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Vážení občané! 
 

Jaro bývá obdobím, kdy většinou věnujeme zvýšenou pozornost úpravě 
svých nemovitostí. I ve Tvarožné bude letos několik budov v centru obce 
opraveno. V první řadě se ke svému závěru blíží oprava fary. Tato historická 
budova byla opravena vysokým nákladem. Opravena je i márnice na hřbitově. 
Na podzim budeme znovu využívat k nepoznání vylepšenou moštárnu.Nahozen 
je štít Obecního úřadu s obecním znakem.Opravena je fasáda Klubu důchodců a 
nátěr dostala zatím část oken. V bývalém Svazarmu je opravena fasáda a hlavně 
bude provedena oprava havarijního stavu střechy. Na Obecním úřadě je 
instalována nová expozice z historie Tvarožné. 

Odkanalizování obce pokračuje když obec splnila zajištění smluv 
s vlastníky pozemků o uložení potrubí pro odvedení splaškových vod. Některé 
složitější případy ještě řeší firma Aquatis. 

Důležitým problémem, který řešila Rada obce je autobusová doprava na 
lince Brno-Viničné Šumice. Současný ideální stav se mění v tom smyslu, že 
firmě ČSAD nebyla udělena licence a dopravu bude zajišťovat v pracovní dny 
jen firma SEBUS. Jednali jsme na odborech dopravy Okresního úřadu, na 
brněnském magistrátu, se Sebusem i ČSAD. Iniciovali jsme schůzku zástupců 
jednotlivých obcí, kde byly prezentovány stanoviska jednotlivých zastupitelstev. 
Naším úspěchem je, že počet spojů i cena jízdného bude zachována a to zřejmě 
až do zavedení Integrovaného dopravního systému(IDS). Více o se dopravě 
dozvíte z článku ing.Kozáka uvnitř Zpravodaje. 

Zabezpečujeme i volby do parlamentu ČR ve dnech 14.-15.6.2002. Volební 
místnost bude tradičně na Obecním úřadě. 

V květnu a červnu nás čeká i několik významných kulturních a soutěžních 
událostí s významem, přesahujícím naši obec. Budou to tři koncerty, hody, 
hasičská soutěž i fotbalové utkání seniorů se zahraničním soupeřem. 

Předloženy jsou studie úpravy zahrady ZŠ a MŠ, studie zastavěnosti "Za 
humny" a studie koupaliště. Žádáme o dotace z programu obnovy venkova i 
z fondů Sapard. 

Zastupitelstvo obce na svém dalším jednání schválí další posun při 
vytváření nového územního plánu obce. 
 
  František Kopecký 
  starosta obce 



INFORMACE 
 
11.3. navštívili Obecní úřad pplk.JuDr.Fajtl a pplk.Sycha z Policie ČR. 
18.3. navštívil Tvarožnou ředitel Správy a údržby silnic okresu Brno-venkov 

ing.Svoboda s ekonomickým náměstkem ing.Pišem a vedoucím silniční 
správy Podolí panem Šimáčkem. 

25.3. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 
 1.4. Od počátku dubna je za provoz a údržbu hřbitova zodpovědný pan 

Jaromír Kocourek. Připomínky ke hřbitovu a urnovému háji adresujte na 
OÚ nebo přímo panu Kocourkovi. 

 6.4. se konal "den otevřených kluboven" skautů. 
 8.4. měli naši hasiči tři výjezdy k požárům. 
10.4. nás navštívil Miroslav Zakopjan, starosta ve Tvarožné u Kežmaroku (SR). 
12.4. otevřeli ve Šlapanicích nový Dům s pečovatelskou službou. 
14.4. navštívila Rada obce Sociální ústav pro mentálně postiženou mládež 

ve Střelicích. 
23.4. jednala Rada obce o autobusové dopravě. 
30.4. byl stanoven počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR pro obec Tvarožná, bude jeden okrsek se 
sídlem na OÚ. 

30.4. jednala Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. o naučné stezce slavkovským 
bojištěm. 

30.4. pálili hasiči čarodějnice. 
 4.5. byla jmenována zapisovatelka volební komise ve Tvarožné. 
11.5. v 19.30 hodin vystoupí Kyjovský komorní orchestr v kostele sv.Mikuláše. 
19.5. se uskuteční tradiční přehlídka dechovek při výročí Julia Antoše 

(Podboranka, Podhoranka, Nedakoňanka, Hornobojané). 
 8.6. sehrají ve Tvarožné fotbalové utkání senioři z Weissenkirchen 

(Rakousko). 
14.6. se ve Tvarožné uskuteční dvojkoncert skupin Kamelot a Lehká noha. 
22.6. budou tradiční hasičské hody, hraje dechová hudba Podboranka. 
 
– Další internetové stránky o Tvarožné jsou na adrese www.sweb.cz\tvarozna  
 
 František Kopecký 

http://www.sweb.cz/tvarozna


Volby do parlamentu 
 
Čtyři roky rychle uplynuly a opět jsou před námi volby do poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 
Jistě většina z vás již v dnešní době přemýšlí a zvažuje komu dát svůj hlas. 

Víme, že vzhledem k současné situaci mezi politickými stranami, je tato volba 
čím dál složitější. Rád bych tuto cestou apeloval na spoluobčany, aby při své 
volbě nepřemýšleli pouze nad stranami, ale zaměřili se i na jednotlivé kandidáty, 
kterým mohou dát preferenční hlasy.  

Jistě máte v živé paměti, který ministr a z které strany nám zkomplikoval 
život uzavřením nájezdu u Rohlenky, který nám pomohl uskutečnit generální 
opravu naší fary a podobně. Někteří poslanci toho při různých příležitostech 
hodně naslibovali, ale bylo jen málo těch, kteří svoje sliby a pomoci mysleli 
vážně a pomohli při řešení problémů naší obce. 

Při pročítání kandidátních listin najdete určitě jména kandidátů, kteří mají 
vztah k našemu kraji, regionu i obci s vědomím, že je velice dobré mít někoho 
komu mohu věřit při jeho rozhodování  v poslanecké sněmovně. Není dobré dát 
svůj hlas pouze straně s kterou sympatizuji, bez ohledu na to, kdo za ně 
kandiduje. Je třeba si více všímat osobností. 

Velice dobře se osvědčilo ve volbách do zastupitelstev krajů sdružení 
nezávislých kandidátů (SNK), které pod sebou sdružilo uskupení nezávislých 
starostů obcí, protože samotní nezávislí kandidáti se nemohli voleb ze zákona 
účastnit. Přes nedostatek peněz, zkušeností a navzdory ignorování agentur 
v průzkumech veřejného mínění, všude kde se SNK zúčastnilo voleb uspělo. 
SNK se nevymezuje levicovo-pravicově.České parlamentní strany totiž pojmy 
„pravice“ a „levice“ svým chováním zcela zamlžili a řadový občan nemá jasnou 
představu co tyto pojmy mohou znamenat. SNK se neváže na žádnou politickou, 
nebo filozofickou doktrínu, odmítá prosazování ideologických pouček do praxe 
a usiluje o vyvažování oprávněných zájmů různých společenských skupin, 
založené na manažerském přístupu ke správě veřejných věcí, vycházejících 
z aplikace odborných a vědeckých poznatků a využívání praktických zkušeností 
z tuzemska i ze zahraničí. 

O tom, že je tento systém možný a správný svědčí ta skutečnost, že v tomto 
volebním období je tři čtvrtiny obcí v celé ČR vedeno nezávislými starosty a 
komunální politika nemá tolik problémů jako státní, kde převládá politický boj 
mezi stranami, místo vedení konstruktivního dialogu. 

Věřím, že 14.-15.6.2002 se většina občanů Tvarožné dostaví k volebním 
urnám se správným rozhodnutím své volby kandidátů do Poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR. 

 
 

 Ing. Havel Jiří 
 místostarosta obce 



Ochrana obyvatelstva při vzniku mimořádné situace. 
 
Pro zabezpečení obyvatelstva při mimořádných situací je vypracovaná 

metodická pomůcka, uložená na Obecním úřadě. Poskytuje nám informace o 
výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty, o únikových cestách a 
vnitřním vybavení těchto úkrytů. 

Dozvíme se zde i o ochraně jednotlivých částí těla. Je možné je chránit 
dostupnými prostředky, které má každý z nás po ruce i prostředky ze 
zabezpečení Civilní ochrany. 

Sklad Civilní ochrany je umístěn v budově nynějšího Klubu důchodců. 
Jeho vybavení nekompletními ochrannými prostředky někdy z padesátých a 
šedesátých let je pro praktické využití velmi diskutabilní. 

Proto obec požádala velitele civilní ochrany našeho okresu o výměnu 
ochranných prostředků tak, aby byly na úrovni současné doby. Je jisté, že počty 
těchto prostředků už ani neodpovídají počtu obyvatel, které by bylo potřebné 
chránit. 

I v této oblasti je třeba trochu osobní iniciativy. Začít je možné tak, že si 
přečteme příručku pro obyvatele s názvem „Pro případ ohrožení“, kde najdeme 
obecné i konkrétní informace pro jednotlivé situace včetně důležitých 
telefonních čísel. Příručku je možné zapůjčit na Obecním úřadě. 

Ti, kteří mají k dispozici internet, mohou čerpat z informací Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na stránkách 
http://www.mvcr.cz/hasici/obcan/info_mu.html. 

 
 František Kopecký 
 
 
 

Zkontrolujte si svůj občanský průkaz 
 

Od 1.7.2000 platí nový zákon o občanských průkazech. O tom, co je třeba 
k vyřízení nového občanského průkazu jsem již informovala. Teď bych jen 
připomněla termíny, které mají vliv na platnost občanských průkazů. 

Začátkem roku sdělovací prostředky upozornily na to, že končí platnost 
občanských průkazů vydaných do 30.4.1993, v nichž není vyznačeno státní 
občanství. Pokud  kontrolou svého občanského průkazu zjistíte, že Vám chybí 
razítko o udělení občanství ČR, je Váš OP neplatný a je třeba vyřídit si nový. 

Další termín který bude mít vliv na platnost OP je 31.12.2005. Po tomto 
datu již nebudou platit žádné jiné OP než ty, které se vydávají nyní, tj kartička 
barvy modrorůžové, oficiálně označovaná jako občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji. Do tohoto data platí ještě ty OP, které mají „platnost bez 
omezení“. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech již tento termín 
nezná. Doba platnosti OP je 5 let u občanů od 15 do 20 let a 10 let u občanů 

http://www.mvcr.cz/hasici/obcan/info_mu.html


starších 20 let. Nemusíte však čekat až do roku 2005. Vy, kteří máte občanský 
průkaz který byl vydán více jak před deseti lety a máte vyznačenu platnost bez 
omezení, můžete požádat o vydání nového již dnes. Stačí jen mít novou 
fotografii (musí odpovídat současné podobě občana a zobrazovat ho v předním 
čelném pohledu, s výškou obličejové části hlady od očí k bradě minimálně 13 
mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Pozadí 
za zobrazenou osobou musí být bílé nebo světle modré - § 5 odstavec 1b/ 
citovaného zákona) a starý občanský průkaz. Osoby ženaté a vdané si mohou 
zapsat jako nepovinný údaj svého partnera (musí doložit originál oddacího 
listu). Nepovinným údajem, zapisovaným na žádost do OP je i dítě do 15 let 
(nutné předložit originál rodného listu dítěte). V kanceláři pak vypíšete žádost o 
vydání nového OP a do měsíce si zde vyzvednete OP nový. V roce 2005 již 
nebudete muset stát někde ve frontě. 

Ten kdo má OP s vyznačenou platností muže požádat o vydání nového 
nejdříve dva měsíce před ukončením platnosti. 

Ještě upozornění pro případ kdy OP ztratíte, nebo je Vám odcizen či dojde 
k jeho poškození. Na Obecním úřadě ve Tvarožné nebo na Okresním úřadě 
Brno-venkov na oddělení OP Vám bude vystaveno Potvrzení o občanském 
průkazu, které má platnost pouze dva měsíce. Pokud budete mít u sebe novou 
fotografii, svůj rodný list a na prokázání občanství ČR svůj platný cestovní pas, 
můžete hned požádat o vydání nového OP. Jinak byste měli podat žádost do 
měsíce od vydání potvrzení. O  vydaném Potvrzení o OP je proveden záznam do 
databáze pohřešovaných OP. Stane-li se, že se Váš OP najde, není možné ho již 
dál používat. Musí se požádat o OP nový. 

A závěrem ještě poslední upozornění. Dne 14. a 15. června 2002 budou 
volby do Poslanecké sněmovny PČR. Volit můžete pouze s platným občanským 
průkazem. 

 
 
Kam pro nový řidičský průkaz ? 
 
Na tento dotaz odpovídám velmi často. Řidičské průkazy Vám vyřídí na 

Referátu dopravy Okresního úřadu Brno-venkov v Brně na Gorkého 10 (bývalá 
Poliklinika Brno-venkov). Kromě toho je zde i evidence vozidel. 

 
A ode mne ještě jedno upozornění: 

Na Obecním úřadě prodáváme brožury „Průvodce občanským životem“. Je 
zde seznam potřebných úřadů a návody na postup při vyřizování a řešení 
občanských záležitostí. Přílohou je adresář důležitých úřadů s adresou, 
telefonem a úředními dny. Prodáváme je za 22,- Kč. 

 
 Anna Gallová 



Zimní příprava tvaroženských hasičů na sezónu roku 2002. 
 

Když sledujeme zprávy v tisku, sportovci odjíždějí se připravovat na další 
sezónu někam do tepla, třeba na Kanáry nebo do JAR. My si to však dovolit 
nemůžeme a tak máme svou osvědčenou zimní přípravu. 

Protože jsme loni dokončili stavební úpravy hasičské zbrojnice a jejího 
zázemí, mohli jsme se rozhýbat po delší době pouze při tanci na našich 
kulturních akcích. 

Začali jsme 19. ledna  na Jezerách na Dělňáku při Valné hromadě okrsku a 
následujícím okrskovém plese, kdy se štěstí unavilo a získali jsme v tombole 
nejvíce výher. 

Následoval náš tradiční Věneček ve spolupráci s chovateli. K tanci a 
poslechu zahrála a vytvořila dobrou náladu kapela Modul. Náš dík patří všem 
hostům, kteří přispěli k prožití krásného večera. 

Aby pohybu nebylo málo, dovolil si náš jednatel oslavit svou „padesátku“ 
začátkem února v hasičské zbrojnici, pozval především ty starší, střední 
generaci i s manželkami i tu perspektivní mládež, aby při hudební produkci 
pana Popelky, šéfa firmy ALFA–TEL – pravidelného sponzora našich akcí – 
jsme mohli prožít krásný večer tam, kde se cítíme nejlépe. Jako oslavenec se 
chci pochlubit, že k mému výročí napsal br. Kaláb Rudolf st. kasaci, kterou mi 
zazpívali členové sboru za doprovodu harmoniky př. Jože Daněčka. 

V sobotu 8. února jsme jako organizace pořádali 5. novodobé ostatky ve 
Tvarožné. Průvod 32 masek prošel za hudebního doprovodu celou obcí, aby 
pozval spoluobčany na večerní ostatkovou zábavu a noční pochovávání basy na 
závěr Masopustu. Tato vysilující akce má stále stejný podtext. Je tak 
namáhavá, že se někteří aktivní účastníci nedočkají závěru a příštího ročníku se 
již nebudou chtít zúčastnit (budou mít od manželky nebo rodičů zaracha). Jsme 
rádi, že průvodu se zúčastnilo hodně našich příznivců s velkou fantazií, a byli 
zpestřením celého odpoledne. Škoda, že mnoha našim mladých členům tato 
fantazie chyběla a nebo ztratili zájem? 

Dozvuky ostatků, proběhly v hasičské zbrojnici 23. února, na kterou byli 
pozváni všichni aktivní účastníci, kde při shlédnutí pořízené dokumentace a 
závěrečného vyhodnocení opět slíbili účast na dalším ročníku. 

Důkazem toho, že jsme nežili celou zimu pouze na parketu a oslavách 
jsou další aktivity členů sboru. Bratři Petr Pejřil a Zbyněk Machanec se 
každých 14 dní setkávají a připravují na jarní vystoupení družstvo mladších 
žáků. Přes zimu se podařilo zakoupit jejich potřebné nářadí. Že budoucnost 
sboru je v mládí pojali po svém bratři Vlastik Doležal a Karel Daněk. Ti 
dubnovým přírůstkem do svých rodin položili základ budoucího dívčího 
družstva. 

Průběžně probíhá údržba a příprava techniky. Tu jsme prověřili již při 
několika výjezdech např. na hořící stráň tvaroženské cihelny nebo k lesním 
požárům, kam nás povolává operační středisko HZS Brno-venkov. Vždyť 



posezení nad přírůstkem rodiny Doležalové bylo přerušeno dvěma výjezdy do 
lesa na šumicko 

Naši zimní přípravu prověří nejbližší týdny. Čeká nás nejen „Pálení 
čarodějnic“, svátek sv. Floriána, ale i první kolo soutěže požárních družstev 
v Sivicích pro žáky, děvčata i muže, kde budeme obhajovat postup do druhého 
kola. V červnu nás opět čeká příprava dalšího ročníku soutěže „O pohár 
obecního zastupitelstva“, kde by jsme rádi zopakovali minulé úspěchy. Naše 
mládež se již schází na přípravách tradičních tvaroženských hodů. Během léta 
by jsme měli obhajovat loňský úspěch v okrskové soutěži „Přeborník okrsku“ a 
také podpořit starostu okrsku, bratra Jiřího Bajera, při přípravě okrskových 
akcí. 

Doufejme, že vrcholem léta bude týdenní zájezd do chorvatského 
Medulinu. Ale to již moc předbíháme. 

Přesto, že máme natrénováno, rádi by jsme popřáli našim spoluobčanům, 
abychom se raději setkávali při kulturních a soutěžních akcí, než při zdolávání 
přírodních živlů a záchraně životů a majetku. 

 
Za výbor  SDH Tvarožná 

Zodpovědné osoby ::    tiskový mluvčí :: 
br. Severa Miroslav, Filip Pavel   jednatel br. Leo Neužil 

 



 

Tvaroženská hudební slavnost
JULIA ANTOŠE
Tvarožná 19. 5. 2002

TVAROŽNÁ “Krhon” - 15  hod.00

TVAROŽNÁ, Kulturní dům Kosmák - 16  hod.00

Setkání veřejnosti, obecního zastupitelstva a pozvaných 
dechových souborů u pamětní desky Julia Antoše, připomínka

výročí narození tvaroženského rodáka.

Koncert dechových souborů:
PODHORANKA, Moravany

PODBORANKA, Vyškov
NEDAKOŇANKA, Nedakonice 

HORNOBOJANI, Horní Bojanovice

Všechny srdeènì zveme.

OÚ Tvarožná
 



 
Vzpomínka na rok 1945 

 
Vážení čtenáři, 
 Dnešní můj příspěvek do Tvaroženského zpravodaje patří kamarádům, 
vrstevníkům z Tvarožné, se kterými jsem se v roce 1945 stali součástí 
vozatajské jednotky pomáhající v zásobování Rudé armády. 
 Několik málo dní po osvobození naší obce jsme byli vyzváni funkcionáři 
MNV a zástupci RA, abychom se dostavili na hřiště kulturního domu Kosmák. 
Přesný počet pozvaných neznám. K velikému překvapení nám bylo přiděleno po 
páru koní včetně povozu. Většinou na nás, dvacetiletých mladíků, se dostalo 
k obsluze koňského spřežení a blízkosti toho druhu ušlechtilých zvířat poprvé 
v životě. 
 Byly to podivné sestavy dvojic koní odebraných jejich majitelům během 
postupu vítězící armády. Ohlávky, opratě a další součásti postrojů svědčily o 
tom, že zabaveným koním se dostalo od jejich dřívějších hospodářů toho 
nejhoršího vybavení a nám novým kočím, nezůstalo nic jiného, než si s těmi 
dráty, provazy, jež tvořili součásti postrojů, vyrovnat. 
 Následujícího rána a následně další dny se pracně ustrojené potahy 
vydávaly se svoji novou obsluhou k zajišťování různého proviantu pro frontové 
účely. Někteří vozkové jezdili pro mouku do mlýna v Hruškách, jiní pro cukr do 
Slavkova nebo Sokolnic a další odváželi dělostřeleckou a minometnou munici 
včetně granátů a nábojů, které byly uskladněny v prostorách sokolnické 
bažantnice. Zaběhnuté cesty vozatajstva končily rozkazem—odjezd za frontou 
směrem Chrlice, Modřice, Moravany do Ostopovic. První noc a spánek byl nám 
dopřán ve vylidněné obci pod Brnem, Brněnských Ivanovicích-Nemovicích. Její 
obyvatelé, převážná většina německé národnosti, vesnici před koncem války 
opustili a tak nás, vzácné návštěvníky, vítal ve starém selském stavení s malými 
okny, uplakaný stařík. S třesoucím hlasem si stěžoval jak všichni mladí utekli a 
jeho zde nechali opuštěného na hlídání. V tom domě nebylo co hlídat. 
V místnostech pár skříní se starými hadrami a obutím a na dvoře pár slepic, 
které snad zázrakem přežily vojenské tažení. 
 Po vydatné večeři, nezbytné polévce s kusy masa zvané boršč a doplnění 
sklenicí vodky, zalehli jsme na půdě stavení, zatím co koně a povozy byly 
ukryty pod kolnami hospodářství. Na vozech byla mouka, cukr, sůl, velké balíky 
tabákových listů a na jednom povozu byly ukryty bedny s voňavým salámem. 
Kolem půlnoci nás probudil nejen mohutný hlas dohlížejícího staršiny RA, ale 
především dusot odvázaného koně prohánějícího se po velkém nedbale velkými 
kameny vydlážděném dvoře. A tak všichni za jednoho! Běhali jsme rozespalí po 
tmavém dvoře se snahou koně chytit. Dodnes nevím, kdo měl větší strach, my 
nebo to zvíře. 
 Druhého dne si velitel zavolal vojína, který vezl na voze již zmíněné 
bedny salámu. Při nenadálé kontrole zjistil, že několik „štanglí“ toho zboží 



zmizelo. Před mýma očima se i po tolika letech zjevuje mladičký Rudoarmějec, 
klečící a velkým pravoslavným křížem se křižující, prosící o milost 
s odůvodněním, že on nic neukradl. Viník se nenašel. Možná, že jím byl ten 
nebohý stařík z onoho německého stavení a jen díky inteligenci a lidského 
porozumění celý případ končil bez rozsudku. 
 Na další cestě stoupající z Moravan k Ostopovicím celou naši kolonu 
odstřelovalo německé letadlo. Zatím co koňská spřežení zůstala mezi 
stromořadím silnice, pravděpodobně zvyklá na podobné nálety, my jako jejich 
obsluha jsme vyžili k úkrytu kdejaký mostek kolem cesty. Všechno dobře 
dopadlo, nikdo nebyl raněn. S radostí jsme předali na hřišti Sokola Ostopovice 
nám svěřený dobytek a vozy s proviantem další skupině mladých lidí z tamní 
obce. 
 Po krátkém poděkování za odvedenou službu se nám dostalo vzácného 
daru. Byl to starý vysloužilí koník, kterého by žádný řezník či obchodník 
nekoupil vzhledem k jeho sešlosti. A s tímto darem jsme se vraceli z Ostopovic 
domů. Při cestě přes rozbité brněnské ulice a kolem doutnajících zřícenin domů 
se jedinec uvědomí, jak krutá je válka, kolik přináší bolesti a strádání. 
 V prostoru, kde je dnes v blízkosti kopečku Santon hřiště pro kopanou, 
padlo rozhodnutí „Rady starších“, že by naše cesta měla být završena 
triumfálním vstupem do vesnice. Měl být osedlán koník. Ten však neměl, 
chudák, pro nějakou recesi pochopení a spokojil se jen s přehozenou dekou, 
která kryla jeho viditelná žebra. V té době neznalé mobilních telefonů nás nikdo 
nečekal a jedině ten kůň jehož majitelem se stal p.Šír Silvestr připomínal nějaký 
čas uvedenou episodu z onoho období. 
 Již řadu let nežijí Sylva Šír, Mirek Sedlák, Honza Švehla, „Jaňula“ 
Ondráček, Bořik Fiala a další. Možná, že žije ještě někdo, koho jsem 
nejmenoval a se kterým bych mohl svoje vyprávění doplnit. 
 
 Antonín Jašek, Kovalovice 
 
 
 
 
 
 
 
Den otevřených dveří 
 
V sobotu 6.dubna 2002 se konal v klubovně tvaroženských skautů den 
otevřených dveří pro veřejnost. Tato akce byla součástí celorepublikového 
projektu, při kterém se JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR rozhodl podpořit 
sbírku POMOZTE DĚTEM, organizovanou Nadací rozvoje občanské 
společnosti a Českou televizí. Naši klubovnu navštívilo asi třicet malých I 



velkých hostů, kteří si mohli prohlédnout prostory ve kterých pracujeme, mohli 
se seznámit s naší činností a to nejen pomocí zápisů a fotografií v kronikách a 
v další literatuře, která byla k dispozici, ale hlavně při prezentační hře 
probíhající v sobotu odpoledne. Při této příležitosti bylo možné si prohlédnout i 
model stanu ve kterých bydlíme na letních táborech. Ve večerních hodinách 
jsme promítali diapozitivy z cest po rumunském Banátu a po pohořích Paring a 
Surean. 
 Děkujeme všem, kteří se rozhodli nás navštívit a přispět tak na dobrou 
věc. Na konto nadace bylo z Tvarožné odesláno 660,- Kč. 
 
 Jan Spáčil 
 
 
 
 
 
 
 

Provoz sběrného střediska komunálních odpadů  
květen - červen 2002 

 
sobota 11.5. ............................ 9.00 – 11.00 hod. 
středa 15.5. ........................... 15.00 – 17.00 hod. 
sobota 25.5. ............................ 9.00 – 11.00 hod. 
středa 29.5.  .......................... 15.00 – 17.00 hod. 
sobota  8.6. ............................. 9.00 – 11.00 hod. 
středa 12.6. ........................... 15.00 – 17.00 hod. 
středa 26.6. ........................... 15.00 – 17.00 hod. 

 
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska. 

 
 
 Ing. Jiří Havel 
 místostarosta 
 
 
 



Ze života farnosti 
 
V měsíci březnu a dubnu byly středem naší pozornosti velikonoční svátky. Svatý 
týden, týden utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, je pro nás tím největším 
týdnem v roce. Na velikonoce se připravujeme čtyřicetidenní dobou postní 
začínající Popeleční středou. Od Neděle Zmrtvýchstání pak počítáme 50 dní 
radostné doby velikonoční. 
V neděli po sv. Marku jsme stejně jako loni šli v procesí do polí k Booží muce u 
Velatic. Tam se uskutečnila lidová pobožnost žehnání polí, luk a pastvin. 
V době, kdy všechno roste a rozkvétá prosíme za hojnou úrodu na našich polích, 
za požehnání pro naši práci.  
Na začátku května se konala tradiční pouť v Horákově u kapličky sv. Gotharda a 
mše sv. za příslušníky hasičských sborů ve Tvarožné. Mnozí věřící se v té době 
vydávají na poutě, zvláště do Křtin, ať už pěšky nebo autobusem. 
Čeká nás 1.sv. přijímání dětí, svátek Božího Těla a v sobotu 1.června zvou 
skauti z Tvarožné všechny děti na tradiční Šprýmiádu 
Práce na faře a kolem ní jsou v plném proudu,. V prostoru za kostelem byly 
zbourány staré záchody, rozebírá se staré skladiště v rohu farní zahrady. Na 
jejím místě bude postaveno nové WC pro návštěvníky kostela i pro veřejnost. 
Uvnitř fary se dělají podlahy, dávají se dveře, venku se dělá nová plynová a 
vofdovodní přípojka. Je také postaveno lešení na opravu fasády. 
Stavební práce na faře se tak pomalu blíží ke konci, se stavební firmou Šmak 
počítáme při budování nových WC u kostela. 
 
 P. Jan Nekuda 
 
 
 

Vzpomínky Antonína Jaška 
Pokračování z minulého čísla 
 
Stavení čp. 162 – Staňkovi 
 Staňkovi byli sousedé Jedličků. Pan Staněk měl ve dvoře zařízenou 
kolářskou dílnu. Původní přízemní stavení bylo zásluhou nynějším majitelům 
Josefa a Anežky, rozené Blahákové, přestavěno v moderní patrovou budovu. 
Kolemjdoucí obdivují osázené okenní truhlíky s tisíci barevnými květy. Dávno 
už zmizely zásoby různých druhů dřeva uložených v prostoru za mlaty Kalábů a 
Daňků. Z těch vybíral strýček Staněk, odborník ve svém řemesle, materiál 
k výrobě kolářského zboží. 
 U Staňků měli dva syny – Aloise a Josefa. To byli ti správní kandidáti 
ženitby. Proto také zakotvili v rodné Tvarožné. Starší Alois si vzal za ženu Marii 
Maradovou, dceru místního zemědělce. Oba již zemřeli. Mladší Jožka je mým 
vrstevníkem a bývalým spolužákem. Spolu se setkáváme a prohodíme pár vět, 



snad jen při pohřbuj některého občana z Tvarožné. Jeho rodinu postihla 
v minulosti tragická smrt jejich syna. 
 Tetička Staňková se dožila požehnaného věku. Byla v domácnosti a 
starala se o menší hospodářství. Vždyť i u Staňků měli krávy a nějaké polnosti. 
Potkával jsem Jožkovi rodiče u zahrady v Hlinkách, kterou později prodali jako 
stavební parcelu manželům Muchovým. Není to tak dávno, co Jožka a Anežka 
Staňkovi slavili zlatou svatbu. S pozdní gratulací a přáním zdraví, klidu, 
přicházím i já, autor čtení. 
 
Stavení čp. 159 – Ondráčkovi 
 Snad nejmenším domkem v Hlinkách, je stavení, jehož majitelem byl pan 
Ondráček Mikuláš, pozdější nájemce komínkové cihelny. Pan Ondráček 
umožnil mým prarodičům Jaškovým, aby mohli počátkem 19.století v jeho 
domku krátkou dobu bydlet. S velkou lítostí se přiznávám, že na rozdíl návštěv 
téměř ve všech staveních v Hlinkách, v tom dočasném bydlišti mých předků 
jsem nikdy nebyl. 
 V době mého dětství v něm bydleli další Ondráčkové. Pan Ondráček 
Rudolf pracoval na dráze a se svou ženou měli Vlastimila, Dobromilu a Jiřího. 
 Nezapomenutelné bývali cesty staršího syna Ondráčků do místní školy. 
Vzrůstem nijak nevynikal a jeho drobné krůčky v rytmu doprovodné písničky 
jsou dnes jen vzpomínkou. Že tu písničku neznáte? Tak se s ní seznamte! 
 „Pan dláb, pan dláb, pleveliký pán. Má otátek mytý, otlí uti na paliti tetko 
doble tlití, pan dláb, pan dláb, pleveliký pán.“ 
 Znám i její melodii a s oblibou jsem ji v necenzurovaném znění zpíval pro 
radost svým dětem a později i vnoučatům. Všichni se potom na Vlastíka 
dotazovali. Vlastimil se vyučil krejčovskému řemeslu u krejčovského mistra 
pana Ličky Oldřicha v jeho provozovně „Na konci“. Později se přiženil do 
Blažovic. Stejně jako většina mužů z rodu Ondráčků se vyššího věku nedožil. 
Ani jeho žena Anička, rozená Poláčková z Blažovic již nežije. 
 Mladší sestra Vlastíka, usměvavá Dobromila, tak bezstarostný život 
neměla. Její ročník 1924 byl v době Protektorátu Böhmer und Mähren obětován 
představiteli tehdejšího státu zájmům Velkoněmecké říše. Příslušníci tohoto 
ročníku, chlapci a děvčata, neunikli nasazování na nucené práce do Německa. 
Mnozí z nich se zpět do osvobozené vlasti nevrátili. Při bombardování 
německých měst anglo-americkými leteckými silami zahynuli. Řada z nich se 
vrátila k rodinám s podlomeným zdravím a dodnes marně čekají na finanční 
odškodnění. Dobruška Ondráčková i Julča Kosíková, později provdaná za 
Smutného Jaroslava ze Šlapanic, se šťastně vrátili. 
 Při kapitole o rodině Ondráčkových připomínám událost. Která se 
přihodila po skončení té kruté II. světové války. V polovině toho slavného roku 
1945 jsme se zúčastnili taneční zábavy, kterých bylo v okolí Tvarožné několik, 
v sousedních Jiříkovicích. Právě ta jiříkovská byla mimořádná. Mezi 
návštěvníky byli vzácní hosté, sovětští vojáci vracející se z válečného tažení 



z Německa. Po skončení taneční melodie se zahleděla Dobruška Ondráčková ke 
skupině Rudoarmějců a poznala v uniformě RA mladou Rusku, s níž byla 
ubytována v Německu, v lágru totálně nasazených dívek. Obě si padly do náručí 
a slzy, které zalili tváře obou děvčat svědčili o nesmírném dojetí z tak 
nenadálého setkání. 
 Tento příběh, dosud nikde nepublikovaný, se stal v malém hostinci 
nacházejícím se na pravé straně při vjezdu do Jiříkovic od státní silnice. 
Dobruška se provdala za pana Putnu Karla z Jiříkovic a žije ve Tvarožné. Mě 
nezbývá než přemýšlet, jaký osud potkal Rusku. 
 
Stavení čp. 166 – Jahodovi 
 Velké rozdíly, pokud se týkají velikostí jednotlivých stavení byly též 
patrny i v Hlinkách. Vedle popisovaného domku Ondráčků stojí dodnes široký 
dům patřící v minulosti panu Augustovi a Barboře Jahodovým. Vážený občan, 
pan Jahoda, také kolářský mistr, stal se majitelem zmíněné malé cihelny po panu 
Ondráčkovi. Nevím, jakými finančními jednáními k tomu došlo. Podstatné je, že 
začal budovat novou kruhovou cihelnu, která byla uvedena do provozu v roce 
1925. Celá desetiletí bylo na vysokém masivním komínu velkými číslicemi 
vyznačeno datum 1925. Ze žertu jsem mnohokrát tvrdil, že ten komín byl 
postaven na počest roku mého narození. Byl to rok, kdy jsem si několik desítek 
metrů od něho, v domě mého praděda, poprvé po svém narození rozplakal. 
 Na levé straně širokého Jahodova stavení bývala kolářská dílna a pravá 
polovina sloužila k bydlení. Široká zahrada za domem sousedila na svém konci 
s popisovanou starou komínovou pecí a dále s prostorem nové kruhové cihelny. 
Jako kluci jsme měli celý ten areál, součást klukovských her, důkladně prolezlý. 
Podoba domu Jahodů se značně změnila. Z prostoru bývalé dílny je obchod s 
drogistickými potřebami a obytné místnosti jsou moderně upraveny. Celá 
parcela zůstala nadále v rodině. Bydlí v ní rodina pana Kocourka z Líšně, který 
si vzal za ženu Marii Daňkovu, vnučku pana Jahody. 
 
 
pokračování příště 
 



Informace Rady obce o připravovaných změnách v autobusové 
dopravě na lince Brno-Pozořice-Viničné Šumice. 

 
Dne 8. 4. 2002 obdržel OÚ Tvarožná dopis z Okresního úřadu Brno-

venkov, referátu dopravy, s žádostí o vyjádření k udělení nové licence na 
provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy ČSAD Brno-město, 
a.s. (ČSAD) na lince 720110 Brno-Pozořice-Viničné Šumice (linka). 
V přiložené koncesní listině ČSAD bylo uvedeno, že licence pro provozování 
linky končí 5. 6. 2002. 

Jak je všeobecně známo, autobusovou dopravu na lince v současné době 
zajišťuje ČSAD a již 8 roků také soukromá dopravní společnost SEBUS, jejímž 
majitelem je pan Ing. Oldřich Sedláček z Viničných Šumic. Od jeho vstupu na 
linku vedou obě společnosti mezi sebou nesmlouvavý konkurenční boj s cílem 
odstranit konkurenta z linky. Tato konkurence přinesla cestujícím zvýšení 
úrovně cestování v podobě většího počtu spojů za příznivé ceny oproti jiným 
linkám a v neposlední řadě i vyšší kulturu cestování. 

Rada obce, vědoma si závažnosti případného zhoršení dopravní obslužnosti 
na lince pro občany Tvarožné, pověřila na svém jednání 15. 4. 2002 starostu 
Kopeckého, Ing. Šimka a Ing. Kozáka, aby tuto situaci neprodleně projednali 
s dotčenými orgány státní správy a oběma dopravci. Východiskem pro jednání 
bylo zachovat současný stav, kdy na lince zabezpečuje dopravu ČSAD spolu 
s firmou SEBUS. Při neudělení licence ČSAD hrozí situace, kdy SEBUS nebude 
mít dostatečný počet spojů a přepravní kapacitu, na což doplatí zejména občané 
Tvarožné jako poslední vesnice na lince. V případě odchodu SEBUS z linky je 
obava, že ČSAD podstatně zvedne ceny. 

Dne 17. 4. 2002 jsme jednali s Ing. Fajkusem z referátu dopravy OkÚ 
Brno-venkov. Seznámili jsme ho s naším požadavkem zachovat na lince oba 
dopravce. Ing. Fajkus nás informoval, že je třeba postupovat podle §10, odst. 3 
Zákona o silniční dopravě (zákon č. 111/1994 Sb. a ve znění změn tohoto 
zákona č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb. a č 150/2000 Sb.). „(3) 
K rozhodování o udělení licence je příslušný dopravní úřad, v jehož územním 
obvodu se bude nacházet výchozí zastávka, s výjimkou mezinárodní linkové 
osobní dopravy, kde je k rozhodování příslušné ministerstvo dopravy a spojů.“ 

Protože naše linka má výchozí stanici Brno, je dopravním úřadem 
Magistrát města Brna (MMB), odbor dopravy. 

Ještě téhož dne 17. 4. 2002 jsme jednali s vedoucím provozního oddělení 
Ing. Josefem Buchtou a pracovnicí oddělení Ing. Evou Zahradníkovou. 
Informovali nás, že žádost o udělení nové licence ČSAD musí být definitivně 
rozhodnuta do 17. 5. 2002. V současné době si vyžádali vyjádření OÚ Brno-
venkov, jako dotčeného úřadu, na jehož územním obvodu jsou umístěny 
zastávky, a tento požádat o vyjádření obce, v jejichž územním obvodu jsou 
umístěny zastávky. 



Ing. Buchta nás informoval, že firma SEBUS obdržela v listopadu 2001 od 
MMB dotaci z titulu zajišťování základní dopravní obslužnosti a doložila 
prokazatelnou ztrátu. ČSAD podalo žádost o dotaci v lednu 2002 a MMB jí 
dotaci neposkytl. Dále nás informoval, že na základě §12, odst. 3 výše 
uvedeného zákona: „(3) Dopravní úřad licenci neudělí, jestliže:  

a) Přepravní potřeby v přepravním spojení, kde bude linka vedena, jsou 
zajišťovány provozem jiné veřejné dopravy, která je dotována státem.“ 

Tedy shrnuto – SEBUS má dotaci, ČSAD končí licence 5. 6. 2002 a dotaci 
nemá, nemůže tedy obdržet novou licenci od MMB. Zdůvodnění MMB – na 
lince bude jezdit jeden dopravce, bude mít cca dvojnásobné tržby, nebude 
ztrátový a pro příští rok dostane nižší dotaci nebo žádnou na základě výpočtu 
prokazatelné ztráty. 

Dne 20. 3. 2002 se dostavil do Rady obce pan Ing. Oldřich Sedláček a 
informoval členy, že k 5. 6. 2002 končí ČSAD licence na provozování linky a že 
od 1. 6. 2002 by měla dopravu zajišťovat jeho společnost SEBUS. Předal návrh 
jízdního řádu, který zpracoval na základě jím provedeného průzkumu 
obsazenosti jednotlivých spojů ČSAD a SEBUS. Jízdní řád (JŘ) obsahoval 
oproti stávajícímu JŘ SEBUS z Brna navíc 9 spojů a z Viničných Šumic navíc 
také 9 spojů. Toto bylo hodnoceno jako nedostatečné jak z hlediska počtu spojů 
tak kapacity. Dne 23. 4. 2002 se dostavil Ing. Sedláček znovu do Rady obce a 
JŘ z Brna posílil o dalších 5 spojů a JŘ z Viničných Šumic o 4 spoje. 

Dne 18. 4. 2002 jednal Ing. Kozák na ČSAD s dopravním náměstkem Ing. 
Pavlem Petrášem a 22. 4. 2002 jednal starosta Kopecký a místostarosta Ing. 
Havel s ředitelem společnosti ČSAD Ing. Tomášem Střelským a znovu Ing. 
Petrášem na OÚ. ČSAD nepředpokládá, že by novou licenci od MMB do 17. 5. 
2002 obdrželo, a proto přestane s největší pravděpodobností na lince od 1. 6. 
2002 jezdit. Proti rozhodnutí se odvolávají a jsou připraveni vyvinout velké 
úsilí, aby se na linku mohli vrátit. Předpokládají, že se firmě SEBUS nepodaří 
zajistit přiměřenou dopravní obslužnost, k čemuž údajně došlo v uplynulých 
dvou letech na lince Brno-Horákov-Mokrá.  

Radě obce a občanům Tvarožné zřejmě nezbývá od 1. 6. 2002 zatím nic 
jiného, než doufat, že fa SEBUS zajistí dopravní obslužnost na stejné úrovni, 
jako je v současné době, s tím, že SEBUS zachová současnou cenu, která je dnes 
o 30% vyšší než u ČSAD. Zachování vyhovující dopravní obslužnosti přislíbil 
Ing. Sedláček Radě obce Čestným prohlášením. 

Rada obce vyzývá občany, aby případné nedostatky v autobusové dopravě 
po 1. 6. 2002 nahlásili písemně na OÚ. Pokud z těchto informací bude vyplývat, 
že není dlouhodobě zabezpečena dostatečná dopravní obslužnost obce, podnikne 
Rada obce nezbytné kroky, aby zjednala nápravu. 

 
Za Radu obce zpracoval:  Ing. Jiří Kozák,  
 předseda finančního výboru. 

 



 
Okénko do života ZŠ a MŠ 

 
Mateřská škola: 
 
Květen 
- Fotografování dětí 
- Návštěva divadelního představení v divadle Radost 
- Besídka ke Dni matek 
- Pohádková muzika-výchovný koncert – seznámení s hudebními nástroji 

 
Červen 
- Oslava MDD – soutěže a hry pro děti 
- Podpoření žáků ZŠ v lehkoatletických přeborech na DOH 
- Výlet do ZOO v Olomouci 
- Výlet na kopeček Santon a McDonalds  spojený s hrou „Hledání pokladu“ 
- Slavnostní rozloučení s předškoláky na OÚ 
- Zakončení školního roku – táborák s opékáním buřtů 

 
Základní škola: 
 
Květen 
- Cyklistický výlet žáků 3. a 4. ročníku do okolí naší obce 
- Seminář pro ředitele málotřídních škol 
- Jarní koncert ZUŠ  
- Škola v přírodě – LDT „Pod Templštýnem“ – 27.5.- 31.5. 
- Návštěva ZOO v Brně (žáci 2. a 3. ročníku) 
- Návštěva filmového přestavení v brněnském kině (žáci 5. ročníku) 

 
Červen 
- školní foto jednotlivých ročníků 
- Dětské olympijské hry v lehké atletice pro málotřídní školy okresu Brno – 

venkov 
- Návštěva divadelního představení „Sněhurka“ v Janáčkově divadle 
- Třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování žáků za 2.pololetí 

školního roku 2001/2002 
- Zatančení České besedy na tradičních hasičských hodech 
- Slavnostní rozloučení s žáky 5.ročníku na OÚ 
- Závěr školního roku – táborák s opékáním buřtíků 
- Slavnostní zakončení školního roku 2001/2002 s předáním vysvědčení 

 
 Mgr.V.Floriánová a  V.Lunerová 
 



 Jubilanti březen - duben 2002  
    
85 let Daňková Vojtěška Tvarožná č. 115  
    
80 let  Kohout Jaromír Tvarožná č. 128  
 Pluháčková Pavlína Tvarožná č. 33  
    
75 let  Urbánek Jan Tvarožná č. 43  
 Chaloupka Josef Tvarožná č. 325  
 Šlezingr Vlastimír Tvarožná č. 241  
    
70 let  Omasta Zdeněk Tvarožná č. 239  
 Blaháková Anežka Tvarožná č. 226  
    
65 let Fišerová Libuše Tvarožná č. 170  
 Dostalová Jarmila Tvarožná č. 311  
 Konečný Jan Tvarožná č. 320  
 Chlup Jan Tvarožná č. 11  
    
60 let Kubicová Růžena  Tvarožná č. 306  
    
50 let Pavlovec Rudolf Tvarožná č. 160  
 Pospíšil Pavel Tvarožná č. 152  
    

Všem jubilantům blahopřejeme ! 
    
    
Fotografie:   
titulní strana František Kopecký, druhá strana obálky Jan Brzobohatý,  
třetí strana obálky Pavel Filip st., pohlednice na zadní  straně  ze sbírky  
Josefa Kopeckého ze Šlapanic.   
    

Tvaroženský zpravodaj, vydává Obec Tvarožná, vychází 1x za dva měsíce, 14.vydání 
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