11 4. Hlučka Marek  3 
6. Babice 3 0 6 20:47 9  Koudelka Marek 3 
7. Újezd 3 0 6 7:34 9  Novotný Petr 3 
8. Pozořice 2 1 6 17:40 7  Urbánek Tomáš 3 
9. Prace 1 2 6 4:17 5 5. Balon Pavel 1 
10. Podolí 1 0 8 3:30 3  Kadlec Luboš 1 

      Vičar Lukáš 1 
 
 

Dorost : 
Probíhající ročník soutěže dorostu se hraje ve dvou skupinách  po 9ti 

účastnících. Naši dorostenci obsadili ve skupině A 6. místo se ziskem 11ti bodů. 
Po úvodním vysokém vítězství v Žabčicích však následovaly 3 porážky v řadě 
(doma s Moutnicemi B, v Podolí a Pozořicích). Teprve potom došlo 
k částečnému zlepšení. K lepšímu umístění chybělo porazit doma v posledním 
zápase Žatčany za které hrají i dvě dívky. Nejlepší zápas sehrál dorost dom a 
s Hruškama a v Modřicích. 

Z hostování z SK Slatina se vrátil Kríž Marek a Buchta Vlastimil. 
V průběhu soutěže byli získáni na roční hostování ze Šlapanic Bláha Pavel a 
Míča Michal. 

Tréninky absolvoval dorost společně s muži, v zápasech  vedl hráče ing. 
Jan Přilkryl. 

Během podzimu se střídali tito hráči: 
v brance  -- Levíček Adam, Buchta Vlastimil 
v obraně -- Balon Petr, Daněk Tomáš, Hlučka Jakub, Šmerda Jiří 

v záloze -- Buchta Roman, Bláha Pavel, Grolich Jan, 
Kříž Marek, Míča Michal,  

Řičánek Jan 
V útoku -- Brzobohatý Ivo, Kolbábek Tomáš, Ondráček Tomáš, 

Šmerda Petr 
 
Tabulka podzimní části 2001/02 Střelci branek (18) 

1. Pozořice 6 1 1 23:13 19 1. Kříž Marek 5 
2. Podolí 5 0 3 19:13 15 2. Grolich Jan 4 
3. Moutnice B 4 1 3 22:10 13 3. Řičánek Jan 3 
4. Hrušovany 4 1 3 21:18 13 4. Šmerda Jiří 2 
5. Modřice 3 3 2 18:14 12  Brzobohatý Ivo 2 



6. Tvarožná 3 2 3 18:12 11 5. Bláha Pavel 1 
7. Těšany 2 1 5 18:29 7  Daněk Tomáš 1 
8. Žatčany 1 3 4 11:21 6    
9. Žabčice 2 0 6 11:31 6    
 
 
Muži : 

Počet účastníků okresního přeboru mužů bude po skončení probíhajícího 
ročníku zredukovaná na 14. To znamená, že zcela určitě budou sestupovat 
poslední tři oddíly, další případně podle toho kolik mužstev z našeho okresu 
sestoupí z I.Btříd. 

Hráči se však nepoučili ze záchrany v minulém ročníku o kterou bojovali 
až do posledního zápasu. Zisk pouhých 12ti bodů je řadí ke kandidátům sestupu, 
kterému se bude snažit vyhnout 6-7 posledních mužstev tabulky. V silách 
mužstva však bylo možné získat o  13 – 15 bodů více. Hráči nezvládli 
především poslední 3 zápasy v domácím prostředí (Opatovice, Říčany, 
Vojkovice). Ani jednomu z těchto soupeřů nedokázali vstřelit jedinou branku, ve 
ě případech ani proti oslabenému soupeři o vyloučeného hráče. (Opatovice, 
Vojkovice). Branky, obdržené v těchto zápasech během prvních deseti minut, 
ovlivnily další jejich průběh v náš neprospěch. Zbytečná ztráta 9ti bodů 
s mužstvy dolní části tabulky se tak negativně projevila v konečném podzimním 
umístění. 

V domácím prostředí se hráčům příliš nedařilo po celý podzim. Získali jen 
9 bodů za 3 celkem šťastná vítězství (Podolí, Mělčany, Blučina). Zasloužená 
byla prohra se Žabčicemi , které byly po celý zápas lepší celkem. 

Mnohem lepší hru produkovalo mužstvo na hřištích soupeřů. Pokud by 
dokázalo využít šancí vypracovaných zejména v prvních poločasech (Ivančice, 
Šlapanice, Popůvky, Kupařovice), tak bylo reálné získat v každém z těchto 
utkání minimálně po 1 bodu. Nejlepší zápas sehrálo mužstvo v Měníně, kde 
mělo  za zisk 3 bodů. Nedokázalo opět na začátku utkání proměnit nejméně 3 
čisté brankové příležitosti. Pak po bezbrankovém prvním poločase, branka 
obdržená v úvodu druhého poločasu po hrubé chybě obrany, postavila na nohy 
do té doby velmi slabě hrající Měnín. Další zbytečné chyby obrany a rozhodčích 
umožnily domácím nezasloužené vítězství. Úplným debaklem byl zápas 
v Modřicích , který mužstvo vůbec nezvládlo a během prvních 8 minut 
prohrávalo 3:0 (nakonec 8:2). 

Jediného vítězství venku bylo dosaženo po dobrém a bojovném výkonu 
v Pozořicích s B mužstvem. 

Jednou z příčin neúspěšného podzimního umístění bylo také poměrně 
značné oslabení mužstva: 

— přestal hrát Poláček Václav, Daněk Jiří 
— na operaci kolena byl Džupenjuk Pavel, Pernica Zbyněk 
— po zranění ve Šlapanicích nehrál 12 zápasů Titz Erik 



— s častým zraněním se potýkali Muselík Radek a Hanika Jiří 
— ke dvěma předposledním důležitým zápasům se bez omluvy 

nedostavil ani jeden ze tří brankářů. Do branky pak musel další hráč, který by 
byl daleko platnější na jiném místě.  

Trenér ing. Horák měl často potíže dát vůbec sestavu dohromady. K tomu, 
aby v některých zápasech bylo mužstvo schopné nastoupit s plným počtem 
hráčů, museli vypomáhat i hráči, kteří již delší dobu nehrají (ing. Buchta Petr, 
Muselík Petr, Bychta Karel). 

Mladí hráči, kteří přišli z dorostu, se prozatím nedokázali vyrovnat 
s fyzicky náročnější a tvrdší hrou. Přechod do kategorie mužů je náročný a 
chce to určitý čas. Předpoklady k tomu však tito hráči mají. 

Během zimní přestávky se musí hráči dobře připravit, získat 
sebevědomí a do jarní části vstoupit se snahou udržet i pro další ročník účast 
v okresním přeboru. K tomu však bude nutné mít na konci soutěže alespoň  
36 –40 bodů a posunout se v tabulce minimálně o 2 –3 místa výs. 

Během letní  přestávky došlo k vloupání do kabin, ke krádeži  
traktorové sekačky trávy a části hliníkových plechů ze střídaček. Díky 
pochopení obecního úřadu je sečení trávy prováděno jeho pracovníky. 
Nemusí se tak zajišťovat půjčování sekačky z okolních oddílů, které by bylo 
časově i finančně velmi náročné. 

V průběhu podzimu byly instalovány zcela nové stříkačky a postavena 
konstrukce pro časomíru a ukazatel skóre. 

Vedení oddílu kopané děkuje hráčům a trenérům všech kategorií za 
celoroční práci v oddíle. V dalším roce pak přeje úspěšný vstup do jarní části 
soutěží. 

 
 

Tabulka podzimní části 2001/02 Střelci branek (17) 

1. Popůvky 11 1 3 39:15 34 (+10) 1. Pokorný Milan 4 
2. Modřice 10 2 3 35:22 32 (+8) 2. Halouzka Karel 3 
3. Měnín 9 2 4 31:21 29 (+2)  Kabeláč Petr 3 
4. Opatovice 8 3 4 36:26 27 (+6) 3. Kříž Zdeněk 2 
5. Kupařovice 8 2 5 26:17 26 (-1)  Přikryl Martin 2 
6. Žabčice 8 1 6 30:23 25 (+1) 4. Buchta Petr 1 
7. Zbraslav 7 4 4 23:21 25 (-2)  Kaluža Ondřej 1 
8. Šlapanice B 7 3 5 32:21 24 (-3)  Řičánek Jan 1 
9. Podolí 6 4 5 22:23 22 (-2)    
10. Mělčany 5 4 6 25:24 19 (-2)    
11. Vojkovice 5 1 9 24:34 16 (-8)    
12. Říčany 4 3 8 15:23 15 (+15)    
13. Blučina 4 3 8 15:30 15 (-9)    
14. Tvarožná 4 0 11 17:34 12 (-9)    



15. Ivančice B 3 2 10 14:24 11 (-10)    
16. Pozořice B 3 1 11 16:42 10 (-14)    

 
 

Tvarožná 10. prosince 2001 Za oddíl kopané zpracoval 
 Jaromír Junek 
 
 

Zpráva z matriky za rok 2001 
 
Vážení spoluobčané, 
stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s činností matriky za rok 
2001. 

 
Od 1.7.2001 vešel v platnost nový zákon o matrikách, jménu a příjmení. 

Musely být zavedeny nové matriční knihy, vydávají se nové matriční doklady, 
přibylo více administrativy při vyřizování žádostí o sňatek a při tak zvané 
„delegaci“ (žádný ze snoubenců nemá trvalé bydliště v matričním obvodu). 
V loňském roce bylo vydáno 6 správních rozhodnutí k uzavření manželství 
mimo matriční obvod. Dva sňatky byly z jiných matričních úřadů povoleny 
uzavřít ve Tvarožné. 

V roce 2001 bylo uzavřeno 16 manželství, z toho 9 v obřadní síni OÚ, 6 
obřadem církve římskokatolické a jeden obřadem bratrské jednoty baptistů. Bylo 
provedeno 9 zápisů o úmrtí a vydáno 12 druhopisů matričních dokladů. Dále 
matrika prováděla ověřování podpisů a opisů, vystavovala osvědčení o právní 
způsobilosti a potvrzovala žádosti o výpis z rejstříku trestů. 

 
Zajímavosti z matriky před 100 lety 

Před 100 lety, tj. v roce 1901, bylo ve Tvarožné 143 domů a žilo zde 825 
obyvatel. Narodilo se 33 občánků, bylo uzavřeno 29 manželství, z toho 7 
z Tvarožné. Zemřelo 15 občanů. 

 
Z historie matrik 

Jakési předchůdkyně matrik byly pravděpodobně  vedeny už v raném 
křesťanském období, ale až roku 1563 nařídil církevní koncil nazvaný podle 
místa svého konání tridentský vést knihy sňatků a křtů, později k nim přistupují i 
zápisy pohřbů. Většinou v jedné matrice rozdělené do tří částí, latinsky tres 
partes, odtud jejich označení matriky tripartitní. Až po patentu císaře Josefa II. z 
roku 1784 se začaly důsledně používat tři oddělené knihy. 

Zápisy do matrik v nejstarší době byly zcela v rukou církve a od roku 1624 
na našem území až na malé výjimky pouze katolické. Byly také jen pro 
soukromé církevní účely zřízeny a vedeny. Z hlediska dnešního chápání  byly 
vlastně  jakýmsi výkazem práce duchovních, většinou farářů, proto do nich 



nebyla zapisována data narození a úmrtí, ale křtu a pohřbu. Stát začíná 
zasahovat do matriční agendy až koncem vlády císařovny Marie Terezie v 70. 
letech 18. století. Císařovna tehdy zakázala psát příjmení po chalupě a jména 
nemanželských otců, pokud dítě neuznal za vlastní. Teprve v této poměrně 
nedávné době se totiž  vytvořila neměnná příjmení tak, jak je známe dnes. Do té 
doby bylo příjmení zpočátku vlastně přízviskem. Nebylo proto zcela závazné. 
Stávalo se, že nová rodina převzala například jméno předchůdců v chalupě.  

Roku 1770 se na území rakouské monarchie začalo používat číslování 
domů. Od 1. května roku 1781 vstupuje stát do vedení matrik. Tehdy velký 
reformátor Josef II.  prohlásil císařským dekretem matriky veřejnými knihami, 
čímž získaly právní platnost veřejných listin a zápis do nich byl povinný.  
Katolická církev je však vedla i nadále, dnes bychom řekli v „přenesené“ či 
svěřené pravomoci. Státní úřady se však od této doby podílely na dozoru na 
jejich vedení. Tento stav trval až do roku 1949, kdy byly zákonem 268/1949 Sb. 
převedeny zcela na stát a vést je začaly pověřené národní výbory. Od roku 1952 
byly staré matriky od počátku do roku zápisu 1870 postupně předávány 
národními výbory do krajských, dnešních oblastních, státních archivů, kde jsou 
přibližně do roku zápisu 1900 uloženy dosud. Mladší matriky jsou vedeny u 
matričních obvodů městských nebo obecních úřadů.  

(Použité informace čerpány  z časopisu Veřejná správa č. 42) 
 

Vedení matriky ve Tvarožné  
Do roku 1950 byly matriky vedeny církví, zápisy do matričních knih 

prováděly místní faráři. Po předání matriky na národní výbor se této činnosti 
věnovali matrikáři, kteří svoji odbornost získali složením zkoušky ze znalosti 
matričních zákonů.Ve Tvarožné tuto funkci vykonávali tito občané: 

1950 – 1957   pan  Josef  Švábenský   
1957 – 1960   paní Božena Franková 
1960 – 1985   pan  Josef Hlavatý 
1986 –  1995   paní Věra Maxiánová 
1995 – 1999   paní Mgr. Věra Floriánová 
2000 – do současnosti Věra Maxiánová. 
 
Na závěr chci připomenout, že matriky provází člověka celým životem. 

Bez dokladů vydaných na základě zápisů do matrik nelze uskutečnit celou řadu 
právních úkonů, bez rodného listu vlastně neexistujeme, proto si matriční 
doklady pečlivě chraňte. 
 
 Věra Maxiánová 
 matrikářka 
 
 
 



Vzpomínky Antonína Jaška 
Pokračování z minulého čísla 
 

Toníka Odehnala znala celá sportovní veřejnost obce Tvarožná. Byl 
aktivním hráčem kopané a jeho finty kolem míče jsme obdivovali. Vyučil se 
hodinářem a coby odborník byl vyhledáván zákazníky. Dostal se do společnosti 
známých brněnských herců Konůpky a Kosiny. Snad v jejich společnosti se 
naučil  celé části operetních melodií a bohužel i lásce k alkoholu. Ten zasáhl 
krutě do života oblíbeného člověka, na něhož rádi při různých setkáních 
vzpomínáme. 

Do dneška nepochopím, proč nejmladší z dvojčat Odehnalových jsme 
nazývali Anduličkami a ne Růženkami. Obě kamarádily s mými sestrami, 
Hedvou a Ankou. Chodívaly do lesa na borůvky a když se jednou vracely 
s prázdnými konvičkami, na dotaz kde mají borůvky sborově odpověděli: „My 
seme měly veliké hlad, my seme to musely všecko sněst!“ Když jdu kolem 
stavení Odehnalových, v němž bydlí jedna z jejich dcer paní Božena Poláčková, 
nemohu pochopit, proč jedna rodina musí zakusit tolik bolesti. 

 
Stavení čp.182 – Klimešovi 
Manželé Josef a Alžběta Klimešovi a tři dcery. To byli sousedé 

Odehnalových. Živitel rodiny, vážený občan obce Tvarožné, člen představenstva 
potravního spolku Blahobyt pan Klimeš pracoval jako kovář specialista v jedné 
brněnské továrně. Jeho finanční hodnocení bylo pětkrát vyšší než výplaty lidí 
bez kvalifikace pracující jako pomocníci nebo sezónní dělníci. Nejstarší z dcer, 
tetička Růžena se provdala za tvaroženského občana pana Bartáka Jana. To byli 
naši sousedé. Svůj rodinný dům si stavěli v době jako moji rodiče v letech 1934 
– 35. Dnes v něm tetička Bartáková dožívá ve svěžesti požehnaných 91 let. 

Prostřední z dcer Klimešových se provdala do Blažovic a Eliška, ta 
nejmladší, byla provdána za pana Antonického Františka, rodáka z Podolí. 
Společně si postavili rodinný dům ve Tvarožné v ulici k Sivicím. V něm bydlí 
Eliška s rodinou své dcery. Pěkná nemovitost Klimešů, později Antonických je 
prodána. Noví majitelé v ní po úpravách zřídili provozovnu výroby cukroví a 
jeho vůně se šíří celými Hlinkami. 

 
Stavení čp. 188 – Daňkovi 
Také pan Josef Daněk patřil k váženým občanům Tvarožné. Celá léta 

pracoval v Brně. Dobře si jej pamatuji z doby, kdy kráčíval majestátně do 
hostince potravního spolku Blahobyt na oblíbenou nedělní či sváteční partičku 
karet. S dalšími výraznými osobnostmi obce patřil k představenstvu této 
prospěšné organizace. Při hře v karty hrávali taroky nebo mariáš. Mnoho peněz 
neutratili. Na uhašení žízně po dobrém obědě jim stačilo pivo zasunuté často 
celé odpoledne ve zvláštní přihrádce v boční straně stolu. Toto zařízení mělo 



více výhod, nebylo vidět kolik piva ve sklenici je a stůl na hraní karet byl 
prostornější. 

Hostinec u Blaháků –„Spolkařů“ měl stálou klientelu. Scházeli se v něm 
občané ve známém složení s neuvěřitelnou pravidelností a když dostal chuť na 
partičku taroků stýc Blahák, zastoupila jej u výčepu jeho žena. Byl jsem 
svědkem návštěvy jednoho „štamgasta“, který se  přišel do hospody dozvědět co 
nového. Na dotaz hostinského, zda si přeje pivo, odpověděl: „Až za chvílo, měl 
sem duma hroško!“ 

Hospoda je hospoda! To není prostředí, kde by se jen hostila žízeň. Tam je 
potřeba posedět, poklábosit a v klidu si zakouřit. Také u Blaháků se kouřilo, ale 
jinak než u Havlů nebo na „prostředku“ u Šírů. U většiny stolů byly přistavěny 
bedničky naplněné pilinami a do nich měli možnost kuřáci odkládat to, co 
nemělo padat na podlahu. Tam si prostě fajfkaři odplivovali, neboť těch majitelů 
a uživatelů fajek bylo hodně. Patřil k nim i strýc Daněk. Ta jeho kuřácká fajfka 
s krásnou dlouhou tryskou, to byla krása. Každý z těch kuřáků říkal, že uzené 
vydrží déle a dělají to pro zdraví. 

A tak i tetička Daňková byla ráda, že ten jejich se šel vysmradit mimo 
barák. Ona se starala o domácnost. Když měli ostatní obyvatelé Hlinek kousek 
pole, proč by neměli i u Daňků. Také nějakou tu míru polností měli a tím i o 
zábavu a hlavně starosti postaráno. Bylo jich na práci dost. Měli tři dcery, 
všechny urostlé po strýci Josefovi. Nejstarší Marie, jejím prvním manželem byl 
pan Fiala z Pozořic, po jeho smrti se provdala za vdovce pana Vrážela 
Emanuela, rodáka z Velešovic. Oba manželé Vráželovi si postavili rodinný dům 
v horním konci Hlinek a stali se sousedy naší rodiny z jižní strany. K Bořivoji 
Fialovi, synovi paní Vráželové z prvního manželství a Vlastě, dceři pana 
Vrážela taktéž z prvního manželství přibyly další společné děti. Dnes v domě 
Vráželů nikdo nebydlí. Majitelkou je nejmladší dcera Věrka. Ta navštěvuje 
rodné hnízdo dvakrát do roka. 

Další z dcer Daňkových, Dobromila si vzala za muže pana Audyho Josefa  
z Tvarožné. Také oni si před II. Světovou válkou postavili rodinný dům Za 
dvorem u Sokolovny. Paní Dobromila brzy ovdověla a její synové Jirka a Joža 
patřili k dětem Hlinek, kam často k babičce a dědovi chodili. Oba před několika 
léty po zdravotních problémech zemřeli. Paní Dobromila zemřela v domově pro 
přestárlé a dům patřící Jožově dceři, původem z bývalého Sovětského svazu, byl 
prodán manželům Aloisovi a Jiřině Štěpánkovým. 

Dosud žijící a těšící se zdraví nejmladší  ze sester  Daňkových, Vlasta, 
provdala se za pana Šlezingra z Velatic, dlouholetého pracovníka Šmeralových 
závodů v Brně. Ten se do domu Daňků přistěhoval. Vlasta pracovala dlouhá léta 
v prosperujícím JZD Tvarožná, později 1. máj Pozořice. Jejich syna Jana, 
bývalého vynikajícího hráče kopané a košíkové, vídávám v Rousínově, kam se 
přiženil.jistě i on bude potěšen, bude–li mít možnost si mé psaní psaní 
vzpomínek na Hlinky přečíst. Po smrti manžela bydlí paní Vlasta v domě po 
rodičích se svojí dcerou Marcelou. Také ona, paní Šlezingrová, patří k malé 



části původních obyvatel Hlinek, které by mohlo moje popisování života občanů 
naší ulice doplnit, případně u soudu proti mému čtení svědčit. 

Stavení Daňků bylo poslední na levé straně Hlinek. Za ním následovaly 
oplocené zahrady až k cestě vedoucí k vinohradům a Velaticím. 

 
Stavení čp. 169 – Galovi 
 
Moji prarodiče sousedili s Galovými. Právě proto byly Hlinky tak 

pozoruhodné, že v čele obce stál dlouhá léta jeden z Hlinčáků, pan Gale 
Jindřich. Samotné jeho postavení mistra v textilní továrně svědčilo o jeho 
mimořádných schopnostech. Svým politickým přesvědčením se vždy řadil ke 
straně lidové. Pamatuji se, jak navštívil mého otce v době předvolební kampaně 
v r. 1935 a přesvědčoval jej, koho má volit. Argumentoval tím, že by se pro tátu 
nějaká práce našla. „ A nezapomeň, Anton, že i Hedvika, tvá žena, by nás měla 
také volit!“ Jak vidíte, milí čtenáři, už tenkrát byla důležitá v boji o každý hlas 
osobní agitace. Koho naši tenkrát volili nevím, nikdy později jsem se to 
nedozvěděl. Že pan Jindřich starostoval dobře, o tom svědčí záznamy obecní 
kroniky. U starostů měli též nějaké polnosti. Tetička Apolena vedla domácnost a 
my děcka jsme ji pro její dobrotu měly rády. 

U Galů měli tři děti. Nejstarší, po otci jménem Jindřich, byl též váženým 
občanem obce Tvarožné. Veřejnost jej znala jako dobrého organizátora v místní 
jednotě Orla. Režíroval divadelní i operetní představení ve kterých si s oblibou  
a úspěchem zahrál. Pracoval dlouhá léta v odbočce Reifeisenky, mající sídlo na 
místní faře. 

Dcera starostových hedvika, později provdána za MVDr. Kořínka s nímž 
žila ve vilce v Pozořicích, měla velmi kultivovaný hlas. Za svobodna zpívala při 
církevních obřadech v místním tvaroženském kostele. Zda-li dosud žije a kde, 
není mně známo. 

Nejmladšího Františka Galeho jsem vídával v době jeho studií. Později 
jsme se potkávali v Královopolské strojírně, kde zastával významnou funkci 
ředitele. Píši. Bylo to v čase největší prosperity důležitého strojírenského 
podniku, který odváděl státu nemalé finanční prostředky sloužící k rozvoji 
dalších důležitých odvětví národního hospodářství.  Často na něj v nynější době 
myslím. Byl bych zvědav na jeho názor, co se všechno stalo s podnikem, v němž 
dlouhá léta ve významné funkci pracoval. 

Frantík, za vydatné pomoci Královopolské strojírny postavil za Humny 
pěkný rodinný dům. Je pravdou, že i ten dům po necelých padesáti letech doznal 
výrazného vylepšení a je škoda, když se toho nejmladší potomek pana starosty 
nedočkal. Po těžké nemoci zemřel poměrně mlád. Domek v hlinkách koupili 
manželé František a Marie Severovi a po jejich smrti se o jeho nejnutnější 
údržbu stará dcera Severových, paní Marie Hodaňová z Podolí – moje 
sestřenice. 

 



Stavení čp. 171 – Jedličkovi 
K Hlinkám patří i několik stavení kolem silnice směrem za humna. První 

z nich bylo Jedličkovo. Se stařenkou a stařečkem Stuchlíkovými tam bydleli 
majitelé pan Alois a Marie Jedličkovi. On pracoval v Brně a tetička se starala o 
domácnost a menší hospodářství. Měli krávy, se kterými polnosti obdělávali. 
V době, kdy bylo na polích pilno, měl pan Jedlička po návratu z práce už 
zapřáhnutý kravský potah a za chvíli jel na pole nad Zmolu. 

Prostředí toho domu jsem znal. Pocházel z něj nejmladší syn Jedličků, 
Karel, můj vrstevník a spolužák. U Jedličků neměli jen jeho. Nejstarší z dětí, 
dcera Marie, se provdala za tvaroženského rodáka pana Josefa Olejníčka, syna 
stolařského mistra. Další z dětí, nejstarší syn Alois, byl v útlém dětství postižen 
obrnou. Jeho matka jej nosívala na zádech do Blažovic. Proč do Blažovic? Jiné 
než vlakové spojení obec Tvarožná s Brnem neměla. Do Brna jezdila tetička 
Jedličková s Lojzíkem k lékaři. Celá rodina byla věřící a proslýchalo se, že 
v případě uzdravení bude syn Alois knězem. Po uzdravení pak navštěvoval 
kněžský seminář.Ten však nedokončil. Snad to byla velká láska ke své budoucí 
ženě Libušce Macháčkové z Tvarožné, že nadějný student teologie přestoupil ke 
studiu medicíny. Po získání diplomu doktora medicíny pracoval řadu let ve 
Zlíně, bývalém Gottwaldovu, kde zemřel ve funkci primáře nemocnice. 

Další ze synů Jeddličků Jindřich se přiženil do Kovalovic. Zemřel nedávno 
v 78 letech. Jeho žena, rozená Křížová, jej s početnou rodinou a širokou 
veřejností doprovodili ke spánku na pozořický hřbitov. Tak odešel poslední člen 
tvaroženské rodiny Jedličků, zatímco toto jméno se zásluhou Jindřichova syna 
rozmnožuje v Kovalovicích. 

Nejmladší Karel, starý mládenec, následkem zdravotních problémů zemřel 
již dříve. Jeho dům, postavený v místech kolářství Hradských z bývalého mlatu 
je prodán, stejně tak i původní dům v němž početná rodina Jedličkova žila 
změnil vícekrát majitele. Dnes v něm žije mladá rodina Klvačova. 
 
pokračování příště 
 
 
CITÁTY 
 
"Dobré lidi napodobuj, zlé snášej a všechny miluj! 
Neboť nevíš, co bude zítra z toho, kdo je dnes zlý." 
       (Sv.Augustin) 
 
"Nedopusťte, aby od Vás někdo odcházel, 
aniž by byl lepší a šťastnější." 
  (Matka Tereza) 
 
 



Upozornění 
pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které mají provozovnu na území obce (dále jen podnikatelé) 

 
Jak jste se dočetli v dnešním Zpravodaji platí od. l. ledna letošního roku 

nový zákon i nové obecně závazné vyhlášky o odpadech. Tyto nové předpisy 
upravují oblast nakládání z odpady nejen u občanů, ale i u podnikatelů. Odpad 
vznikající při podnikaní je podle Katalogu odpadů zařazený jako „odpad 
podobný komunálnímu“ a odpad nebezpečný. 
1. odpad podobný komunálnímu  
- podnikatel může jeho sběr zajistit smlouvou s oprávněnou osobou (firma 

provádějící sběr ve Tvarožné je SELIO Blansko),  nebo na základě písemné 
smlouvy s obcí využít systému pro nakládání s komunálním odpadem 
zavedeného obcí 

- smlouva je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu od 14. ledna t.r. 
- smluvní cena za odvoz a likvidaci tohoto odpadu je 1.210,- Kč za sběrovou 

nádobu 110 l při sběru 1krát za 14 dnů 
- upozorňujeme, že tato povinnost není nahrazena tím, že podnikatel platí 

poplatek jako občan  
- zákon ukládá obci kontrolovat dodržování systému stanoveného zákonem a 

vyhláškou a při porušení povinností ukládat pokuty až do výše 300.000,- Kč  
- další kontroly provádí inspekce, která má možnost ukládat pokuty až do  
-  1 milionu / § 66 zákona o odpadech/ - platí i pro nakládání s odpadem 

nebezpečným 
2. nebezpečný odpad 
- nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a 

jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

- původci (i podnikatelé) jsou povinni seznámit se s touto problematikou a 
postupovat jak určuje zákon 

- pro jeho sběr zákon nepřipouští využití podobného způsobu jako u odpadu 
podobného komunálnímu, tj. smlouvy s obcí. I když je obec povinna 
zajišťovat pro občany sběr nejméně 2x ročně, nemůže vydat podnikateli 
doklad o odevzdání nebezpečného odpadu, protokol o jeho likvidaci a doklad 
o zaplacení 

- podnikatel může při tomto sběru nebezpečný odpad odevzdat, musí však 
jednat přímo s osobou sběr provádějící (SELIO) zaplatit a vyžádat si 
příslušné doklady 

- jedna z možností jak odevzdat nebezpečný odpad je využití sběrných dvorů 
firmy RESPONO v Rousínově a ve Slavkově 

Kontakt na firmu SELIO Blansko, spol. s r.o, Pražská 4, 678 01 Blansko –  číslo 
telefonu: 0506/482822 
 


