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Vážení spoluobčané, 
přeji vám příjemně strávené chvíle 

nad stránkami tohoto zpravodaje a připo-
juji srdečný pozdrav a několik informací.

Práce na budově obecního úřadu jsou 
v  plném proudu. Mimo vlastní zateplení 
budovy a  výměny oken a  vnějších dveří 
je prováděno také zvýšení vrat do  hasič-
ské zbrojnice, repase pamětních desek 
na uliční fasádě, nové venkovní osvětlení 
budovy a průchodu, nová elektro přípojka 
zemním kabelem, nové vitríny v  průcho-
du, úpravy elektroinstalace, nové okapy 
a  kompletní hromosvod. Při podrobněj-
ším průzkumu vyvstala nutnost dodateč-
ného odvlhčení vnějších stěn injektážemi 
a  drenážemi a  zvažujeme také celkové 
ošetření krovu a  výměnu střešní krytiny. 
Děkuji vám, že s  pochopením vnímáte 
omezený provoz úřadu při probíhajících 
stavebních pracích a snížený komfort při 
vyřizování svých záležitostí.

Z  policejní stanice ve  Šlapanicích 
jsme obdrželi zprávu, že pachatelé, kteří 
na konci února posprejovali budovu školy 
a  další objekty a  zařízení v  obci, byli do-
padeni a případ byl předán kriminálnímu 
oddělení Policie ČR v Brně. Obec Tvarožná 
požádala o náhradu způsobené škody.

V březnu se konala neveřejná pracovní 
porada zastupitelů obce, jejímž jediným 
bodem bylo komplexní využití areálu 
Kosmák včetně přilehlých objektů. Z  to-
hoto jednání vzešel podklad pro zpraco-
vání studie, která by zahrnovala řešení 
zpevněných ploch, hřišť a zeleně, relaxač-
ní zóny pro děti i seniory, úpravy venkov-
ního pódia – orchestřiště, osvětlení areá-
lu, využití půdního prostoru Sokolovny 
a rozšíření zdejšího restauračního zařízení 
včetně potřebného zázemí, a také úpravy 
kulturního domu a  objektu staré školky. 
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Tento materiál byl předán architektovi pro 
vypracování studie. V  nejbližších dnech 
proběhne geodetické zaměření areálu, 
které bude dalším podkladem pro studii. 
S navrženým řešením bude obeznámena 
také veřejnost.

V uplynulém měsíci proběhlo dotazní-
kové šetření „Jak se žije v  Tvarožné“. Dě-
kuji těm, kdo využili možnost vyjádřit svůj 
názor k dění v obci. Výsledky této ankety 
budou použity při zpracování rozvojové 
strategie obce i  připravovaného nového 
územního plánu a  budete s  nimi sezná-
meni v příštím čísle zpravodaje.

Na  začátku prázdnin bude zahájena 
další etapa archeologického průzkumu 
v  trati Za  školou, který budou provádět 
pracovníci Archeologického ústavu Aka-
demie věd ČR v Brně spolu se svými ame-
rickými kolegy. Bližší informace přinášíme 
na jiném místě.

Hasiči mají nové auto. Přesněji řeče-
no staronové. Má najeto 22 tis. km a bylo 
koupeno od  polské firmy, která se speci-
alizuje na  dovoz požárních automobilů 
ze západní Evropy. Jedná se o  značku 
Renault Midliner o výkonu 180 koní. Bylo 
pořízeno za cenu 27 tis. Eur, což při kurzu 
v době nákupu představovalo 750 tis. Kč. 
Ještě před nákupem bylo vozidlo dovyba-
veno dle požadavků našich hasičů a jeho 
součástí je i  čerpadlo a  cisterna s  obje-
mem 2 tisíce litrů vody. Půl milionu činila 
dotace z Jihomoravského kraje, zbývající 
prostředky byly použity z  obecního roz-
počtu. Podmínkou dotace byla alespoň 
30% spoluúčast obce, a  také to, že  se 
bude jednat o  zásahové požární vozidlo 

určené pro zásahovou jednotku obce. 
Proběhla technická kontrola vozidla, jeho 
přepis, byl vydán nový technický průkaz 
a registrační značky a vozidlo bylo zařaze-
no do integrovaného záchranného systé-
mu Jihomoravského kraje. Chtěl bych na-
šim hasičům popřát, aby jim auto dobře 
a spolehlivě sloužilo.

Kaple Panny Marie Sněžné na Santonu 
zvítězila v  Soutěži o  nejlépe opravenou 
kulturní památku Jihomoravského kra-
je za rok 2014 v kategorii Drobné stavby. 
Protože pořadí neurčují odborníci, ale 
laická veřejnost hlasováním z  mobilních 
telefonů, jde v  této soutěži spíše o  vy-
jádření vztahu k  danému místu a  stav-
bě, než o  odborný posudek provedené 
opravy. Proto bych chtěl poděkovat všem, 
kdo tímto způsobem vyjádřili přízeň 
tvaroženské kapličce a přispěli k propaga-
ci a zviditelnění této památky i naší obce.

Před dokončením jsou nové interne-
tové stránky obce. Věřím, že nová podo-
ba těchto stránek nabídne snazší a  pře-
hlednou orientaci a  poskytne potřebné 
a aktuální informace. Měly by obsahovat 
například hlášení obecního rozhlasu, di-
gitalizovanou obecní kroniku, či graficky 
zpracovaný rozpočet a  jeho aktuální čer-
pání.

Školní rok se chýlí ke konci, a tak chci 
popřát všem školákům, studentům i jejich 
rodičům, aby jeho závěr zvládli úspěšně, 
bez zbytečného stresu a přílišné nervozi-
ty.

Květen je nazýván měsícem lásky. Tak 
na to pamatujme a nezapomínejme lásku 
projevovat a projevy lásky přijímat.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 26. dubna se konal pietní akt k 70. výročí osvobození obce a ukončení II. světové 

války. Součástí pietního aktu byl křest knihy kronikáře obce Františka Kopeckého 
„Okupace, perzekuce, osvobození“. Památku padlých osvoboditelů uctili tvarožen-
ští občané, zástupci okolních obcí, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislav Juránek a Generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič Ša-
raškin. 

•	 30. dubna zemřel v rodinném kruhu ve svých nedožitých 94 letech akademický ma-
líř a sochař doc. Vladimír Drápal. Za svou celoživotní uměleckou a pedagogickou 
dráhu byl mnohokráte oceněn. Například mu byla opakovaně udělena Cena města 
Brna, získal Cenu Jihomoravského kraje, byl přijat prezidentem republiky, a dosáhl 
pro umělce nejvyšší mety – udělení medaile ministra kultury České republiky – AR-
TIS BOHEMIAE AMICIS za šíření dobrého jména české kultury.

•	 10. května se konal koncert k Svátku matek s Kyjovským komorním orchestrem.

•	 17. května se konal XVIII. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše. Vy-
stoupily zde dechové soubory Hajanka, Bojnická kapela a Boršičanka.

Pozvánka na plánované akce
•	 30. květen – Májová zábava TJ Sokol, účinkují skupiny Anitals, 4 tety a Tamburáši.

•	 7. červen - soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce.

•	 13. červen – Tvaroženské hody s Lácarankou.

Poděkování
Sboru dobrovolných hasičů za zajištění zázemí a občerstvení při pietním aktu a 
Tvaroženských hudebních slavnostech.“

Aktuality z obce

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2015
sobota 23. 5. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 3. 6. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 13. 6. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 24. 6. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 4. 7. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 15. 7. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 25. 7. 2015 9.00–11.00 hod.

Upozornění občanům
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Informace ZO
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 13. dubna 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/5/15 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 2/5/15 – Návrhová komise:  
   Ing. Marie Ryšavá 
   Rudolf Kaláb 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 3/5/15 – Ověřovatelé zápisu: 
   MUDr. Rudolf Lichka 
   František Kopecký 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 4/5/15 – Příspěvek pro MAS Slavkovské bojiště, z. s. (10 Kč/obyv.) 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 5/5/15 – Žádost a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ 
Sokol Tvarožná. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2

  Usnesení č. 7/5/15 – Výpověď smlouvy ze dne 21. 3. 2013 se společností Energie 
pod kontrolou, obecně prospěšná společnost. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  Usnesení č. 6/5/15 – Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
s platností od 1. 5. 2015 na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. po novele 
č. 52/2015 Sb. 
Hlasování: pro 7, proti 5, zdržel se hlasování 1 omluveni členové ZO 2

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

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.
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 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Návrh usnesení  
Zprávu starosty 
Zprávy předsedů výborů a komisí

Ve Tvarožné dne 13. 4. 2015

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:    MUDr. Rudolf Lichka, v. r. 
František Kopecký, v. r.

REKLAMA
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REKLAMA
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Základní škola Tvarožná
Jarní příspěvek do  Zpravodaje zamě-

řím především na  výčet aktivit, které se 
nám ve škole podařilo zrealizovat. 

V  měsíci březnu jsme pozorovali 
zatmění Slunce, navštívili jsme míst-
ní knihovnu, páťáci se zajeli podívat 
na Hvězdárnu v Brně a zúčastnili jsme se 
mezinárodní soutěže Matematický Klo-
kan. Také jsme vyslechli koncert Petra 
Bendy s písničkami J. Uhlíře a Z. Svěráka. 

Koncem března jsme vyhodnotili škol-
ní soutěž Nejoriginálnější kraslice roku 
2015. Tentokrát bylo přihlášeno 28 velmi 
pěkně výtvarně zpracovaných velikonoč-
ních vajíček. Vybrat výherce bylo opravdu 
velmi těžké, proto jsme se rozhodli od-
měnit všechny tvůrce netradičních kraslic 
malým dárkem.

V  předvelikonočním období jsme si 
v  tvořivých dílnách vyzkoušeli různé vý-
tvarné techniky při výrobě velikonočních 
ozdob, vajíček a obrázků s jarní tematikou. 
Všechna díla jsme potom shromáždili 
a připravili z nich jarní výstavu pro rodiče 
i širokou veřejnost.

Den Země jsme si připomněli vysbí-
ráním odpadků v okolí školy. V ten stejný 
den k nám do školy také zavítaly dentální 
preventistky, které děti učily, jak správně 
pečovat o svoje zuby.

Projekt „ Vše o  oblečení“ si pro žáky 
naší školy připravili v  měsíci dubnu stu-
denti PedF MU Brno. Celý den děti pod 
jejich vedením získávaly informace o odí-
vání u nás i ve světě, o různých oděvních 
materiálech, historii odívání a dalších zají-
mavostech.

Koncem dubna jsme přivítali ve škole 
kronikáře obce pana Františka Kopeckého, 
který si pro děti připravil zajímavé povídá-
ní s  promítáním obrázků o  osvobození 
Tvarožné ve  druhé světové válce a  před-
stavil jim svoji novou knihu.

Poslední dubnový týden si děti ověřily 
svoje znalosti z  dopravní výchovy a  uká-
zaly, jak ovládají svoje kolo při jízdě zruč-
nosti na školním dvoře.

V  průběhu měsíce dubna se dvakrát 
týdně konalo ve škole setkání budoucích 
předškoláků, pro které byla připravena 
ochutnávka z aktivit, které je čekají od září 
letošního roku. Věřím, že setkání byla pří-
nosná hlavně pro rodiče, kteří měli mož-
nost vidět práci svých dětí ve školním pro-
středí a při organizovaných činnostech. 

Na  měsíc květen a  červen plánuje-
me předtančení České besedy na  tradič-
ních Tvaroženských hodech, program 
EVVO na Jezírku v Brně, atletické závody 
pro málotřídky z  okolí, pěveckou sou-
těž Tvaroženský slavík, týdenní pobyt 
na škole v přírodě tentokrát ve Svojanově 
a netradiční sportovní soutěžení v závěru 
školního roku v  prostorách školní zahra-
dy. Letošní školní rok zakončíme v pátek 
26. 6. předáním vysvědčení a rozloučením 
s žáky 5. ročníku. 

Sběr starého papíru proběhne 
od  1.  do  14. června před budovou školy. 
Děkuji všem za příspěvek, který nám ode-
vzdáním starého papíru přinášejí.

Všem přeji krásné jarní dny plné poho-
dy a radosti. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce 

zmíním o  akcích, které se konaly v  po-
sledních dnech. 29. dubna děti skotačily 
na školní zahradě v čarodějnických kostý-
mech s panem Hruškou, a moc se jim to 
líbilo. Děti si aktivně zahrály i v pohádce 
O perníkové chaloupce. Škoda jen, že do-
poledne bylo tak krátké. 11. května se 
v  dopoledních i  odpoledních hodinách 
uskutečnil zápis dětí do  Mateřské školy 
Tvarožná. 

Další kulturní akcí bude 26. května 
Vítání jara v  mateřské škole ve  spojení 

s  dílnami, které opět povede paní Ma-
toušková. Tentokrát nás čeká malování 
na dřevěné hodiny, hedvábné šátky, trika 
apod. Srdečně zveme na  tuto zajímavou 
akci nejen rodiče a prarodiče našich dětí, 
ale i  všechny příznivce mateřské školy. 
Akce začíná v  16.00 hod. V  tento den se 
rovněž dozvíme, která čarodějnice v naší 
soutěži byla nejoriginálnější a získala tak 
nejvyšší počet hlasů. Všechny byly krásné, 
takže hlasující měli velmi těžký úkol.

28. května jedeme do  Divadla Bolka 
Polívky na pohádku O medvědu Ondřejo-
vi. Jedná se o  pohádku plnou písniček 
a humorných scén.

9. června nás čeká maňásková pohád-
ka v mateřské škole pod názvem Krtečko-
vo dobrodružství.

10. června od 16.00 hod. se rozloučíme 
se školním rokem 2014–2015 a  společně 
přivítáme blížící se prázdniny. Na této akci 
proběhne pasování předškoláků na školá-
ky. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí 
pobavit. 

24. června v 16.00 hod. se koná schůz-
ka rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat 
v  mateřské škole od  1. 9. 2015. Na  této 
schůzce společně projednáme organizač-
ní záležitosti, týkající se nového školního 
roku 2015–2016. 

Pokud jsem na něco zapomněla, více 
se dozvíte na  stránkách školy www.ma-
terskeskolky.cz. 

Na závěr mého příspěvku přeji já i naši 
zaměstnanci všem čtenářům zpravodaje 
dobrou náladu a jarní pohodu.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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„Mám rád stromy.“ Vyznal	se	svého	času	ze	své	lásky	Vladimír	Drápal.	„Všech-
ny jsou krásné a vznešené, zvláště ty staré, které tady se mnou rostly. Vždycky byly 
dobré, skutečné, pravdivé, tajemné. Proč jim ještě nikdo nepostavil pomník? Stojí 
přede mnou a pořád mě vzrušují.“
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Stejně	tak	v pohnutých	chvílích	rozloučení	stojí	před	námi	v našich	předsta-
vách	i on	sám.	Zakořeněn	v půdě	domova,	kterou	v mládí	obdělával	a v níž	nalé-
zal	smysl	života,	si	musel	na osudu	svou	cestu	vyvzdorovat.	Přesto	zůstal	svému	
rodišti	 natrvalo	 věrný.	Navrátil	 se	 domů	po  studiích	 výtvarného	umění,	 jimiž	
prošel	v Brně	a na Uměleckoprůmyslové	škole	v Praze.	Později	v letech	zralosti	
uplatňoval	 své	bohaté	 lidské	 i výtvarné	zkušenosti	v organizování	uměleckého	
života	a předával	je	též	jako	docent	vysokoškolské	generaci	v Brně.

Vždycky	však	rád	spěchal	do rodného	domu	ve Tvarožné	číslo	popisné	43.	Jen	
tady	se	cítil	doma.	Nalézal	zde	hájemství,	v němž	platily	jen	a jen	zákony	origi-
nální	obraznosti.	Ve Tvarožné	zprvu	vznikaly	obrazy,	kresby	a grafika,	které	zr-
cadlily	jeho	okolní	svět,	jemuž	tak	dobře	rozuměl	a jenž	lze	pro	jeho	zasvěcenost	
nazvat	Rok na vsi.	

Potřeba	koncentrovaného	pozorování	a následného	sdělení	Vladimíra	Drápa-
la	přivedla	k sochařskému	materiálu,	jemuž	vděčí	za svůj	vznik	celá	řada	terako-
tových	keramických	a dřevěných	hlav,	jimiž	díky	smyslu	pro	úsměvnou	charak-
teristiku	ztělesnil	pádnou	tvarovou	nadsázkou	důstojnost	i drobné	nedokonalosti	
svých	venkovských	bližních.	Jeho	touha	po lapidárním	sochařském	projevu	se	ani	
zdaleka	nezastavila	u této	svérázné	galerie	bust	jeho	mladších	i starších	spoluob-
čanů.	Směřoval	dále	dobrat	se	hlubší	sondy	a umělecké	výpovědi.	Mimo	sochařův	
zájem	nezůstaly	ani	zvířecí	bytosti,	zvláště	postavy	koní,	v nichž	od mládí	spatřo-
val	oddané	spolupracovníky	člověka.	Přímo	archetypálních	poloh	se	však	dobral	
v celém	cyklu	Venuší,	které	nesou	neomylnou	pečeť	tvaroženské	inspirace	a které	
s ostatními	sochařskými	realizacemi	můžeme	oprávněně	považovat	za Drápalův	
tvůrčí	vrchol	a za osobitý	přínos	českému	modernímu	umění.

Vladimír	Drápal	byl	znám	jako	člověk	nadmíru	laskavý.	Jeho	osobní	filozofie	
byla	 veskrze	 původní,	 a  takový	 se	 nám	dnes	 jeví	 i  jeho	umělecký	 odkaz.	 Jeho	
životní	a inspirační	fond	byl	natolik	vydatný,	takže	si	nikde	vypůjčovat	nemusel.	
Oč méně	býval	skromný	v požadavcích	na své	vlastní	životní	podmínky,	o to	ná-
ročnější	byl	na svou	uměleckou	dráhu.	Nikdy	se	nepodbízel,	šel	svou	vlastní	ces-
tou,	při	níž	vždy	důsledně	směřoval	za svým	vyznáním	a za představou	moder-
ního	výtvarného	projevu.	Díky	tomu	dosáhl	hodnot,	jimiž	se	zařadil	mezi	naše	
přední	soudobé	tvůrce,	jejichž	podíl	je	z našeho	umění	druhé	poloviny	dvacátého	
století	neodmyslitelný.

Svým	životem	i svým	osobitým	uměním	zakořeněným	v půdě	domova	si	vy-
tvořil	Vladimír	Drápal	pomník.	Bude	nám	jej	napříště	připomínat	 trojice	 jeho	
bronzových	Venuší,	s nimiž	se	v parkovém	prostředí	jeho	rodné	Tvarožné	každo-
denně	setkáváme.

PhDr. Jiří Hlušička, historik umění 
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REKLAMA
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Ze života obce
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Stanovisko rady obce k otevřenému dopisu Ing. Pavla Galleho
Dne 16. 4. 2015 obdržela rada obce otevřený dopis Ing. Pavla Galleho se žádostí 

o jeho zveřejnění ve zpravodaji. K tomuto dopisu vydává rada toto stanovisko:
Dne 23. 2. 2015 byla obecnímu úřadu doručena žádost Ing. Petra Kříže, nájemce 

obecního pozemku p. č. 1066/38, o povolení dočasného umístění konstrukce foliovní-
ku pro pěstování zeleniny na uvedeném pozemku, která by nahradila dosavadní kon-
strukci o stejné výměře, nesplňující požadavky na provozní bezpečnost. K žádosti byl 
dodán jednoduchý technický nákres a situační plánek s umístěním stavby.

Rada obce se touto žádostí zabývala na své schůzi dne 3. 3. 2015 a vyslovila sou-
hlas s  dočasným umístěním montované konstrukce foliovníku na  pozemku obce 
p. č. 1066/38 (usnesení č. 5/9).

Dopisem ze dne 6. 3. 2015 (č. j. 149/15/TV) byl žadatel informován o rozhodnutí rady.
Rada obce vyhověla žádosti Ing. Petra Kříže z těchto důvodů:
•	pozemek, na němž je foliovník umístěn, není dle platného územního plánu obce 

pozemkem pro bytovou výstavbu (v pozemku je veden přívodní řad veřejného 
vodovodu)

•	 sousedící pozemky jsou určeny územním plánem k  bytové výstavbě, ale záro-
veň se aktuálně stále jedná o zemědělsky využívanou ornou půdu, kterou nelze, 
do doby vydání povolení stavby, k bytové výstavbě využít

•	 stavba foliovníku svým charakterem nebrání a  nezhoršuje zemědělské užívání 
sousedních pozemků

•	pan Kříž dlouhodobě řádně užívá pozemek obce na základě uzavřené nájemní 
smlouvy a nemá vůči obci žádné pohledávky

•	nájemce využívá pozemek, který je veden jako orná půda k pěstování zeleniny 
a stavba foliovníku přímo souvisí s touto činností

•	na pozemku se v předchozích asi 15 letech nacházel foliovník stejných půdorys-
ných rozměrů

•	 foliovník je situován přímo naproti rodinného domu pana Kříže
•	 jedná se o stavbu dočasnou
•	 souhlas rady obce s umístěním foliovníku není povolením stavby dle stavebního 

zákona, pokud stavba takové povolení vyžaduje

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak rada obce i nadále považuje za platné 
své původní usnesení č. 5/9 ze dne 3. 3. 2015.
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Pátrání po prvních moderních lidech v Tvarožné pokračuje
V  průběhu měsíce července plánuje 

Archeologický ústav AV Brno ve  spolu-
práci s  Minnesotskou univerzitou pokra-
čování výzkumu na poli za tvaroženskou 
školou, který byl zahájen v  roce 2010. Cí-
lem výzkumu bude nalezení pozůstatků 
pobytu pravěkých lovců, kteří zde síd-
lili v  období asi před 45 tisíci lety. Právě 
v  této době můžeme podle posledních 
poznatků očekávat příchod prvních mo-
derních lidí na Moravu, kteří zde snad ješ-
tě zastihli poslední neandrtálce.

Vzhledem k  tomu, že se jedná spíše 
o  teplejší období v  rámci poslední doby 
ledové, kdy se místo spraše tvořily inici-
ální půdy, nemůžeme čekat dochování 
kostí a budeme se zřejmě muset spokojit 
s  nálezy kamenných artefaktů, takzva-
né štípané industrie, vyrobené převážně 
z rohovců typu Stránská skála a Krumlov-
ský les. Ovšem i  nálezy kamenných ná-
strojů mohou přinést spoustu zajímavých 
informací. Pokud se nám navíc podaří 
odkrýt větší počet přepálených artefaktů, 
bude možné lokalitu datovat takzvanou 
termoluminiscenční metodou.

V  případě vašeho zájmu o  pravěkou 
archeologii jsme schopni odpovědět 

na  případné dotazy přímo v  průběhu ar-
cheologického výzkumu. Přijďte se na nás 
proto v červenci podívat přímo na  lokali-
tu na poli za školou.

Ondřej Mlejnek, archeolog

Levalloiský hrot technokomplexu bohunicienu vyrobený z lim-
nosilicitu nalezený na lokalitě Tvarožná X – Za Školou.

Z historie obce
Stalo se před sedmdesáti lety (3)

Po  osvobození vyhlásilo vedení obce 
pro muže starší osmnácti let pracovní po-
hotovost. První smutnou povinností bylo 
pochování padlých ruských a  rumun-
ských vojáků. U toho byl i patnáctiletý Jan 
Brzobohatý z  č. 49: „…padlé jsem pocho-
vával vedle pomníku padlým z  I. světové 
války spolu s Aloisem Kotulanem a obecním 
hrobníkem Františkem Zachovalem. Těla 

ruských vojáků jsme do  země uložili na té 
straně, kde je dnes pamětní deska obětem 
bitvy u  Slavkova. Rusové byli v  prosinci 
exhumováni. Za  jejich hrobem směrem 
k potoku jsme v truhle pohřbili tělo rumun-
ského důstojníka, který dosud exhumován 
nebyl…“

Miloslav Krček do Tvaroženského zpra-
vodaje napsal: „…Největší počet mladých 
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lidí byl zaměstnán na  Kosmáku. Tam byl 
sklad pro lazaret. Dnešní cvičiště bylo plné 
povozů a  koní a  na  kuželně byly složeny 
veškeré potřeby včetně potravin pro lazaret. 
Nejprve jsme museli odevzdat osobní do-
klady a  potom nám byl každému přidělen 
pár koní a povoz. S těmito jsme následující 
dny jezdili pro mouku do Vážan a pro maso 
a  uzeniny do  Šaratic i  na  jiná místa. Zde 
jsme pracovali celé dny a  měli jsme to i  se 
stravou, kterou nám vařil voják mluvící čes-
ky, že jsme si s ním dobře rozuměli.“

I  Pamětní kniha obce se o  vztazích 
mezi občany a vojáky na straně 290 také 
zmiňuje: „…Styk obyvatelstva s  ruskými 
a  rumunskými vojáky byl většinou přátel-
ský. Došlo k několika nedorozuměním, byly 
spáchány četné krádeže a snad i násilnosti. 
To už nese válka. Nelze však všechny krá-
deže a špatnosti sváděti na vojáky, na vrub 
vojáků kradli a prováděli špatnosti i mnozí 
občané – kradli a nebojovali.“

Ve  Tvarožné byli ubytovaní rumunští 
vojáci. „…Byli to vesměs pekaři, kteří pekli 
někde v  obci chléb pro armádu…“ Podle 
vzpomínek Vladimíra Drápala pekli ru-
munští vojáci v  jejich pekárně na  návsi 
velké množství chleba v  plechových for-
mách.

V  obci bylo po  útěku či odchodu vo-
jáků množství zbraní a  munice. Místní 
národní výbor vyzval občany, aby je 
odevzdali. Všichni tak neučinili. A  tak si 
smrt vzala 17. května 1945 další smutnou 
a  zbytečnou oběť. Byl to svobodný šest-
náctiletý student obchodní školy Milan 
Veselý, který zahynul nešťastnou náho-
dou výbuchem nalezené pancéřové pěs-
ti ve  Tvarožné v  domě č. 210. Smrtelně 
zraněného Milana Veselého zaopatřoval 
administrátor Josef Soukop. V  jeho náru-
čí také chlapec naposledy vydechl. Josef 
Soukop se s  Milanem Veselým rozloučil 
při pohřbu na tvaroženském hřbitově.

První vážný pokus o  založení Místní-
ho národního výboru byl učiněn koncem 
února 1945. Měl vzniknout přibráním ko-
munistů do stávající Obecní rady. Ta byla 
zvolena ve volbách 29. května 1938 a byli 
v ní starosta Stanislav Veselý, rolník a ná-
městek starosty Emil Kaláb č. 125, rolník 
a radní František Daněk č. 90, dělník Fran-
tišek Kaláb č. 111 a  rolník Josef Marada 
č. 47.

To se nezdařilo. Místní národní výbor 
vznikl 1. května. Správu obce převzal 
2. května 1945. Při jeho sestavování se při-
hlíželo k tomu, aby v něm byly zastoupe-
ny všechny vrstvy občanů – dělníci, rolníci, 
úředníci a živnostníci. Předsedou byl zvo-
len člen KSČ, třiačtyřicetiletý blažovický 
rodák Metoděj Omasta. Ten měl značné 
zkušenosti z veřejné činnosti. V předmni-
chovské republice pracoval v  různých 
stranických funkcích. Místopředsedy se 
stali František Gale a Jan Sedlák.
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V  první řadě bylo řešeno zásobování 
občanů potravinami. Byly odstraňovány 
válečné škody, likvidováno střelivo, opra-
vováno elektrické vedení, veřejné osvět-
lení a  komunikace. Lesní správa přidělila 
obci pro občany 426 kubíků palivového 
dřeva, protože vojenské kuchyně jim spo-
třebovaly mnoho otopu.

Autobusová doprava do Brna byla nej-
prve zajišťována nákladním autem mezi-
národní organizace pro pomoc postiže-
ným válkou „UNRRA“. To později nahradil 
autobus ČSD.

Vzpomínka u  hrobu padlých ruských 
a  rumunských vojáků se na  hřbitově ko-
nala 5. července 1945 a o den později se 
uskutečnila smuteční tryzna za umučené-
ho starostu Stanislava Veselého. Podle do-
bové fotografie drželi při smuteční slav-
nosti čestnou stráž zástupci tvaroženské 
četnické stanice Josef Baslík a  Josef Hla-
vatý.

9. září 1945 byla díky snaze Metoděje 
Omasty a  Bohuslava Dostála slavnostně 
otevřena měšťanská škola. Zápis v Pamět-
ní knize Velatic to oceňuje: „…Je to velkou 
událostí i pro naše občany, končí neschůdná 

každodenní cesta do měšťanky do Šlapanic. 
Z této školy mají občané velkou radost…“

Ve  Tvarožné se první oslava Dne svo-
body po  okupaci uskutečnila 28. října 
1945. Slavnostním řečníkem v  sále Soko-
lovny byl ředitel Měšťanské školy Josef 
Husák. Program obstarali žáci místní školy 
a členové Sokola.

Pod názvem „Válečné škody“ je v  Pa-
mětní knize za rok 1946 napsáno: „Občané 
byli vyzváni, aby přihlásili výši škod válkou 
způsobených, za něž požadují náhradu. Zá-
lohu na náhradu škod obdrželi v prvé řadě 
občané, kteří utrpěli škodu na  obytných 
nebo hospodářských budovách. V  tomto 
roce byly také všechny opravy škod, pokud 
nebyly roku 1945 provedeny, dokončeny.“

Ve  tvaroženské Pamětní knize je 
na straně 306 krátká zpráva pod názvem 

„Památník“: „Na  rozcestí u  Nových polí dal 
farní úřad postaviti „černý kříž“ jako pa-
mátník na  skončení strašlivé války s  nákla-

dem 18.300 Kč. 
Kříž je z  černé 
žuly a  téměř 
4 m vysoký. 
Byl posvěcen 
5.  května 1946.“ 
Na  malém 
letáčku, vy-
daném k  této 
slavnosti, je 
na  jedné stra-
ně barevný ob-
rázek Blahosla-
vené Anežky 
Přemyslovny 
a na druhé stra-
ně text: „Pa-

mátka na  svěcení „černého“ kříže 
ve  Tvarožné 5.  května 1946. „Černý“ kříž 
ve  Tvarožné byl zbudován roku 1831, když 
zuřila strašlivá morová rána. Obnoven roku 
1946 v prvé výročí radostného vítězství nad 
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hnědým morem novopohanství.“ Kříž vy-
světil P. Josef Soukop.

Tragedie v rodině Veselých pokračova-
la 13. února 1947. V  tento den se Rudolf 
Veselý ze smutku nad smrtí jediného 
dítěte v  domě č. 210 zastřelil. Matriční 
kniha zemřelých uvádí, „ve stavu duševně 
nenormálním“. Bylo mu 43 roků, 8 měsíců 
a  9 dní. Pohřeb se konal 15. února. Cír-
kevní obřad provedl Václav Kosina, který 
na  místo administrátora ve  Tvarožné na-
stoupil 1. února 1947.

Posledním pozůstatkem války bylo 
zničené německé samohybné dělo, stojící 
před domem č. 15 na  návsi. V  roce 1947 
bylo rozřezáno a dáno do šrotu.

Přehled události v  letech 1939–1945 
končí popisem osudů vězněných obča-
nů a zahraničních vojáků. Mlynářka Háta 
Bahnerová, vězněná za  „černé mletí“, se 
dožila osmdesáti roků a  od  března roku 
1955 je pohřbena na  tvaroženském hřbi-
tově. Josef Frodl žil v  Brně. V  politických 
procesech v  padesátých letech byl od-
souzen na 25 roků do vězení. Odseděl si 
šest let. Dožil se devadesáti roků.

Bohuslav Dostal odmítl v  roce 1948 
vstoupit do  KSČ a  pracoval jako řadový 
učitel. Zemřel v říjnu 1982 ve věku 75 let.

Vlastimil Blahák byl po  osvobození 
jmenován zástupcem velitele Vojenského 
zeměpisného ústavu, profesorem na  Vo-
jenské vysoké škole a docentem na tech-
nice v  Praze. Po  únoru 1948 byl z  funkcí 
odvolán a učil na Vysoké škole železniční 
v Žilině. Dožil v Praze ve věku 74 roků.

Josef Liškutín působil jako velitel Ka-
tedry vojenské hygieny a  epidemiologie 
Vojenské lékařské akademie v Hradci Krá-
lové a v dalších funkcích. Zemřel ve věku 
nedožitých 47 roků a  v  únoru roku 1957 
měl ve Tvarožné slavný pohřeb.

František Havel po  roce 1948 z  obav 
před komunistickou perzekucí odjel 
do  Anglie. Dokončil tam studium práv 
a  jako podplukovník ve  výslužbě žil se 
svou rodinou v kanadském Ontariu. Dožil 
se osmdesáti roků.

70. výročí osvobození bylo za  přítom-
nosti významných hostů, válečné tech-
niky a  vojáků v  dobových uniformách 
důstojně oslaveno v  neděli 26. dubna 
na návsi před Obecním úřadem.

František Kopecký,  
kronikář obce

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 9. července 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.
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květen–červen 2015
95 let  Antonická Eliška, Tvarožná 321 

Galová Zdeňka, Tvarožná 276

90 let  Horálková Věroslava, Tvarožná 244

80 let  Švábenský Rudolf, Tvarožná 254

75 let  Feiková Jiřina, Tvarožná 342

70 let  Kozáková Marie, Tvarožná 53 
Ryšánek Zdeněk, Tvarožná 202

65 let  Fišerová Zdeňka, Tvarožná 223 
Urbánková Jana, Tvarožná 43 
Jašek Milan, Tvarožná 172 
Buchta Ivan, Tvarožná 264

60 let  Neužilová Anna, Tvarožná 14

50 let  Lenk Luděk, Tvarožná 140 
Buchta Jiří, Tvarožná 180 
Čaklošová Ivana, Tvarožná 325 
Šťastný Pavel, Tvarožná 236 
Struhařová Jana, Tvarožná 128

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. 5. 2015.

Hledám ke koupi domek se zahradou 
ve Tvarožné nebo v okolí do 10 km. 

Tel.: 792 284 071
Koupím byt v OV nebo může být  

i družstevní ve Tvarožné.
Tel.: 722 063 341

INZERCE



Fotbalové utkání TJ Sokol Tvarožná – SK Šlapanice B, 3. května 2015

Koncert ke Dni matek, Kyjovský komorní orchestr, 10. května 2015
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