
Tvaroženský zpravodaj 
květen – červen 2003 

 
 
Vážení občané, 
 
na tomto místě Vás chci informovat o tom, co jsme v obci v poslední době dělali 
i o tom, co připravujeme. Většinou jsou to informace, které zazněly na některém 
z veřejných zasedání Zastupitelstva obce. 

Územní plán obce nepokračuje tak, jak bychom chtěli. Zatím byl projednán 
s organizacemi a občany návrh konceptu, připomínky byly předány ke 
zpracování tzv. souborného stanoviska. Jeho zpracování vázne na tom, že se 
neustále  řeší rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh v obou směrech v úseku 
Holubice-Kývalka. S tím souvisí i projekční řešení křižovatky pro napojení 
našeho regionu. Otázka přípravy jihovýchodní tangenty pro napojení 
průmyslové zóny na „šlapanických terasách„ naráží na oprávněný nesouhlas 
Zastupitelstev obcí Jiříkovice a Blažovice. Usilujeme o to, aby v územním plánu 
nebyl konkrétní tvar dálničního napojení a aby tyto plochy byly označeny jako 
plochy pro řešení dálničního napojení. 

Ve věci odkanalizování obcí v rámci projektu „Ochrana povodí Dyje“ se 
konalo mnoho jednání a 4.2.2003 i Valná hromada svazku Šlapanicko. Předtím 
se všichni zástupci obcí sešli ve Tvarožné, aby si předjednali volbu do 
předsednictva. Jednání ve Šlapanicích po dramatickém průběhu trvalo až do 
22:30 hodin. 

Bylo zvoleno pětičlenné předsednictvo ve složení Ing. Sedlák, Ing. 
Brzobohatý, Ing. Šmídová, Ing. Daněk a Vladimír Kuklínek. Revizní rada bude 
pracovat ve složení Josef Paulík, Ing. Honek a Petr Horáček. Prosazujeme názor, 
aby jeden zástupce obce neměl více hlasů (rozšíří se počet kandidátů na funkce) 
a aby k podúčtům společného účtu vkladů obcí měli prokazatelně přístup jen 
zástupci jednotlivých obcí. 

Obce I.etapy budou na tuto investici platit 27% vlastních zdrojů. Do první 
etapy se po velké snaze dostaly i Blažovice. Zpráva z předsednictva VKMO 
oznamuje, že ve druhé etapě po vstupu do EU bude projektová dokumentace 
hrazena z fondů soudržnosti (tzv. kohezních fondů). Dotace bude až 85%. Toto 
bylo projednáno na přelomu března a dubna 2003. 

V uplynulém období bylo těžištěm práce Obecního úřadu zpracovávání 
možných a nemožných dotazníků a hlášení pro Krajský úřad. Nárůst 
administrativy po zrušení Okresních úřadů je evidentní.Vybrány jsou až na 
tradiční výjimky poplatky za odpady a průběžně se uzavírají smlouvy na 
hrobová místa. 
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Tradiční setkání s vedením Cementárny se konalo 21.2.2003. Je přislíben 
příspěvek na tři akce, označené jako mikroregionální (Pozořice – zdravotní 
středisko, Sivice – hřiště pro sportovce a hasiče, Mokrá – dokončení koupaliště). 
Tyto obce už nemohou podobnou akci v příštím roce uplatňovat. Každá obec 
ještě žádá finanční příspěvek na „svoji“ akci. Tvarožná požádala na úpravu 
školního areálu a obdržela 100 tisíc. 

Z loňské dotace od cementárny byly zatepleny stropy ZŠ. Práci provedla 
firma Izolace Polná za 125 tisíc Kč. 

Do dlouhodobějšího výhledu akcí strategie Mikroregionu jsme pro možnost 
žádostí o dotace zařadili opravy a úpravy urnového háje, bývalého kina, areálu 
ZŠ+MŠ, protipovodňová opatření, úpravu úseku potoka od kovárny ke hřišti, 
kabiny na fotbalovém hřišti a infrastrukturu pro novou výstavbu. Po konzultaci 
s ing. Kolářovou byl doplněn přístřešek pro cestující na zastávce u kina, zeleň u 
pomníku gen. Valhuberta a výsadba dřevin kolem cesty pod vinohrady. 

V říjnu loňského roku zpracoval ing. Legát studii na úpravy potoka hlavně 
v katastrálním území Sivic. Na základě připomínek zastupitelů, obcí Sivice a 
Pozořice a akciové společnosti Bonagro bylo 6.3.2003 svoláno jednání a 
dohodnut další postup. Ve 2. čtvrtletí bude nákladem státu čištěn potok v úseku 
hřiště – mokřad. 

Pozemky a budova bývalé drůbežárny u Santonu patří od 20. března obci 
na základě kupní smlouvy s manžely Kuchynkovými. Uzavření se protáhlo 
dohledáváním dokladů na pozemky pod budovami. Zastupitelstvo obce určilo na 
jednání 28.4.2003 osoby,které jsou pověřeny jednat jménem obce o dalším 
využití tohoto prostoru. 

Oprava budovy bývalého Svazarmu byla zahájena ve druhém týdnu měsíce 
března. Předmětem opravy byla především střecha, elektroinstalace a omítky. 
Práce provádí stavební firma Danstav a budou dokončeny do konce května. 

Opraveny jsou výtluky na obecních komunikacích. Připravujeme přechody 
pro chodce a pasport dopravního značení obce. 

Rada obce navštívila hřiště s umělým povrchem v Rousínově, Otnicích 
a Bučovicích. Na úpravu hřiště u bývalého kina jsme si vyžádali nabídky od 
sedmi firem. Projektovou dokumentaci si vyzvedly firmy Instav Vyškov, Šmak 
Brno, Danstav Brno, Veselý-Brno a JM Demicarr Slavkov. Po posouzení byla 
vybrána nabídka firmy Instav Vyškov a.s. Subdodavatelem pro položení 
umělého povrchu je firma JM Demicarr s.r.o. 

Realizaci za cenu 1,5 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo obce 28.4.2003. 
V únoru se objevily problémy se zápachem a zabarvením vody. Byly 

odebrány vzorky. Rozbor byl přes zabarvení a zákal bez závad. Provedené 
místní šetření vyústilo v dohodu s VAS Sivice o způsobu dalšího provozování 
zdroje v obci a stanovením opatření, které podobným situacím zabrání. Rovněž 
byly upřesněny hydranty pro požární účely. Seznam byl předán SDH. 

Veřejnoprávní smlouva o řešení přestupků na MěÚ ve Šlapanicích ve 
znění, navrženém Šlapanicemi nebyla přijata. Návrh, aby obec platila poplatek 
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1500 Kč za každé podání kterýmkoliv občanem jsme neakceptovali. Bylo 
jednáno s vedením města Šlapanice o snížení poplatku (porada starostů). K 
uvedené smlouvě jsme zatím nepřistoupili. 

Připomenu, že se průběžně připravují kulturní a sportovní akce, které jsou 
předem avizovány ve Tvaroženském zpravodaji. Blíží se 70. výročí fotbalu, ke 
kterému je připravena brožura o historii tvaroženské kopané. Na podzim 
(28.10.) odhalíme na návsi pomník z díla doc. Drápala. Tato slavnost přivede do 
Tvarožné nepochybně mnoho návštěvníků. 

Zástupci obce se zúčastnili informativního jednání o Integrovaném 
dopravním systému. Naše obec je zařazena v I. etapě, která má začít fungovat od 
1.1.2004. Podstatou řešení je to, že na zakoupenou jízdenku na vlak nebo 
autobus může cestující pokračovat i městskou hromadnou dopravou. Problémem 
je dělení příjmů z jízdného mezi jednotlivými dopravci a zdrojem problémů 
bude také to, že tento systém vyžaduje finanční účast obcí a měst. Stát tak 
přenáší další finanční náklady na obce a města. 

V polovině dubna byly vysázeny dřeviny v rámci obnovy Masarykovy 
aleje. Je to 45 stromků.Další výsadba bude provedena na Krhoně. 

Provádíme úpravy zeleně na Santonu a v areálu urnového háje. Tyto práce 
nepochybně zapadají do Programu obnovy venkova pro naši obec.  
 
 František Kopecký 
 starosta obce 
 
INFORMACE 
 

21.3. se konalo informační jednání o tzv. IDS systému. 
22.3. si diorama Bitvy tří císařů na OÚ prohlédli účastníci zájezdu 

z Olešnice. 
23.3. bylo u chaty Jelenice přivítáno jaro. 
25.3. k nám přijeli z Francie už podruhé Alain Cordier a Florian Walewski. 

Pan Cordier je představitelem organizace ALC, která v červenci 
organizuje závod ve stopách Napoleona na trase Boulogne-Slavkov se 
zastávkou mimo jiné i ve Tvarožné. 

31.3. se konalo veřejné jednání Zastupitelstva obce. 
7.4.  ve Tvarožné jednali představitelé mikroregionu obcí „Rokytnice“. 

10.4. jednala ve Tvarožné správní rada Mohyla míru Austerlitz o.p.s. 
s představiteli Československé napoleonské společnosti.Ve stejný den 
odpoledne se ve Tvarožné jednalo o přípravě pro založení Krajské 
organizace Spolku pro obnovu venkova. 

15.4. bylo dosázeno 45 stromků v Masarykově aleji. 
16.4. obdržel lom cementárny Mokrá celostátní uznání „Zlatý permon“ v 

kategorii povrchových lomů.Udělil Nejvyšší báňský úřad ČR. 
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20.4. zazněla v kostele sv. Mikuláše skladba ing. Sáraze „Slavnostní 
velikonoční mše“. 

28.4. jednalo Zastupitelstvo obce. 
30.4. pálili hasiči čarodějnice a volili Miss čarodějnice. 
3.5.  se v kostele sv. Mikuláše konal koncert ke Dni matek v provedení 

Kyjovského komorního orchestru. 
8.5.  uspořádala obec Tvarožná ve spolupráci s SDH program pro děti 

v areálu domova mládeže ve Střelicích. Ve stejný den se konal turnaj 
žáků k 70. výročí tvaroženské kopané. 

17.5. sehraje na hřišti pod Kopečkem přátelské fotbalové utkání „Bolkova 
jedenáctka“. Soupeřem budou tvaroženští senioři, začátek je v 16 
hodin. 

18.5. se uskuteční tradiční přehlídka dechovek k výročí Julia Antoše. 
Zahraničním hostem bude hudba „Skaličané“ ze Slovenska. 

 7.6. se uskuteční fotbalový turnaj seniorů k 70. výročí kopané ve Tvarožné. 
8.6.  budou na návsi soutěžit hasičské sbory v tradiční soutěži. 

13.6. bude na Kosmáku koncert „Lehké nohy“ a jejich hostů. 
21.6. se uskuteční tradiční hody SDH. 

 
 František Kopecký 
 
 
 
 

 

Upozornění 
 

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie se koná ve dnech 13. a 
14. května 2003. 
 

 
 
Poděkování 
  

• Všem občanům,kteří pomohli s úklidem veřejných prostranství a 
komunikací po letošní zimě. 

• Členům SDH, kteří uspořádali 8.5. kulturní odpoledne v ústavu pro 
mentálně postižené ve Střelicích 
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Tvaroženské odpoledne ve Střelicích 
     Ve čtvrtek 8. května 2003 se konalo kulturní odpoledne pro chovance 
sociálního ústavu ve Střelicích. Tvaroženští hasiči ve spolupráci s hasičským 
sborem Čepro Střelice předvedli hasičskou techniku a zorganizovali hrátky 
s hasičskou tématikou. Následovala ukázka aportování loveckým psem a vše 
doplnila diskotéka Víti Trpíka z Pozořic. Program se všem velmi líbil. 
     Na závěr organizátorům poděkovala ředitelka ústavu paní Jiřinka 
Kubalčíková. 
 
 

Chcete mluvit se svým senátorem? 
 
Senátorem za náš volební obvod byl zvolen Ing. Ivo Bárek. 
Uvádíme veškeré potřebné informace ke komunikaci s ním a jeho senátorskou 
kanceláří, kde je asistentem Ing. Petr Jeřábek. 
Adresa kanceláře:  Senátorská kancelář  e-mail: ivo@barek.cz, 
 Ing. Ivo Bárek   www stránky: www.barek.cz 
 9. května 21 
 682 01  Vyškov 
 

Mimo kontakt přes hlavní kancelář budou probíhat tzv. senátorské dny. 
V prostorách Městského úřadu Šlapanice  vždy první pondělí sudého měsíce 
(2.6.; 4.8.; 6.10.; 1.12. 2003 atd.) v době od 13:00 do 16:00 hodin. 
 
 
 

Další změny ve státní správě 
 

Z Moravského náměstí se přestěhoval odbor vnitřních věcí, oddělení 
občanských průkazů a cestovních dokladů a to na Koliště 17.  
 

Ještě jednou připomínám odbor dopravy Městského úřadu Šlapanice, kde 
se vede evidence technických průkazů, vydávání řidičských průkazů, průkazy 
odborné způsobilosti řidičů a přestupky v dopravě sídlí na Gorkého 10, Brno. 
 
 Anna Gallová 
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Provoz sběrného střediska komunálních odpadů 
květen – červen 2003 

 
                           středa  14.5.……….................15.00 – 17.00 hod. 
                           sobota 24.5..............................  9.00 – 11.00 hod. 
                           středa  24.5..............................15.00 – 17.00 hod. 
                           sobota 14.6 ............................  .9.00 – 11.00 hod. 
                           středa    8.6 ............................ 15.00 – 17.00 hod. 
                           sobota 28.6 ............................ . 9.00 – 11.00 hod. 
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska. 
 
 Ing. Jiří Havel  
 
 

Pozvánka od skautů 
 

Ve středu před velikonocemi, tedy 16. dubna, jsme připravili pro 
tvaroženské školáky zábavný program. Místo posledních dvou vyučovacích 
hodin si mohli žáci prvního, druhého a třetího ročníku vyzkoušet něco málo z 
náplně našich skautských schůzek. 

Společně s paní učitelkou Ivou Tymrákovou jsme měli nachystánu řadu 
otázek z vlastivědy, přírodovědy, ale i spoustu jiných, zábavnějších úkolů. Děti 
si mohly vyzkoušet rozdělat oheň, určit světové strany podle buzoly a další a 
další úkoly z naší praxe. K tomu musely zodpovídat takové otázky jako 
například: kolik nohou má pavouk, motýl, komár a mravenec, jak vypadá vlajka 
České republiky, nebo kdo je naším novým prezidentem. 

Počasí nám vyšlo na výbornou, dětem se hra líbila a já doufám, že se nám 
alespoň trochu podařilo přiblížit školákům náš program. Tímto bych rád pozval 
všechny, kterým se dopoledne ve škole líbilo na naše pravidelné schůzky, které 
se konají každý čtvrtek v 16:00 v naší klubovně. 
 
  Oddílový rádce Tomáš Kubín 
 
 
 

Okénko do života MS, ZŠ  
 
 
Základní škola 

 
V úvodu mého příspěvku bych chtěla zhodnotit některé akce školy za 

posledních několik týdnů. Velmi zdařilá byla Jarní výstava s prodejem 
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keramiky, kde byla také vyhodnocena soutěž O nejoriginálnější vajíčko roku 
2003. Výhercem se stal Jan Přikryl z 5. ročníku. 

V okrskové soutěži Mc Donalds Cup (kopaná) se naši fotbalisté umístili na 
třetím místě. 

V dubnu proběhly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Z naší školy se 
hlásili 4 žáci – všichni přijímací zkoušky zvládli, ovšem na gymnázium se 
dostala jen Veronika Lišková. 

Do konce školního roku nám už zbývají jen dva měsíce. Pro všechny děti i 
učitelky je to ještě hodně práce. Žáky čeká příprava na závěrečné písemné testy 
a také hodně akcí v mimoškolní činnosti. Připomeňme si ty nejdůležitější: 

V pátek 9.května budou mít žáci naší školy tzv. ředitelské volno. Potom je 
čeká koncert žáků ZUŠ – 14.5. a výchovný koncert dechových nástrojů – 16.5. 
Týdenní pobyt na škole v přírodě  letos proběhne v termínu 18. - 23.5. Odjede 
67 žáků s doprovodem 6 učitelek do rekreačního střediska Kutiny v Říkoníně u 
Tišnova. Zbývající děti budou navštěvovat výuku ve škole jako obvykle. 

Červen strávíme hlavně uzavíráním učiva jednotlivých ročníků a 
zkoušením znalostí našich žáků. Mimo to se i  letos zúčastníme Dětských 
olympijských her málotřídních škol. Budou se konat v týdnu od 9. do 13.června. 
V pondělí nás čeká minikopaná v Řeznovicích, v úterý gymnastika v Zakřanech, 
ve středu plavání v Kuřimi, ve čtvrtek lehká atletika u nás ve Tvarožné a v pátek 
netradiční sportování a závěr her v Moravských Knínicích. 

Tak jako každý rok i letos zatancují naši žáci na tradičních hasičských 
hodech Moravskou besedu, kterou již nacvičujeme. 

Vysvědčení za druhé pololetí letošního školního roku bude žáků vydáno 
v pátek 27. června 2003. Tímto dnem tedy začínají pro děti letní prázdniny. 
 
 Mgr.Věra Floriánová 
 
 
 
Mateřská škola 
 

Dne 30. dubna jsme měli v mateřské škole „Rej čarodějnic, ježibab a 
ježidědků“. Bylo to dopoledne plné her, soutěží a samozřejmě nechyběla 
přehlídka masek, táborák a pálení „zlé“ čarodějnice. Moc se nám to líbilo a 
doufáme, že takových dnů bude ještě více. 

V měsíci květnu připravujeme netradiční oslavu ke Dni matek 
s diskotékou, kterou pro všechny zúčastněné připravila Matylda a Klotylda. 30. 
května jedeme do divadla na představení Michala Nesvadby s názvem 
„Michalovy olepovánky“. 

Den dětí společně oslavíme ve Slavkově u Brna na zámku a 
v podzámecké zahradě. Tam nás čekají soutěže, divadelní představení, dárečky a 
určitě zajímavé a tajuplné dopoledne. 
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Všichni se těšíme až vysvitne sluníčko a budeme se toulat jarní a letní 
přírodou. A přijde chvíle, kdy se budeme muset rozloučit se skupinkou dětí, 
které nastoupí od 1. září do první třídy. V tento den se budoucí prvňáčci pomocí 
velkého rytířského meče změní z malých předškoláčků na velké školáky. 
Doufáme, že budou na mateřskou školu rádi vzpomínat. 
V posledním červnovém týdnu k nám do mateřské školy zavítá divadlo 
s pohádkou „ O pyšné princezně“. Na závěr přeji všem hezké prožití letních 
prázdnin, dovolených a samozřejmě hodně sluníčka. 
 
 
 Yvona Hrbáčková 
 
 
 

Hasičská návštěva družebního Medulinu 
 

Po zimní únavě z plesů a ostatků, po nízké účasti na přípravě 
společenských akcí a na schůzích, přišlo pozvání od „vatrogasců“ 
z chorvatského Medulinu na 1. ročník mezinárodní soutěže dobrovolných 
hasičů, který se konal u příležitosti 25. výročí založení místní DVD. Byla 
svolána schůzka těch, kteří medulinským přátelům věnovali při jejich 
návštěvách a rozhodovalo se, jak se zachováme. Velitel bratr Pavel Filip 
telefonicky ověřil u Ecia Kirace (bývalý velitel DVD Medulin) podmínky 
soutěže, zapůjčení techniky a zkontaktoval šéfa kempu v Premantuře Saše 
Hampla. Po souhlasu oslovených členů s tím, že si budou cestu financovat sami, 
nabídnutí dopravních prostředků s jejich řidiči, vzniklo soutěžní družstvo ve 
složení br. Filip Pavel, Šmerda Jiří, Doležal Vlastik a Neužil Pavel a jejich 
doprovod br. Severa Mirek, Daněk Josef, Brzobohatý Jan a Neužil Leo. 
K výpravě se přidal Saša Hampl, jako sponzor, tlumočník a osoba znalá 
místních poměrů. 

Abychom nejeli jako chudí příbuzní, vybavili jsme se dary pro medulinské 
přátele tím, co jim u nás nejvíce chutnalo – pivo, tvarohové koláče, ovčí sýr, 
slivovice, víno a na památku dvě sady sklenic s ručně malovaným sv. 
Floriánkem. 

Start výpravy byl v pátek 25.4.2003 ve 03:00 hod. Po 10 hodinách 
cestování se br. Daněk a Doležal již koupali v chladné mořské vodě. Nikdo jiný, 
krom ryb, ještě ve vodě nebyl. Po ubytování v hotelu Belvedere, návštěvě u Ecia 
a večeři z darů moře (žádná mořská panna tam nebyla) jsme si odpočinuli před 
náročnou sobotou. 

Ta začala slavnostní schůzí medulinských dobrovolných „vatrogasců“, kde 
si předali ocenění u příležitosti 25. výročí. Poté jsme se z kulturního centra 
přesunuli na medulinské letiště, kde po proškolení soutěžních družstev ze 
Slovinska, Rakouska, Česka a místních, začala vlastní soutěž ve třech 
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disciplínách: jízda na člunu po moři, útok z hydrantu a uhašení hořícího auta a 
vyproštění 80 kilové figuríny. Při plnění těchto úkolů najelo každé družstvo asi 
35 km náročným terénem. Cíl byl opět v kulturním centru, kam naši soutěžící 
přijeli asi ve tři hodiny. V horký podvečer se představily dechové kapely 
z Medulinu a z Rakouska a místní hudebníci na různé píšťaly a rohy. 

V 19:00 následovalo vyhlášení výsledků a předávání darů. Rakouští hasiči 
obdivovali naše sklenice se sv. Floriánem, my jsme zase sledovali jejich pokus 
narazit dřevěný sud piva. Podle organizátorů jsme vybojovali páté místo z deseti 
soutěžících. Večer pokračoval volnou zábavou při hudbě a diskotéce až do 
pozdních večerních hodin. 

V neděli dopoledne jsme si prohlédli vybavenost profesionální hasičské 
stanice v Pule a v poledne jsme vyjeli na zpáteční cestu. Cestou jsme studovali 
výsledkovou listinu soutěže a zjistili jsme, že pořadatelé špatně sečetli výsledné 
časy a tak vlastně měli naši borci v mezinárodní konkurenci obsadit druhé místo. 
Škoda poháru, který si neprávem odvezli hasiči ze slovinské Postojné. 

Přesto jsme se v dobré náladě vrátili do naší milované Tvarožné. Všude 
dobře, doma nejlíp. 

Věříme, že medulinští budou v dalších letech v této mezinárodní soutěži 
pokračovat a tak si vyjedou další naši členové, na které se letos nedostalo. 
 
 Za zúčastněné Leoš Neužil 
 
Poznámka redakce:  vatrogasci – chorvatsky hasiči  
  DVD Medulin – Sbor dobrovolných hasičů Medulin 
 
 
 

Zpráva stolního tenisu 
 

Stolní tenis byl založen v roce 2001 panem Procházkou a panem Přikrylem. 
Bylo založeno družstvo žáků, které trénovalo 1x až 2x týdně dle možností. V 
tomto roce jsme zakoupili dva nové stoly, jeden jsme si vypůjčili a jeden 
stávající opravili. Celkem jsme tedy hráli na čtyřech stolech. 

Po roce tréninku jsme založili i družstvo mužů. Tělovýchovná jednota 
SOKOL nám vyšla vstříc a zakoupila nám další dva stoly. Přihlásili jsme se do 
základní soutěže okresu Brno-venkov a žáky jsme přihlásili na okresní turnaje. 
Všichni žáci i muži jsou řádně zaregistrováni takže mohou hrát mistrovské 
soutěže. Tréninků se účastní jedenáct mladších, sedm starších žáků a sedm 
mužů, tedy celkem dvacet pět hráčů. 

Družstvo mužů se umístilo v prvním ročníku soutěže na třetím místě 
v základní skupině OS1. Pilíř mužstva tvoří Jiří Procházka a Pavel Kousal ml. 
Ostatní hráči mají co dohánět svým usilovným tréninkem. 
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Mladší a starší žáci se zúčastnili okresních turnajů, kde nejlepší umístění 
dosáhl Michal Kousal celkovým desátým místem. Ostatní hráči poznávají kolik 
dřiny a tréninku je čeká na lepší umístění. 

Před vánocemi jsme připravili turnaj žáků pro rodiče s mužstvem 
Koválovic kde excelovali tvaroženští hráči. Ve starších žácích zvítězil Michal 
Kousal a v mladších Zbyněk Kadlec. Hodnotné ceny pro vítěze daroval pan 
Přikryl a pan Švehla. Na oplátku jsme se zúčastnili mezi svátky turnaje 
v Koválovicích, kde naši nejlepší dosáhli shodně jen na druhé místo. 

Jelikož jsme měli v zimním období nedostatek tréninkových hodin 
v tělocvičně, našli jsme po domluvě s panem Urbánkem prostory v prvním patře 
sokolovny. Místnost jsme brigádnicky uvedli do patřičného stavu a nyní ji plně 
využíváme. 

Co se týče brigád tak jsme zajistili bufet na sokolském a maškarním plesu a 
podíleli se při rekonstrukci Šenku u kalíšku vymalováním a nátěry. V prvním 
patře jsme obnovili sociální zařízení. 
 
Co se týče investic tak jenom stručně: 
Výdaje TJ SOKOL za rok 2001-2002: 
 hrací stoly……………………… 7 300,-Kč 
 drobné výdaje a cestovné……… 2 530,-Kč 
 celkem……………………….… 9 830,-Kč 
 
Výdaje, které si uhradili členové stolního tenisu: 
 evidenční poplatky…………….. 1 350,-Kč 
 registrace………………………. 1 140,-Kč 
 příspěvky………………………. 2 600,-Kč 
 přestup…………………………. 300,-Kč 
 celkem………………………….. 5 090,-Kč 

 
Doufáme, že nám obec a TJ SOKOL vyjde v příštích letech vstříc a 

budeme mít lepší tréninkové podmínky. V příští sezóně chceme založit další 
mužstvo mužů do okresní soutěže doplněné  nejlepšími žáky. Také bychom rádi 
zařadili mezi členy stolního tenisu více dívek. 
 Lubor Švehla 
 vedoucí žáků 
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Tvaroženská náves roku 1945 
 
 

Před rokem byl ve Tvaroženském zpravodaji zveřejněn můj příspěvek na 
téma „Vzpomínka na rok 1945“. S potěšením jsem vyslechl ohlasy čtenářů na 
jeho obsah. Na moji výzvu reagovalo několik dalších účastníků, ovšem jiných 
skupin, které též doprovázely povozy naplněné proviantem vítězící Rudou 
armádu. Také jejich zážitky by zasluhovaly zveřejnění. 
Dnešním psaním se opět vracím do památného roku 1945. 
 

Tvaroženská náves toho jara neskýtala tak poetický obrázek jak jej kdysi, 
po své návštěvě naší obce, napsal proletářský básník Petr Bezruč. Nebyla na ní 
pověstná hejna husí, z nichž jedinci létali návsí se startem od kovárny 
Šlezingerů-Masaříků kolem pekařství Andrysíků a Drápalů s cílem přistání 
někde „Za dvorem“. První poválečné jaro skýtalo docela jiný obraz. 

Lidé si oddechli od událostí v průběhu osvobození Tvarožné. Řádně 
zvolení představitelé obce plnili mimořádné úkoly. Mezi priority patřilo 
zabezpečení zásobování občanů potravinami, zajištění dostatečného množství 
stavebního materiálu na opravy poškozených domů. Prvořadým úkolem bylo 
provedení úklidu návsi, odstranění veškeré munice nacházející se na veřejných 
prostranstvích a především vyčištění místního potoka. V něm se nacházelo 
nepřehledné množství nábojů do samopalů, pušek, kulometů a munice do 
minometů a děl různých kalibrů. 

Tenkrát jsme uposlechli výzvy MNV a v hojném počtu se snad na první 
brigádu v obci dostavili. Po poučení od starších „veteránů“ o nebezpečné práci 
jsme lopatami vynášeli nalezenou munici plnou bláta a říčního písku na břehy 
potoka. Nepřestávali jsme být opatrní. Vzpomínka na mladšího kamaráda 
Milana, jediného syna manželů Rudolfa a Marie Veselých, jenž tragicky zahynul 
při manipulaci s protipancéřovou pěstí, byla důvodem držet se všech pokynů 
organizátorů celé akce. Haldy munice byly uloženy v prostoru před tehdejším 
MNV u pomníku padlých v blízkosti potoka. 

Likvidace sesbírané munice je popsána v pamětech tvaroženského řídícího 
učitele pana Jana Krejčího. 

Rád na popisovanou brigádu vzpomínám. Vždyť po úklidu pozůstatků 
války se mohly děti brouzdat v potoce, dělat si v něm zástavy z  písku nebo 
vyhánět z vody domů nespěchající kačeny tetičky Knosové, bydlící v malém 
stavení vedle budovy MNV. 
 
 Antonín Jašek 
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Vzpomínky Antonína Jaška 
 
 
Dodatek 
 
Vážení čtenáři! 

Měli jste možnost seznámit se se závěrem čtení o Hlinkách a tak mně 
dovolte, vyjádřit se několika větami k jeho ohlasům. Převážně většina z Vás, 
hlavně to něžnější pohlaví, pochopila význam připomenutí si vzpomínek na léta 
dávno minulá. Právě od čtenářek se mi dostává při příležitostném setkání 
poděkování a to potěší. Připomínají mně nemálo příběhů z rodin nejen z Hlinek, 
ale i z dalších ulic Tvarožné. Vzpomínají na dávno nežijící spoluobčany, ty 
prosté, skromně žijící lidi s různými životními osudy. 

Dozvídám se o podpoře partyzánů z dob II. světové války působících na 
Hostěnicku a Ochozsku, seznamuji se s rozsáhlou kronikou rodu Šlezingrů. 
Přihlásili se vrstevníci k uvedenému článku o zásobování fronty v r. 1945. 
K nemalé radosti jsem překvapen prácí na rodokmenu rodu Krčků atd. 

Připouštím, že jsem se ve svém psaní dopustil několika drobných 
nepřesností a to proto, že jsem neměl možnost jednat se všemi potomky rodin 
z Hlinek, vždyť těch potomků je pár desítek. Všem Vám, kteří se nemůžete 
s obsahem mého psaní ztotožnit se touto cestou omlouvám. Vyjadřuji to 
úryvkem z Balady o šumických hospodách, kterou jsem věnoval šumickým 
ženám k letošnímu jejich svátku – MDŽ. 
 

Někde jsem četl a také slyšel, že zákon na ochranu osobnosti vyšel,  
Takže, kdybych něco řekl, nebo napsal bez ověření, 
Mohl bych být soudně stíhán a jít do vězení. 
Prý tam ti dnešní „muklové“ studují též práva, 
Na to už není moje šedivá hlava! 

 
Na spoustu dotazů, jaké bude moje další angažování se ve Tvaroženském 

zpravodaji nemohu dát jednoznačnou odpověď. Může to být o tvaroženských 
hospodách, živnostnících nebo psaní o Krhonu. Vše záleží také na ochotě 
redakční rady a pana starosty Kopeckého, kterým patří moje poděkování za 
dosavadní vstřícnou ochotu moje psaní publikovat. 
 
 Antonín Jašek 
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70 let tvaroženské kopané 
 
V letošním roce si připomeneme toto významné výročí. 
K tomu  připojujeme vzpomínku pana Antonína Jaška. 
 
Dárek od důchodce 

Jako příznivec a krátkou dobu i registrovaný hráč oddílu kopané ve 
Tvarožné (snad omylem), prožil jsem s hráči mnoho pěkných i méně radostných 
okamžiků nejen při utkáních, ale též před začátky a po jejich ukončení. Za své 
hráčské kariéry v mužstvu rodné obce, nedovolil mně soupeř vstřelit jedinou 
branku. Naproti tomu bylo mně  dopřáno běhat či potulovat se po hrací ploše 
celých devadesát minut, aniž jsem se dotknul toho kouzelného kulatého 
předmětu potřebného k provozování tak populární hry, jakou je kopaná. Na 
bratrském Slovensku je zván loptou. 

Svým předvedenými výkony jsem diváky neoslnil a svým jménem 
nedoplnil seznam slavných fotbalových Antonínů – Puč, Panenka, Odehnal atd. 
Chtěl bych proto svoji křivdu spáchanou na příznivcích kopané ve Tvarožné a 
okolí, odčinit skromným příspěvkem věnovaným k jubilejnímu trvání výročí 
tvaroženské kopané. 
 

Během II. světové války bylo mužstvo Tvarožné zařazeno mezi brněnské 
celky. Ty hrály líbivou, technicky vyspělou kopanou, neboť v jejich sestavách se 
objevovala jména hráčů „vysloužilců“ z tehdy vynikajících městských oddílů 
hrajících vyšší soutěže, dokonce i divizi (Arsenal Husovice, ČAFC Židenice, 
Mor. Slavie atd.) K zápasu s Viktorií Židenice bylo určeno nedělní dopoledne. 
To byl obvyklý termín pro zápasy brněnských oddílů hrající nižší soutěže. 

Sraz tvaroženských hráčů a příznivců byl netradiční. Nebyl jím hostinec u 
Šírů, nýbrž prostranství před Bahnerovým mlýnem na kopečku Santon. Proč 
právě tam? V té době nebylo známé jméno sponzoring. Patrony mužstva se stali 
pan Rafaj Vincenc, majitel řeznictví ve Tvarožné a pan Voráček Josef, 
provozovatel jmenovaného mlýna. Pan Voráček pocházel z Čech. Právě díky 
odvaze a zásluh obou živnostníků hrála v mužstvu řada vynikajících domácích i 
cizích hráčů, kterým v té mizerné válečné době přišla vhod trocha masa a nějaké 
kilo mouky od ctihodných mecenášů. 

Odjezd k zápasu s Viktorií Židenice byl stanoven na 9 hodinu. Dopravním 
prostředkem se stal menší dodávkový vůz pana Voráčka. V uvedenou dobu, plně 
obsazen, sjel po polní cestě vedoucí od mlýna na křižovatku státní silnice 
(Tvarožná – Jiříkovice). Tehdejší „polňačka“ byla zrušena při výstavbě objektů 
zemědělského družstva. Ještě před odjezdem na státní silnici stroj vypověděl 
službu. Došlo k prohlídce motoru a jeho příslušenství a po ní následující povel: 
„Tlačit vozidlo!“ Při sjíždění kopce od Rohlenky k Brnu motor nastartoval a ti, 
co dříve vůz tlačili, dobíhali k Maxlovce, kde za pomalé jízdy doplnili 
osazenstvo valníku. Nikdo nejásal radostí, snad z obavy, aby si to mlynářovic 
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dodávka nerozmyslela a nezačala stávkovat. Možná proto, že byla neděle – den 
sváteční. 

Dle hodin již běžela čekací lhůta po uplynutí stanoveného začátku zápasu. 
Proto byli hráči vyzváni, aby se během jízdy převlékli do klubových dresů a 
přezuli do kopaček. Vše se dělo s jediným přáním, dorazit k utkání včas. Na 
Gajdošovu ulici, kde i v dnešní době je v provozu hřiště kdysi slavné „Čafky 
Židenice“, dospěla výprava necelých pět minut před ukončením čekací doby. 
Přímo z dodávky, k překvapení diváků, vběhli naši hoši na hrací plochu. 
Předvedli na ní jeden z nejlepších výkonů v historii tvaroženské kopané a za 
svůj hráčský výkon a vystupování sklidili obdiv a potlesk domácích diváků. Ti 
věřili ve vítězství své, vysoce favorizované Viktorky. 

Vítězství hřálo při krásném počasí nejen hráče a fanoušky. Spokojeni byli 
především jejich dobrodinci. Po utkání měl možnost kronikář oddílu zapsat si 
nejen vítěznou sestavu, ale i autory krásných branek- Mnozí z aktérů zápasu se 
významného výročí trvání kopané ve Tvarožné nedožili. Těm, kterým to bylo 
dopřáno, přeji mnoho dalších sportovních zážitků v rolích diváků na hřišti, nebo 
v pohodlných křeslech u televizních obrazovek. 
 
 Antonín Jašek 
 
 
 

Z tvaroženské kroniky 
(co zapsal kronikář v roce 1933) 

 
Hospodářská krise, Nezaměstnanost 

Světová hospodářská krise, trvající už několik roků, se nezlepšila – naopak 
ještě se vystupňovala, což patrno je v nezaměstnanosti, která dostoupila i ve 
zdejší obci netušených rozměrů. Úplně nezaměstnaných bylo v obci 56, 
omezeně pak pracovalo 33 osob, nějaký čas pracovali, nějaký čas zaháleli, byli 
z práce „vysazeni“. 

Nezaměstnaní podporováni byli opět prostřednictvím odborových 
organisací (Gentský systém) nebo ze státní stravovací akce. Nezaměstnaní 
podělováni byli stravovacími lístky, kterých dostala obec za 8.200Kč. 

Za stravovací lístky musili podělení pracovati určitý počet dní na obecních 
pracích: Úprava komunikací, úprava kanalisace, v pískovém lomu, v lese, řezání 
dřeva atd. Na tyto práce přispěla obec obnosem asi Kč 6.000-. 

Obec provedla pouze nejnutnější práce, poněvadž neutěšené finance více 
nedovolovaly I zde se vzmáhající krise už projevila. Podle rozpočtu nedostávalo 
se obci do konce roku asi Kč 38.000- jednak z přirážek, jednak dlužili občané 
přímo. Následkem toho nemohla obec dostáti povinnostem v rozpočtu 
stanoveným. Podle oznámení starosty obce, pana Jindřicha Galleho, není 
pamětníka podobného případu. 
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Rozšíření elektrické sítě 

Nákladem Kč 1.300,- rozšířena byla síť elektrického osvětlení do nové 
ulice „U Studýnek“ a pořízena byla 3 nová pouliční světla u sokolovny, u 
Studýnek a na farní budově. 
 
Farní úřad 

Dne 1. dubna 1933 nastoupil ve Tvarožné nový farář P. Antonín 
Straškrába. Do toho dne spravoval faru P. Frant. Dragoun. Nový farář narodil se 
9. dubna 1888 v Pistovicích, okres Vyškov. Studoval ve Vyškově, kde 
maturoval r. 1907. Bohosloví studoval v Brně, kde byl vysvěcen na kněze r. 
1911. Jako kooperator působil v Ivančicích, Oslavanech a v Čejkovicích, jako 
farář v Ráji n. Svit., v Herálci u Nov. Msta na Mor. a od 1. dubna 1933 ve 
Tvarožné. 
 
Narození a úmrtí 

Roku 1933 narodilo se ve Tvarožné 13 hochů a 6 děvčat, tj. 19 dětí; 
zemřelo pak 5 mužů a 4 ženy, tj. 9 osob. Činil tedy přírůstek za rok 1933 celkem 
10 duší. 
 
Tento článek byl přepsán včetně pravopisné podoby, která je uvedena v Kronice. 
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