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Vážení spoluobčané, 
je listopad, který bývá často vnímán 

jako smutný podzimní měsíc, kdy mlhy, 
sychravo a  inverze vyvolávají melancho-
lickou náladu. Ale listopad dovede být 
i  jiný. Listopad, to je i  nízké slunce oza-
řující krásně zbarvené listí, krajina plná 
dlouhých stínů a zvláštní světlo naprosto 
odlišné od plného letního jasu. Je to tako-
vý měsíc kontrastů, protože jej charakte-
rizují i další věci – mladé víno, kterého se 
ale nedá moc vypít, chryzantémy s  nád-
hernými květy, které ale divně voní nebo 
hřbitovy, na kterých je živo.

Rekonstrukce silnice na  návsi je v  pl-
ném proudu. Prakticky za  pochodu pro-
bíhají úpravy projektu. Na návsi byla zru-
šena tři parkovací stání, plánovaná přímo 
před sochami venuší Vladimíra Drápala. 
Celkový navržený počet 20 parkovacích 
míst se však nemění. Odstraněním něko-
lika sloupů veřejného osvětlení nebylo 
nutné dělit podélné parkoviště na  něko-
lik částí a  provádět finančně nákladnou 
ochranu čtyřicet let starého elektrického 
kabelu pod parkovacími plochami. Silni-
ce pod kostelem bude oproti původní-
mu návrhu zúžena, aby nemuselo dojít 
ke  zrušení stávající opěrné kamenné zíd-
ky a pokácení dvou vzrostlých lip. Naopak 
k rozšíření vozovky pro větší bezpečnost 
při míjení vozidel dojde pod hřbitovem, 
kde původní projekt uvažoval se zacho-
váním stávající šířky silnice, která v někte-
rých místech nedosahovala ani 5 metrů. 
Tyto úpravy jsou možné i  proto, že obec 
schválila bezúplatný převod této krajské 
silnice do  svého vlastnictví. Po  skončení 
opravy bude s Jihomoravským krajem po-
kračovat jednání na toto téma. Tím, že se 
z krajské komunikace III. třídy stane místní 
silniční komunikace, bude možné upravit 
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provoz na  této silnici snížením rychlosti, 
omezením vjezdu vozidel přesahujících 
určitou hmotnost nebo délku a  zavede-
ním dalších podobných opatření k  zajiš-
tění větší bezpečnosti. V průběhu stavby 
byl zjištěn havarijní stav dešťové kanaliza-
ce v úseku od návsi ke kostelu. Celá trasa 
kanalizace v  délce 250 metrů, od  mostu 
na  návsi až po  křižovatku ke  škole byla 
nahrazena novým plastovým potrubím 
s  novými revizními šachtami. Tím dochá-
zí také k  posunutí termínu dokončení, 
který je nyní stanoven na  15. prosince. 
Dle smlouvy se Správou a údržbou silnic 
JMK se na nákladech na novou dešťovou 
kanalizaci na návsi podílíme 75 % z celko-
vé ceny. Na část kanalizace, která nebyla 
v  původním projektu, se nám podařilo 
dohodnout příznivější poměr finanční 
spoluúčasti, a to 53 %. To představuje cca 
1,3 mil. Kč. Předpokládáme a máme před-
jednáno, že tyto vícenáklady bychom 
uhradili půjčkou od  Svazku pro vodovo-
dy a  kanalizace Šlapanicko. Uvědomuji 
si komplikace, které vám průběh stavby 
přináší a  chci všem poděkovat za  trpěli-
vost a pochopení. Jenom stále nabádám 
ke  zvýšené opatrnosti při pohybu v  pro-
storu staveniště a  v  blízkosti stavebních 
strojů. Mám na mysli zejména starší obča-
ny a děti.

Vyvolanou investicí, která částečně 
souvisí s  rekonstrukcí komunikace, byla 
instalace nového veřejného osvětlení 
po  obou stranách návsi. Nová svítidla 
umístěná na  současných betonových 
sloupech mnohem lépe osvítí prostor sil-
niční komunikace a chodník podél vozov-
ky. Zrušená stará parková světla po obvo-
du návsi bychom rádi nahradili novými 
lampami kolem chodníků v parku. Vzhle-
dem k  vysokým finančním výdajům v  le-
tošním roce však ještě nevíme, jestli bude  
 

možné instalaci tohoto veřejného osvět-
lení zahrnout do rozpočtu na příští rok.

V posledních měsících jsem zazname-
nal několik stížností na  zhoršený televiz-
ní příjem. Tento problém může souviset 
s přechodem mobilních operátorů na tzv. 
rychlá data pro internetové aplikace mo-
bilních telefonů, která se pohybují v pás-
mech blížících se frekvenci televizního vy-
sílání. Problémy se zhoršeným televizním 
příjmem je třeba reklamovat u  Českého 
telekomunikačního úřadu, který posky-
tuje licenci jednotlivým mobilním operá-
torům. Kontakty jsou k dispozici na webo-
vé adrese www.ctu.cz. Pracovníci ČTÚ si 
dohodnou termín návštěvy a  provedou 
místní šetření a proměření signálu. Pokud 
zjistí, že příčinou rušení je vysílač mobilní-
ho operátora, provedou zdarma montáž 
filtru k odstranění tohoto problému.

Na  dopravní inspektorát Policie ČR 
jsme se obrátili s písemnou žádostí o vy-
jádření k  možnému umístění přechodu 
pro chodce na  krajské silnici v  trase Gas-
tl–Náves v blízkosti mostu naproti Bajero-
vého. O tomto požadavku se diskutovalo 
v září na zasedání zastupitelstva a já jsem 
slíbil uveřejnit stanovisko dopravního in-
spektorátu ve zpravodaji. S pracovníkem 
DI jsem se také osobně potkal. Písemné 
vyjádření k  této záležitosti je přislíbeno. 
Do uzávěrky zpravodaje však ještě nebylo 
k dispozici. Tak snad v příštím čísle.

Od začátku letošního roku platí v Brně 
plošný zákaz provozování hracích au-
tomatů. To je také jeden z  důvodů, proč 
se loterijní společnosti snaží vyvíjet tlak 
na obce v blízkosti Brna. Příkladem může 
být Podolí, kterému se díky tomuto přípa-
du dostalo značné pozornosti v tisku i v te-
levizi, a kde se nakonec o otázce povolit či 
nepovolit kasino rozhodovalo v  místním 
referendu. Velká účast a zamítavý postoj 
většiny dosvědčují, že si lidé uvědomují 
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 19. září pořádali tvaroženští skauti Šprýmiádu. Na pravou skautskou „cestu kolem 

světa“ se za pěkného počasí vydal velký počet dětí.
•	 18.–20. září se konal Divadelní víkend na Sokolovně. Všechna představení navštívilo 

asi 600 diváků.  
•	 11. října se konal Farní den, při příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše.

Plánované akce v závěru letošního roku
•	 28. listopadu, Sokolovna – Mikulášský turnaj ve stolním Stiga hokeji, pořádá Orel 

Tvarožná.
•	 29. listopadu, 17 hod., Sokolovna – koncert v rámci projektu Jakub Jan Ryba nebyl 

jen „Hej, Mistře!“, připomínka 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí významného 
hudebního skladatele. Účinkují: Komorní orchestr Arthura Nikische, Chrámový sbor 
Tvarožná, Chrámový sbor Švábenice, Richard Kružík. 

•	 5. prosince – 210. výročí bitvy tří císařů, vzpomínkové akce. 

Aktuality z obce

negativní sociální dopady, které hazard 
přináší, a  to především do  nejbližšího 
okolí heren. Zvýšená kriminalita, drogové 
závislosti, ztráta zaměstnání, rozvrácené 
rodiny, zničené lidské vztahy, smutné osu-
dy a  promarněné životy. Takovéto mínu-
sy nemůže vyvážit jakkoli velký finanční 
přínos do  obecní pokladny. To si uvědo-
mujeme také my, zastupitelé. Na  svém 
posledním zasedání jsme proto schválili 
novou vyhlášku, která na celém katastru 
obce provozování hracích automatů, vi-
deoloterijních terminálů, kvízomatů a po-
dobných hazardních her zakazuje.

Už na  zářijové schůzi deklarovali za-
stupitelé vážný zájem o  prodávanou ne-
movitost manželů Matysových. Důvodem 
bylo především to, že se jedná o objekt ze 
všech stran obklopený obecními pozem-
ky a  zároveň sousedící s  kulturně spole-
čenským areálem. Také skutečnost, že jde 
o bytový objekt, je pro nás velmi podstat-
ná, jelikož nám, na  rozdíl od  některých 
okolních obcí, vlastní ubytovací kapacity 

chybí. Po  několika jednáních a  prohlídce 
prodávaného objektu a  pozemků jsme 
s Matysovými dospěli k vzájemné dohodě. 
Na  poslední schůzi zastupitelstva došlo 
ke schválení kupní smlouvy a bankovního 
úvěru, který si na pořízení této nemovitos-
ti bude obec brát. I když se jedná o výdaje, 
s nimiž jsme v rozpočtu vůbec nepočítali, 
věříme, že tato investice bude i z dlouho-
dobějšího hlediska pro další rozvoj naší 
obce prospěšná. Manželům Matysovým, 
s  kterými jsme ve  Tvarožné dlouhé roky 
žili, bych rád popřál v jejich novém bydliš-
ti spokojený a klidný život.

A  spokojené a  klidné dny přeji také 
vám, milí spoluobčané, v  těch několika 
zbývajících týdnech letošního roku. Ne-
nechte si blížící se adventní čas znepříjem-
nit starostmi, stresem a  uspěchaností, 
do kterých nás právě v tomto období nutí 
velké množství různých nezbytných a při-
tom většinou úplně zbytečných věcí.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad 2015–leden 2016
sobota 28. 11. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 9. 12. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 19. 12. 2015 9.00–11.00 hod.
čtvrtek 30. 12. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 9. 1. 2016 9.00–11.00 hod.

Upozornění občanům

•	 5. prosince – Skautský Mikuláš.
•	 11. prosince – Vánoční jarmark v ZŠ Tvarožná.
•	 13. prosince, 17 hod. – Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše – účinkuje Musica 

Animae.
•	 23. prosince, 17 hod. – Setkání u vánočního stromu, Betlémské světlo.
•	 29. prosince, 18 hod. – Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše, účinkuje komorní 

pěvecký sbor Danielis.

Plánované akce na počátku roku 2016
•	 16. ledna – Dětský maškarní ples TJ Sokol.
•	 23. ledna – Tradiční Věneček, ples SDH Tvarožná.
•	 30. ledna – Poslední leč, ples Mysliveckého sdružení Tvarožná.
•	 6. února – Hasičské ostatky. 

Poděkování
Tvaroženští vinaři děkují všem návštěvníkům „Burčáku“ za hojnou účast a příjemně 
strávený zářijový večer. Děkují také všem, kteří se podíleli na přípravě i samotném prů-
běhu večera.

Koupím byt ve Tvarožné. Bez RK. 
Tel.: 607 496 359

Hledám rodinný dům se zahradou 
ve Tvarožné a v okolí, dům může být 

i k opravám, ale obyvatelný.
Tel.: 604 522 895

INZERCE
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REKLAMA

středa 20. 1. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 30. 1. 2016 9.00–11.00 hod.

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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Informace ZO
Usnesení č. 8 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. září 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/8/15 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 2/8/15 – Návrhová komise:  
   Jiří Bajer  
   Milan Filipec 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 3/8/15 – Ověřovatelé zápisu: 
   Ing. Marie Ryšavá 
   Emilie Kousalová 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 4

  Usnesení č. 4/8/15 – Výpověď smlouvy o společném postupu (tangenty) 
Příloha č. 1 – Smlouva o společném postupu 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 5/8/15 – Záměr odprodeje části obecního pozemku p. č. 1084 
přiléhající k pozemkům 1091 a 1090 vše v k. ú. Tvarožná o výměře cca 200 m2 
Hlasování: pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 6/8/15 – Záměr odkoupení nemovitosti parcela parcelní číslo 221, 
222 – součástí pozemku je stavba RD č. p. 212 v k. ú. Tvarožná 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 7/8/15 – Realizaci optické sítě v obci společností VIVO CONNECTION 
spol. s r. o. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 8/8/15 – Kupní smlouvu – převod kanalizace, vodovodu a ATS v loka-
litě Cihelna. Příloha č. 2 – Kupní smlouva 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 9/8/15 – Vklad vodohospodářského majetku do vlastnictví Svazku 
obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  Usnesení č. 10/8/15 – Rozpočtové opatření č. VI/2015 ze dne 14. 9. 2015   
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. VI/2015 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
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  Usnesení č. 11/8/15 – Záměr bezúplatného převodu krajské komunikace III/4179 
v úseku od křižovatky se silnicí III/3839 po křižovatku se silnicí II/430 do vlastnictví 
obce Tvarožná 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Předsedům výborů a komisí předložit radě obce požadavky do rozpočtu na rok 
2016 – termín 31. 10. 2015.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Návrh usnesení. 
Zprávu starosty. 
Zprávy předsedů výborů a komisí.

Ve Tvarožné dne 14. 9. 2015

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

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:  Ing. Marie Ryšavá, v. r. 
      Emilie Kousalová, v. r.

Zemřela fotografka Helena Kupčíková
Ve věku dvaasedmdesáti let zemřela v sobotu 7. listopadu 

2015 paní Helena Kupčíková. Narodila se na Slovensku, kde se 
vyučila fotografkou a  tato záliba se stala i  jejím celoživotním 
povoláním. Pracovala v  redakci Československé tiskové kan-
celáře v  Bratislavě, po  přestěhování na  jižní Moravu působila 
na brněnském výstavišti a následujících 17 let v deníku Rovnost. 
Byla místopředsedkyní jihomoravské regionální rady Syndikátu 
novinářů České republiky. Po roce 1989 spolupracovala s obcí 
Tvarožnou, kde se významným způsobem podílela na  tvorbě 
propagačních a  informačních materiálů obce. Její profesionální fotoreportérská 
práce byla oceněna v řadě soutěží. Fotografie vystavovala v Brně, Blansku a Pozo-
řicích, které byly i jejím posledním domovem.
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REKLAMA
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REKLAMA
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ Sokol Tvarožná, oddíl kopané – zpráva po podzimní části 2015

Konec předchozího ročníku pro náš 
tým znamenal sestup do  čtvrté třídy 
okresního přeboru Brno-venkov. Prav-
děpodobně to u  většiny hráčů vyvolalo 
určitou představu, že o třídu nižší soutěž 
bude snadná a  budeme se pohybovat 

v  popředí tabulky, ne-li přímo pomýšlet 
na návrat opět do třetí třídy.

Úvodní remíza na  domácím hřišti 
s  jedním z  aspirantů na  postup v  loňské 
sezóně, mužstvem Podolí B, byla dobrým 
začátkem. Poté se však výsledky střída-

Informace
Vegetační doba klidu, aneb kdy je možné kácení stromů

Od  1. listopadu 2014 platí vyhláš-
ky Ministerstva životního prostředí 
č. 222/2014 Sb., kterou se změnila vyhláš-
ka č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a po-
volování jejich kácení. Je možné kácet bez 
povolení ovocné dřeviny i  u  rekreačních 
objektů a v zahrádkářských koloniích, a to 
bez povolení za  předpokladu, že nejsou 
součástí významného krajinného prvku 
nebo stromořadí. Další podmínkou káce-
ní bez povolení je, že se ovocná dřevina 
nachází v zastavěném území evidovaným 
v  katastru nemovitostí jako druh pozem-
ku zahrada, zastavěná plocha a  nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využi-
tí pozemku zeleň. Ovocnou dřevinou se 
rozumí angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, 
jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný mo-
ravský, kdouloň, meruňka, morušovník, 
maliník, ostružiník, slivoň, třešeň, višeň 
i  ořešák vlašský, líska obecná a  mandloň 
obecná. Na  ostatní dřeviny se vztahuje 
povinnost získat pro kácení povolení, po-
kud dřevina v tzv. prsní výšce 130 cm nad 
zemí má obvod kmene 80 cm a více.

Odstranění dřeviny se zpravidla prová-
dí v období vegetačního klidu, což je ob- 
 

dobí přirozeného útlumu fyziologických 
a  ekologických funkcí dřeviny, tj.  od  prv-
ního listopadu do třicátého března. 

O  povolení kácení neovocné dřeviny 
je zapotřebí žádat u  orgánu ochrany pří-
rody, kterým je obecní úřad. Žádost musí 
obsahovat:
•	 Jméno a adresu žadatele (vlastník po-

zemků, případně nájemce pozemku)
•	 Označení katastrálního území a parce-

ly, na které se dřevina nachází
•	 Doklad o vlastnictví pozemku, souhlas 

vlastníka 
•	 Specifikaci dřevin (druh a  počet), při 

větším počtu dřevin i situační plánek
•	 Udání obvodu kmene stromu ve  výš-

ce 130 cm nad zemí
•	 Zdůvodnění žádosti

Příslušný formulář žádosti je k  dispo-
zici na OÚ Tvarožná. Žádost můžete také 
sepsat svými slovy. Žádost se podává 
na  podatelně OÚ Tvarožná. Podání žá-
dosti i vydání povolení není zpoplatněno.

V  případech, kdy žádost není nutná, 
podáváte písemné oznámení o odstraně-
ní dřevin a to nejméně 15 dnů předem.

Lenka Dumpíková, DiS. 
referent státní správy a samosprávy
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ly, jako na  houpačce. Celkový počet šes-
ti prohraných zápasů z  jedenácti však 
nejsou dobrou vizitkou. Tomu odpovídá 
i umístění na desátém místě po polovině 
sezóny, které je určitě zklamáním. Pro-
hry v  posledních čtyřech utkáních byly 
jen hořkou tečkou za  touto částí sezóny. 
Do  výčtu toho horšího bych ještě asi za-
hrnul i zbytečné individuální chyby a ne-
proměňování vyložených šancí, které na-
konec znamenaly ztrátu bodů.

Na druhou stranu je potřeba ještě zmí-
nit, že samotný přístup hráčů k tréninkům 
a účast na nich, patří určitě k těm lepším 
stránkám a řekl bych, že neodrážejí umís-
tění v tabulce. Hraje se ale na góly a na zís- 
 

kané body a  tam je potřeba výrazně za-
pracovat.

V zimě bývá přestávka podstatně delší 
než v létě a tak bude potřeba doléčit zra-
nění, stabilizovat tým a připravit se na jar-
ní boje. Cílem bude určitě vylepšit dosa-
vadní postavení v tabulce a pohybovat se 
v její horní polovině.

K  beze sporu příjemnějším částem 
sezóny patřil country večer za  hudební-
ho doprovodu Tamburášů, který se konal 
v září v prostorách parkoviště a přístřešku 
před fotbalovými kabinami. Byl to již dru-
hý ročník a věříme, že stane dobrou tradi-
cí. Tímto děkujeme kapele a  všem účast-
níkům za  podporu a  těšíme se na  další 
setkání.

Tamburáši, posezení před fotbalovými kabinami září 2015.

Tabulka po podzimní části sezóny 2015/2016
Rk. Družstvo Záp. + 0 – Skóre Body
1 Viničné Šumice 11 8 1 2 39:27 25
2 Podolí B 11 6 4 1 32:17 22
3 Moutnice B 11 7 0 4 36:16 21
4 Blučina B 10 6 1 3 29:14 19
5 Pozořice B 11 6 1 4 28:26 19
6 Babice n/Sv B 11 5 2 4 21:26 17
7 Rajhradice B 11 5 0 6 25:25 15
8 Opatovice 11 4 2 5 27:27 14
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9 Újezd B 11 4 1 6 25:36 13
10 Tvarožná 11 3 2 6 23:28 11
11 Blažovice B 11 3 1 7 20:37 10
12 Kobylnice 10 0 1 9 14:40 1

Za oddíl kopané 
Petr Kozák a Pavel Daněk ml.

Lampiónový průvod ve Tvarožné
V sobotu dne 31. 10. 2015 se uskuteč-

nil lampió nový průvod se stezkou odvahy. 
Sešli jsme se v  17  hodin u  Základní ško-
ly. Účast byla, i přes podzimní prázdniny, 

veliká. Průvodu se dle odhadu zúčastnilo 
přes 130  lidí. Každé dítě a  dokonce i  ně-
kteří dospělí, měli sebou lampión a všich-
ni měli dobrou náladu. Počasí nám přálo. 

Letos bylo opravdu 
teplo, takže se nám 
šlo velmi dobře.

Na  cestu nám sví-
tily „světlušky“ a  do-
vedly nás až k fotbalo-
vému hřišti. Zde bylo 
připravené menší ob-
čerstvení. Poté se děti 
vydaly na  stezku od-
vahy, která vedla přes 
celé fotbalové hřiště. 
Na konci na ně čekaly 
svítící vyřezané dýně 
a sladká odměna.

Celá akce se vel-
mi vydařila a  všichni 
jsme si to moc užili.

Tímto bych chtě-
la všem poděkovat 
za  účast a  doufám, 
že  příští rok se všich-
ni zase společně se-
tkáme v  tak hojném 
počtu.

za pořadatele  
Dita Kochová

Ze života obce
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Jakub Jan Ryba nebyl jen „Hej, Mistře!“ 
Také ve  Tvarožné budeme mít příle-

žitost navštívit koncert, který je součástí 
ojedinělého hudebního projektu. Jeho cí-
lem je představit osobnost významného, 
ale současně i  nedoceněného českého 
hudebního skladatele – Jakuba Jana Ryby. 
V letošním roce uplynulo 200 let od jeho 
narození (26. října, Přeštice) a  zároveň 
250  let od  jeho úmrtí (8. dubna, Rožmitál 
pod Třemšínem). V rámci projektu se koná 
série koncertů – na  zámku v  Bučovicích, 
na  zámku ve  Křtinách, v  bazilice minor 
ve Žďáru nad Sázavou a ve Tvarožné. Zde 
se koncert, jako čtvrtý v pořadí, koná v ne-
děli 29. listopadu od 17 hodin na Sokolov-
ně. V komponovaném programu budeme 
mít možnost uslyšet neznámá Rybova 
díla. Navíc se v  mluveném vstupu dozví-
me o  pohnutém životním osudu opomí-
jeného českého génia, a to v historických 
i  společenských souvislostech. Seznámí-
me se s  jeho mimořádným pedagogic-
kým přínosem i  nepříliš pozitivní životní 
filosofií. Ale vraťme se k  hudbě. Kdo by 
neznal populární „Rybovku“ Hej, Mistře? 
Tato skladba si pro svoji hudební a  pře-
devším jazykovou srozumitelnost našla 
u  našeho národa oblibu a  brzy se stala 
téměř neodmyslitelnou součástí českých 
Vánoc. Uvedený projekt neupírá České 
mši vánoční její existenci. Jeho záměrem 
je sdělení, že Rybova tvorba dosahovala, 
co do  kvality i  kvantity kompozic, mno-
hem obdivuhodnějších rozměrů. Již dnes 
víme, že napsal okolo 2 000 skladeb du-
chovního i světského charakteru různého 
rozsahu a jen v malé míře s českými texty. 
Bohužel se jeho dílo nedochovalo celé. 
Například z 35 symfonií se zachovaly jen 
dvě. Jednu z  nich – Symfonii C dur – na-
studoval dle originálních notových zápisů 
Komorní orchestr Arthura Nikische (dří- 
 

ve Kyjovský komorní orchestr). Z  mnoha 
skladeb pro sólové nástroje se zachovaly 
pouze dva houslové koncerty. V  progra-
mu je zařazen Koncert F dur pro housle 
a orchestr. Vzhledem k vysoké náročnosti 
jeho houslového partu byl přizván pro-
fesionální houslista Richard Kružík, člen 
Janáčkova kvarteta a  Filharmonie Brno. 
Závěr programu koncertů patří Vánoční 
mši č. 37 (Missa in D dur Nativitatis D. J. Ch. 
accomodata no. 37), jež je zpívána latin-
sky v podání tvaroženského chrámového 
sboru a  chrámového sboru ze Švábenic, 
opět za doprovodu již zmíněného komor-
ního orchestru. 

Autorem myšlenky prezentace zapo-
menutých děl i  osobnosti Jakuba Jana 
Ryby je Ing. Jan Sáraz, vedoucí Komorního 
orchestru Arthura Nikische a dirigent tva-
roženského chrámového sboru. Všechny 
koncerty řídí a provází mluveným slovem. 
Díky jeho úsilí a  optimismu se podařilo 
připravit společná vystoupení amatér-
ských souborů i profesionálního houslisty. 
Z důvodu vzdálenosti i časového vytížení 
nebylo možné zajistit v  průběhu příprav 
pravidelné zkoušky všech zúčastněných. 
Partitury byly nastudovány samostatně 
a  společný nácvik se konal jen ve  velmi 
omezené míře. Koncerty jsou uváděny 
na několika místech, čímž se k neznámé-
mu Rybovu dílu, a  vážné hudbě vůbec, 
dostává širší okruh posluchačů. Organi-
zační a  personální zabezpečení projektu 
je přednostně orientováno – v  duchu 
myšlení Jakuba Jana Ryby – na maximální 
účast neprofesionálních umělců a organi-
zátorů. Projekt, který podporuje Minister-
stvo kultury České republiky, je realizován 
ve spolupráci s Českým rozhlasem v Praze. 
Už jen tyto skutečnosti činí mimořádný 

„amatérský“ počin ojedinělým. 
Pavel Šťastný
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Základní škola Tvarožná
Letošní rok se blíží ke konci a je tu i po-

slední příspěvek do Zpravodaje. V průbě-
hu roku jsme se potýkali s  řadou streso-

vých situací různého charakteru. Některé 
se dotýkaly celé republiky i  celé Evropy, 
některé třeba jen regionální dopravní si-

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s konáním vzpomínkových akcí u příležitosti 
210. výročí bitvy tří císařů dojde v sobotu 5. prosince od asi 10.00 hod. do asi 17.00 hod. 
k  uzavírce obce pro veškerou dopravu. Současně bude omezen provoz autobusové 
linky 702 a budou dočasně přemístěny zastávky. Při letošních jubilejních vzpomínko-
vých akcích se očekává podstatně více návštěvníků, než v  letech předchozích. Tomu 
bude odpovídat zvýšený pohyb osob v obci i provoz na okolních komunikacích. Od asi 
13  hod. bude uzavřena silnice k  motorestu Rohlenka i  pro pěší z  důvodu vymezení 
prostoru pro rekonstrukci bitvy. Možnost obejití „bitevního pole“ bude podél kopce 
Santon. Z důvodu ochrany přírody bude vstup na Santon zakázán (viz mapka ve zpra-
vodaji). Věnujte prosím pozornost informacím a  pokynům pořadatelů a  Policie ČR. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že i díky Vám budeme moci zaznamenat důstojný 
a bezproblémový průběh letošních jubilejních vzpomínkových akcí.



23 Ročník 43  •  Číslo 6  •  listopad–prosinec 2015

tuace a  některé našich osobních životů. 
Nepříjemných informací, kritiky na všech-
ny a  všechno je všude kolem nás stále 
plno, a proto si myslím, že je dobré vyvá-
žit tento stav projevem něčeho pozitivní-
ho. Třeba dát najevo svůj respekt a  díky 
všem těm lidem, kterých si vážíme, kteří 
nám pomáhají nebo jsou k  nám prostě 
jen milí a vstřícní.

Děkuji tedy dětem, našim žákům, 
za  vzájemnou toleranci, ochotu a  přátel-
ství a za snahu vštípit si základní pravidla 
pobytu a práce v kolektivu. Někdy proces 
vzájemné spolupráce a vydobytí si svého 
místa mezi vrstevníky trvá delší dobu a je 
pro děti bolestný a stojí je hodně sil, ale 
důležité je, že se naučí problémy řešit – 
a ne před nimi utíkat a při tom zvládnout 
ještě vstřebat nové informace a  rozvíjet 
svoji osobnost. 

Ve  škole žáky vzdělávají, vychovávají, 
ale také jim pomáhají se všemi „bolístka-
mi“ jejich učitelky, vychovatelky nebo asi-
stentky. Proto i  jim chci poděkovat za  je-
jich empatii, trpělivost, ale také kreativitu 
a  důslednost. Velký dík patří především 
rodičům, kteří svým dětem neustále „za-
metají cestičku životem“, což bývá často 
velmi náročné. Děkuji také za  podporu 
z  obecního úřadu, pracovníkům obecní-
ho úřadu za pomoc s údržbou okolí ško-
ly, školnici paní Renatě Laníčkové za  její 
obětavost při plnění úkolů nad rámec 

jejích povinností, kuchařkám za přípravu 
dobrých obědů a  vám všem, kteří naší 
škole pomáháte sponzorskými dary, sbě-
rem starého papíru, drobnými opravami, 
dobrým slovem nebo svojí účastí na  ak-
cích pořádaných naší školou. Jsem oprav-
du velmi ráda, že mám komu děkovat 
a že jsou mezi námi stále slušní a milí lidé.

A na závěr zmíním aktivity, které naše 
žáky ještě letos čekají. Většina z  nich se 
každoročně v  plánu objevuje, takže je 
můžeme nazvat tradičními. Připravuje-
me Mikulášský den, vánoční jarmark i vá-
noční besídku, návštěvu vánočního Brna 
a zpěv pod vánočním stromem na návsi. 
Netradičně bychom letos chtěli připome-
nout výročí bitvy u Slavkova. Setkání s vo-
jáky a kronikářem obce žáky jistě obohatí 
o  nové a  zajímavé informace. Začátkem 
listopadu se na zájemce budeme těšit při 
Dnu otevřených dveří, v průběhu listopa-
du nás čekají projektové dny a blahopřání 
jubilantům. V  listopadu odevzdáme na-
sbírané kaštany a  v  prosinci zorganizuje-
me sběr starého papíru. Věřím, že se vše 
vydaří podle plánu, děti si rychle odbydou 
neštovice a  nachlazení a  prožijeme pěk-
né vánoční svátky. Pozvánky na všechny 
akce se objeví aktuálně na  našem webu 
a v informační vitríně. 

Všem přeji pěkný závěr letošního roku.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Jako každý měsíc, tak i následující dva 

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

Na  počátku měsíce listopadu jsme 
navštívili knihovnu v Mokré, kde jsme se 
seznámili s  životem u  rybníka, vyslechli 
si pohádku O čápovi, a seznámili jsme se  
 

s novými tituly knih, jež jsme si mohli pro-
hlédnout.

10. 11. nás čeká druhá lekce MTU pod 
názvem „Malý architekt“, a to od 9.00 hod. 
Druhý den, tedy 11. listopadu, nám vy-
kouzlí v  mateřské škole maňáskové diva-
dlo z Hodonína veselou pohádku „O ztra-
cené šišce“.
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Z historie obce
Četnická stanice ve Tvarožné (2)

5. listopadu byl Alois Brzobohatý 
z  Mokré vyšetřován pro krádež pilky 
a hned další den Rudolf Veselý a spol. pro 
krádež železa a desek v ceně 900 Kč.

6. listopadu bylo do  Staniční knihy 
zaznamenáno, že v  noci na  3. listopadu 

se neznámí pachatelé pokusili vloupat 
k domkaři Hadačovi v Horákově a k rolní-
kovi Josefovi Brzobohatému ve Velaticích.

Kradlo se i  ve  Tvarožné. O  měsíc poz-
ději, v noci na 6. prosince, odcizili neznámí  
 

24. listopadu přijedou do  mateřské 
školy Tetiny se svým vystoupením pod 
názvem „Tetiny v kuchyni“. Po celou dobu 
vystoupení se bude zpívat o jídle, o vaření 
a o všem, co k tomu patří. 

8. až 10. prosince připravujeme spo-
lečně s  dětmi vánoční jarmark v  prosto-
rách mateřské školy, vždy od  8.00 hod. 
do  16.00 hod. Přijďte se podívat na  uni-
kátní výrobky, které určitě ozdobí každou 
domácnost a zahřejí na srdíčku.

10. prosince budeme v  mateřské ško-
le vítat Advent. V tento den se jistě obje-
ví i  zapomnětlivý Mikuláš, který dětem 
přinese určitě nějakou nadílku. To vše se 
uskuteční s Tetinami od 16.00 hod. Srdeč-
ně zveme na  tuto akci všechny, kteří se 
budou chtít příjemně naladit na přicháze-
jící Vánoce. 

11. prosince se vydáme do  Divadla 
Bolka Polívky na pohádku „Čertův švagr“. 
Jedná se o  muzikálovou výpravnou po-
hádku na  motivy Boženy Němcové, kte-
rou určitě všichni známe.

14. 12. v 10.30 hod. vystoupí naše děti 
v  dobových kostýmech v  programu „La-
dovy Vánoce“ na náměstí Svobody. Pokud 
se chcete vánočně pobavit, nasát vánoční 
atmosféru, tak je to jedinečná příležitost, 
jak povzbudit děti v jejich koledování.

15. prosince od  9.00 hod. proběhne 
další, v  pořadí již třetí, lekce MTU, tento-
krát pod názvem „Malý inženýr“. 

16. prosince v  10.45 hod. přijedou 
do mateřské školy mladí dudáci se svým 
vánočním koncertem a seznámí nás s ne-
tradičním hudebním nástrojem. 

Jak jistě všichni víte, naše škola se 
v  současné době účastní soutěže s  „Do-
mestos“, a  proto bych vás touto cestou 
chtěla požádat, abyste nás podpořili svý-
mi hlasy ve všech aktivitách, anebo náku-
pem prostředků Domestos, protože 22. 11. 
2015 celá soutěž končí, a každý hlas či bod  
 
za  nákup se počítá. Děkuji paní Křížové 
Martině za  velkou podporu a  aktivní po-
moc ve zmíněné soutěži.

Touto cestou bych rovněž chtěla podě-
kovat všem našim sponzorům, aktivním 
sběratelům starého papíru, ale i podpoři-
telům soutěže „Domestos“. Velké díky pa-
tří i Obecnímu úřadu, bez jehož podpory 
bychom nemohli takto fungovat. Velmi si 
vážím všech příznivců naší mateřské školy, 
a doufám, že i v roce 2016 tomu nebude 
jinak.

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

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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pachatelé tvaroženskému farářovi Simo-
nidesovi ze včelína med v ceně 2.000 Kč.

2. února 1922 bylo zahájeno pátrání 
po  pachateli krádeže peněz u  Františka 
Putny v Blažovicích. Obchůzka byla prove-
dena v Blažovicích a ve Tvarožné. Na ústní 
udání holiče Konstantina Havránka byl 
zatčen a do soudní vazby dodán Stanislav 
Prokeš z Tvarožné.

11. září nahlásila Žofie Klimešová 
z  Tvarožné strážmistru Weinmarovi že  jí 
neznámý pachatel někdy v  roce 1919 
nebo 1920 odcizil náušnice v ceně 60 Kč. 
Krádež byla dodatečně oznámena Okres-
nímu trestnímu soudu v Brně.

Den nato odcizil neznámý pachatel 
Emilii Krčkové, hostinské na Maxlovce, je-
den ubrus v ceně 30 Kč a hrací jedny karty 
v  ceně 5 Kč. Krádež vyšetřoval strážmistr 
Bláha, který ji nahlásil soudu.

23. září byla zapsána krádež u Metodě-
je Skotálka z Horákova. V noci na 20. září 
mu neznámý pachatel odcizil z  pole 
400 kg brambor v ceně 240 Kč. Ve stejnou 
dobu bylo z pole Josefa Neveselého z Ho-
rákova odcizeno 200 kg brambor.

14. října 1922 vyšetřovali strážmistři 
Blaha a Baslík krádež lovecké pušky. Ztra-
tila se 11. října hajnému Jindřichu Zema-
novi z Mokré a měla cenu 500 Kč.

Strážmistr Baslík vyšetřoval dvě krá-
deže. Mlynáři Jindřichu Jelínkovi z Mokré 
bylo v  noci na  19. října odcizeno devět 
hlávek zelí v  ceně 40 Kč. 20. října je za-
psána krádež u  rolníka Františka Kalába 
z  Tvarožné č. 28. Neznámý pachatel mu 
z  pole odcizil 300 kg krmné řepy v  ceně 
30 Kč. Všechny krádeže byly oznámeny 
soudu.

Rolníkovi Metodějovi Audymu byly 
v noci na 24. října z neuzamčeného chlé-
va odcizeny dvě kozy a  dvě husy v  ceně 
asi 500 Kč. První pátrání bylo bezvýsledné 
a pokračovalo v dalších dnech.

Přestože počet motorových vozidel 
narůstal, jezdilo stále hodně koňských 
povozů. 4. července oznámil strážmistr 
Baslík Josefa Slavíka z Vážan za spaní při 
jízdě ve  voze a  Františka Senčíka za  to, 
že  jeho povoz nebyl opatřen identifikač-
ní tabulkou. 24. srpna oznámil strážmistr 
Weinmar Okresní politické správě Jose-
fa Rozkopala a  Františka Filipa z  Mokré 
za  nevybavení povozu rozsvícenou svítil-
nou, spaní za jízdy a jízdu po krajnici.

V  Pamětní knize se na  straně 193 do-
čteme, že: „Velitelské místo na  četnické 
stanici ve Tvarožné bylo v posledních letech 
několikráte měněno. Po vrchním četnickém 
strážmistrovi podporučíku Rudolfu Pešero-
vi, který byl v  roce 1930 penzionován, jme-
nován byl velitelem podporučík Jan Číhal. 
Poněvadž tento byl v  roce 1931 rovněž 
penzionován, ustanoven od 1. května 1931 
velitelem četnické stanice praporčík Alois 
Balatý.“

17. srpna 1937 došlo na  státní silnici 
u  Maxlovky k  tragické dopravní nehodě. 
Václav Veselý z Tvarožné najel v 17.10 ho-
din jízdním kolem na  chodce Čeňka Ja-
rouška z Velatic. Chodec upadl a smrtelně 
se zranil na hlavě. Ještě tentýž den podle-
hl zranění v brněnské Úrazové nemocnici. 
Druhý den byl případ nahlášen Státnímu 
zastupitelství v Brně.

Další tragická dopravní nehoda se sta-
la 10. září. Holubická rodačka a manželka 
domkaře Marie Horáčková (*8. 12. 1877) 
z  Mokré byla v  15.30 hodin v  Mokré zra-
něna autobusem dopravce Karla Skotálka 
z Horákova. Byla převezena do brněnské 
Úrazové nemocnice, kde krátce po převo-
zu zemřela. Příčinou smrti bylo „zmáčknu-
tí hrudníku“. Bylo jí 59 roků. Do  Staniční 
služební knihy to bylo zapsáno 11. září 
a  15. září byl Karel Skotálek pro přečin 
proti bezpečnosti života nahlášen tvaro- 
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ženskou četnickou stanicí Státnímu zastu-
pitelství v Brně.

Vražda četníka byla vždy závažným 
trestným činem. Vyvolala rozsáhlou 
četnickou razii na  Brněnsku, Vyškovsku, 
Hustopečsku a  Kyjovsku a  pátrala po  ne-
známém pachateli, který třemi ranami 
z  pistole postřelil vrchního strážmistra 
Látala z  Křenovic. Stalo se to v  neděli 
3. října asi v šest hodin ráno na polní cestě 
u  Linhartských Vážan. Svědkem byl hlí-
dač železniční trati Jakub Rotrekl, který 
přivolal pomoc z  nedalekých 
Vážan. O  případu byli vyrozu-
měni Látalovi podřízení na kře-
novické četnické stanici štáb-
ní strážmistr Stanislav Handl 
a strážmistr Karel Klučka a také 
vyškovský okresní velitel Fran-
tišek Skopalík. Ten zalarmoval 
okolní četnické stanice a přivo-
lal brněnskou pátračku. Pátrání 
strážmistra Jana Lovětínského 
a strážmistra Ladislava Zemán-
ka z tvaroženské četnické stani-
ce pod pátracím číslem D-6 je 
4. října zapsáno jako bezvýsledné. V pon-
dělí 4.  října 1937 44letý vrchní strážmistr 
Látal na  následky zranění na  brněnské 
klinice profesora Petřvaldského zemřel. 
Pohřeb se konal 8. října na hřbitově v Mi-
lonicích. Po zemřelém zůstala stará matka, 
vdova a  dvě nezaopatřené děti. Pacha-
tel dlouho unikal. Až 28. dubna 1938 byl 
zatčen svobodný dělník Josef Waldherr 
(*1914). Mimo vraždy vrchního strážmis-
tra Látala měl na  svědomí 14 pokusů 
vražd a 246 případů vloupání. Vzhledem 
k  dokazování rozsáhlé trestné činnosti 
byl Waldherr v  trestním řízení více než 
rok. Ve vězení krajského soudu ve Znojmě 
se pokusil spáchat sebevraždu a  tak byl 
pečlivě střežen. Šibenice ho ale minula. 
V roce 1939 zemřel na tuberkulózu.

22. ledna zapsal vrchní strážmistr Edu-
ard Blažek tragickou nehodu na  státní 
silnici u  Rohlenky, která se stala 21. led-
na mezi 18.15–18.45 hodinou. Kotlařský 
dělník, dvaašedesátiletý Bedřich Jelínek 
(*25. 4. 1875) z Velatic-Maxlovky č. 76, byl 
těžce zraněn neznámým osobním autem. 
Po převozu do Úrazové nemocnice v Brně 
adamovský rodák tentýž den ve 20 hodin 
na následky těžkého zranění zemřel. Bylo 
zahájeno pátrání po neznámém řidiči.

20. února se neznámí pachatelé vlou-

pali do  uzamčeného sklepa faráře Anto-
nína Straškráby ve Tvarožné a odcizili asi 
3 kg jablek v ceně 9 Kč. Stejní pachatelé se 
pokusili vloupat do  kanceláře Hospodář-
ského družstva ve  Tvarožné. Tam ale ne-
způsobili žádnou škodu.

Okradena byla i  Božena Brzobohatá 
z  Mokré. Zmizela jí částka 196 Kč a  dva 
medailonky s řetízky v ceně 240 Kč. Pode-
zřelým byl Max Ištvan z  brněnské dělnic-
ké čtvrti Kostivárna v  Černovičkách. Ten 
nebyl četnickou hlídkou zastižen doma 
a  bylo po  něm vyhlášeno pátrání. Trafi-
kant Jan Žemla z Brna-Židenic Haberman-
novy ulice č. 31 nahlásil, že 26. května mlu-
vil s cikánem, který je z krádeže u Anežky 
Brzobohaté podezřelý.

Četnická stanice
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11. srpna vyšetřoval štábní strážmistr 
Lovětínský srážku na státní silnici, při kte-
ré byl 10. srpna usmrcen devětadvaceti-
letý motocyklista Jan Adamec z  Holubic 
č.  24. Tragedii znásobilo, že úředník Jan 
Adamec se teprve 22. února 1938 v  Po-
zořicích oženil. Za  přečin proti bezpeč-
nosti života byl zatčen kočí Vojtěch Paták 
z  Mokré a  předán do  věznice Krajského 
soudu v  Brně. Na  místo činu byla přivo-
lána soudní komise od  Krajského soudu, 
která ohledala místo činu a zařídila pitvu 
zemřelého. Druhý den bylo strážmistrem 
Čermákem při pátrání po hostincích v ni-
chž Paták popíjel zjištěno, že Vojtěch Pa-
ták za odpoledne vypil ve dvou hostincích 
v Holubicích 13 piv. V noci na 24. dubna 
došlo ke krádeži v budově Tělocvičné jed-
noty Sokol ve  Tvarožné. Ústní oznámení 
na četnickou stanici podal Ota Štěpánek. 
Neznámí pachatelé vnikli do  budovy 
a odcizili 300 Kč, kuřivo, cukroví a malino-
vou šťávu. Poškodili také nábytek. Celková 
škoda byla vyčíslena na 762,50 Kč. Pátrání 
se ujal vrchní strážmistr Eduard Blažek 
a strážmistr Karel Čermák. Při pátrání ob-
jeli na  motocyklu Křenovice, Velešovice, 
Rousínov, Pozořice a  Tvarožnou. Jako pa-
chatelé byli zatčeni Julius Procházka a Ur-
bán Podsedník z  Velešovic. Byli odesláni 
do vazby Krajského soudu v Brně.

1. května 1939 byl na  četnické stani-
ci ve  Tvarožné přijat telefonát, kterým 
Jindřich Šlof oznámil krádež na  moker-
ské hájovně. Vyšetřování se ujali štábní 
strážmistr Houdek a  strážmistr Čermák. 
Na  místě zjistili, že hajnému Aloisi Vaš-
kovi byly z  uzamčené předsíně odcizeny 
dvouhlavňová brokovnice, kulovnice, ku-
lobrokovnice, dalekohled a  kabát huber-
tus, všechno v ceně 6.470 Kč.

10. července 1939 oznámil Stanislav 
Liškutín z  Tvarožné na  četnické stanici 
srážku cyklisty a  motocyklisty na  státní 

silnici. Štábní strážmistr Lovětínský ob-
chůzkou zjistil, že František Skypala z Pro-
stějova najel neosvětleným motocyklem 
na cyklistku Vojtěšku Floriánovou z Holu-
bic, které byla přeražena levá noha v lýtku. 
Byla převezena k ošetření do Zemské ne-
mocnice v Brně.

Následující den vyšetřoval vrchní 
strážmistr Kučera krádež slepic a  prádla 
v domku M. Veselé v Mokré č. 30. Pátrání 
skončilo bez výsledku. Bylo pouze zjiš-
těno, že pachatel navštívil celkem sedm 
domků a  odcizil tam buď prádlo, nebo 
slepice. Neupotřebitelné stopy směřova-
ly od  horákovského lesa a  s  lupem opět 
na horákovskou silnici.

10. ledna 1940 pátrali vrchní strážmis-
tr Lovětínský a  štábní strážmistr Houdek 
ve  Slatině, Juliánově a  v  Brně po  cikán-
kách, které odcizily občanům Tvarožné 
různé věci. Ukradly i  slepice u  občana 
Blažka v Horákově. Marie Danielová a An-
tonie Růžičková ze Slatiny byly vypátrá-
ny a  udány Okresnímu trestnímu soudu 
za přestupky proti bezpečnosti majetku.

16. března byla štábnímu strážmistrovi 
Lovětínskému nahlášena krádež u rolníka 
Františka Beneše ve Tvarožné. Pro krádež 
a tuláctví byly zatčeny Františka Malíková 
z  Brna a  Štěpánka Danielová z  Oslavan. 
Obě byly dopraveny ke Krajskému trestní-
mu soudu v Brně.

25. července oznámil Rudolf Veselý 
z Tvarožné krádež látek. Pátrání štábního 
strážmistra Lovětínského a  strážmistra 
Ubíka, při kterém obešli Roketnici, státní 
silnici a  Maxlovku bylo bezvýsledné. Pří-
pad byl oznámen Státnímu zastupitelství 
v Brně. Druhý den vykonal strážmistr Ku-
bis obchůzku na kole v Horákově, kde ne-
známý muž nabízel ke koupi látky. Při bez-
výsledném pátrání bylo alespoň zjištěno, 
že pachatelem je pravděpodobně asi 
23letý neznámý muž v černém gumovém 
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kabátě, který téhož dne spáchal krádež 
v Šumicích. Byl legitimován podezřelý Jo-
sef Božek z Líšně. Ten ale alibi. V souvislos-
ti s touto krádeží, zapsanou pod č. j. 1388 
zjišťoval strážmistr Emil Ubík překupníky 
kradených věcí. Ve Staniční služební knize 
je 16. srpna zapsáno, že četnickou stani-
cí Koryčany byl zatčen Bohuslav Vrána. 
Pátrání po  věcech odcizených Veselému 
a  prodaných ve  Slavkově pokračovalo. 
Nakonec byli Okresnímu soudu ve Slavko-
vě pro přestupek proti bezpečnosti majet-
ku udáni strážmistrem Ubíkem slavkovští 
občané František Matucha, Josef Hrdlič-
ka, Julie Sušilová, Františka Sedláčková 
a  Ladislav Kocourek. Strážmistr Ubík při 
pátrání prošel mimo určený obvod ještě 
Bučovice, Nesovice, Snovídky a Mouřínov.

29. července byl rolník František Liš-
kutín z Tvarožné okraden o šaty a řemen 
v ceně asi 700 K. Pátrání po pachateli se 
ujal strážmistr Kubis. Byl zatčen tulák 
František Ševčík z Habrovan a pro přestu-

pek krádeže byl odeslán do vazby Okres-
nímu trestnímu soudu.

8. srpna byla rolníkem Josefem Mara-
dou nahlášena krádež u  jeho tchána, rol-
níka Františka Vičara ve  Tvarožné. Vyšet-
řovali ji vrchní strážmistr Kučera a štábní 
strážmistr Lovětínský. Při pátrání obešli 
Tvarožnou, Podolí a  státní silnici. Pro 
zločin krádeže byl zatčen Pavel Tureček 
z Týnce, kterého četníci dopravili do věz-
nice Krajského soudu v Brně.

23. září vyšetřoval strážmistr Ubík krá-
dež hnacího řemene mlátičky a  kabelu 
u  tvaroženského rolníka Františka Daňka 
z č. 91. Na četnické stanici to oznámil po-
škozený. Při vyšetřování byla ještě zjištěna 
krádež dvou hnacích řemenů u Inocence 
Bartáka z č. 9. Ten škodu vyčíslil na 320 K. 
Krádežím bylo přiděleno jednací číslo 
1640. První pochůzkou po Sivicích a Pozo-
řicích nebylo nic zjištěno. Pátrání pokra-
čovalo. Až 17. října byl v brněnské věznici 
Krajského soudu vyslechnut strážmistrem 
Ubíkem a  praporčíkem Mácou jako mož-
ný pachatel Štěpán Hořava. Ten měl ale 
alibi a  proto jako pachatel nepřicházel 
do úvahy.

16. listopadu byla nahlášena krádež 
trakaře u  Marie Severové ve  Tvarožné. 
Udáni byli Miroslav Krček a Marie Růžičko-
vá (roz. Kotihová) z Tvarožné. Byli nahláše-
ni Okresnímu trestnímu soudu. Trakař byl 
nalezen a  zabaven 20. listopadu u  Pavly 
Klofandové v  Pozořicích a  na  potvrzení 
byl vydán poškozené. Pavla Klofandová 
byla nahlášena soudu pro podílnictví 
na krádeži.

26. června 1941 vyšetřoval Josef Hla-
vatý srážku německého vojenského 
auta s  koňským povozem Josefa Banče 
z Tvarožné. Dopravní nehodu zavinil voják 
německé armády Feodor Meeles. Záleži-
tost byla nahlášena na německé četnické 
oddělení německého velitelství v Brně.

Strážmistr Josef Hlavatý



29 Ročník 43  •  Číslo 6  •  listopad–prosinec 2015

2. července byli na  četnickou stanici 
ve  Tvarožné předvedeni dvaačtyřicetile-
tý dělník Václav Řičánek stejně starý ma-
líř pokojů Jan Vaňáček z  Mokré. Bylo to 
na ústní vyzvání gestapáka agenta Krup-
pa z  Brna. Přítomen byl strážmistr Kubis. 
Oba byli členy zakázané Komunistické 
strany. Pod číslem jednacím 942–943 byli 
zadržení předáni brněnskému gestapu. 
Oba byli vyslýcháni a  vězněni v  brněn-
ských Kounicových kolejích a  umučeni 
v koncentračním táboře Mauthausen.

20. července 1941 oznámil rolník Emil 
Blahák z  Tvarožné krádež šatstva. Vrch-
ní strážmistr Kučera a  strážmistr Kosík 
na místě činu zjistili, že neznámý pachatel 
vnikl do  světnice oknem, které bylo sice 
uzavřené, ale nezajištěné. Ze skříně od-
cizil několik obleků, pod postelí několik 
párů bot a punčoch. Pachatel odešel opět 
oknem. Stopy po sobě nenechal. Psovod 
se služebním psem nebyl přivolán. Pátrá-
ní pokračovalo.

21. října vyšetřovali praporčík Josef 
Korabečný a  strážmistr Emil Ubík krádež 
peněz u  Antonína Skotálka v  Horákově. 
21.  října asi ve  14.20 hodin odcizil ne-
známý asi 17letý cikán z  neuzamčeného 
domu Antonína Skotálka v  Horákově 
č. 15 částku 1.200 K na hotovosti. Peníze 
byly uloženy v  kožené náprsní peněžen-
ce položené v  pokoji na  okně. Neznámý 
cikán byl po  krádeži občany pronásledo-
ván a  utekl do  lesa. Četníci obešli Mok-
rou, mokerskou myslivnu, mokerský les, 
vápenku, Maxlovku a  Tvarožnou. Bez vý-
sledku. Druhý den byl v Hostěnicích jako 
pachatel krádeže peněz zjištěn Vincenc 
Daniel, kterého svědci i poškozený pozna-
li. Vincenc Daniel z  Hostěnic byl zatčen 
pro přestupek proti bezpečnosti majetku 
a  dopraven do  věznice soudu mládeže 
v Brně.

17. prosince vyšetřoval strážmistr Emil 
Ubík krádež králíků u Jana Blažka z Horá-
kova č. 111. Postižený vypověděl, že mu 
v noci na 17. prosince neznámý pachatel 
odcizil z  neuzamčeného chléva 3 králí-
ky a  5 holubů v  celkové ceně asi 450 Kč. 
Dále uvedl, že mu ve  chlévě shořela krá-
líkárna, ze které byli králíci odcizeni. Sto-
py na  dvoře a  v  zahradě nebyly zjištěny, 
dům byl uzamčen. Strážmistr Ubík dospěl 
k  podezření, že si škodu Blažek způsobil 
sám v  důsledku neopatrného zacházení 
s ohněm a krádež předstíral, aby od sebe 
odvrátil podezření.

27. února odešli praporčík Korábečný 
a strážmistr Aleš Kubis na základě telefo-
nického příkazu na obchůzku do Horáko-
va. Spolupůsobili při vyšetřování pytláctví 
a neoprávněného držení zbraní. Na zákla-
dě příkazu úředníka Kriminální policie 
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Hofmanna byly zadržené osoby střeže-
ny. Četníci se na stanici vrátili v 15 hodin. 
Příslušníci Deutsche Kriminalpolitzei 
provedli domovní prohlídku u  Františka 
Řičánka, Jana Koblihy a  Jindřicha Zouha-
ra v Horákově. Na základě této prohlídky 
byli do  ochranné vazby vzati horákovští 
občané Jindřich Zouhar, Františka Kob-
lihová, Jan Kobliha mladší, Karel Řičánek 
a  Božena Řičánková. Deutsche Kriminal-
politzei provedla celé vyšetřování. Četníci 
se vyšetřování zúčastnili a byli kriminalis-
tům při vyšetřování nápomocni.

21. dubna 1942 dostal službukonající 
strážmistr Hlavatý příkaz k  zahájení pát-
rání po  Henri Giraudovi z  Paříže. Později 
bylo upřesněno, že se jedná o uprchlého 
zajatého francouzského generála. Na stát-
ní silnici byla kontrolována všechna vozi-
dla a všechny osoby. Například 29. dubna 
od 11 hodin do 30. dubna 1 hodinu v noci 
bylo kontrolováno 149 osob, 40 osobních 
aut, 62 nákladních aut a 10 koňských po-
vozů. Pátrání se protáhlo na několik dní.

Od  26. dubna byl četnictvem hledán 
polský generál Štěpán Pertnowski. Pátrá-
ní bylo bezvýsledné.

13. května bylo na  telefonický rozkaz 
zahájeno strážmistrem Kubisem a  stráž-
mistrem Hlavatým pátrání po  52 anglic-
kých letcích, kteří v noci z 11. na 12. květ-
na 1942 uprchli ze zajateckého tábora 
v  německém Kirchenu. Byla prováděna 
kontrola osob a vozidel na protektorátní 
silnici Brno–Vyškov–Slavkov. Například 
od  půlnoci 13. května do  následujícího 
14.  května 14hodin bylo zkontrolováno 
59 osobních aut, 78 nákladních aut, 37 po-
vozů a 176 osob. Postupně bylo upřesně- 
 

no, že ve skupině nejsou jen angličtí letci, 
ale i jugoslávští a francouzští důstojníci ze 
zajateckých táborů v  Německu. 22. květ-
na bylo doplněno, že ve skupině se nachá-
zí i několik australských zajatců. Ve stejný 
den dostal vrchní strážmistr Korábečný 
rozkaz z  brněnského gestapa k  pátrání 
po Miroslavu Zemanovi z Mokré, který se 
dopustil „potupy vůdce“. Jmenovaný byl 
zatčen tentýž den ve  Tvarožné a  dopra-
ven na služebnu gestapa v Brně.

22. června 1942 bylo na základě udání 
anonymního pisatele zahájeno strážmis-
trem Hlavatým pod č. j. 794 vyšetřování 
krádeže látek na  gumové pláště v  to-
várně IMG Viktoria – gumový průmysl 

– akciová společnost v  Brně. Krádež měl 
spáchat dělník Florian Trnka z  Horákova. 
Podle vyjádření ředitele továrny Viktoria 
Ing.  Rolanda Mendela a  jeho zástupce 
Jana Czapka nebyla ale v  továrně žádná 
krádež spáchána. Florian Trnka byl obvi-
nění z udání neznámého pisatele zbaven 
a uzavřený případ byl nahlášen na služeb-
nu Kriminální policie v Brně.

Případy řešené četníky z  tvaroženské 
četnické stanice se za  roky její existence 
počítají na  tisíce. Pro ukázku v  tomto čís-
le Tvaroženského zpravodaje jsem musel 
spoustu zajímavých přečinů proti zákonu 
vypustit, aby článek nebyl příliš rozsáhlý. 
Historie četnické stanice je obsáhlá a tak 
další příspěvek možná napíšu po  pro-
zkoumání údajů v dalších archívech.

Závěrem žádám pamětníky o  jmé-
no četníka na  svatební fotografii, který 
ve  Tvarožné sloužil ve  stejné době jako 
četník Josef Hlavatý.

František Kopecký,  
kronikář obce
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Výročí vojenských vysloužilců
Na  základě zákona o  právu spolčova-

cím, vydaného pro Rakousko-Uhersko 
v  roce 1867, který byl novelizací Spolko-
vého zákona z roku 1852, se dále rozšířily 
možnosti pro rozvoj veřejného společen-
ského života. Vznikaly spolky čtenářské, 
pěvecké, vzdělávací, hasičské, ochotnické 
a  také, podle německého vzoru, i  spolky 
vojenských vysloužilců. Ty byly nejvíce 
ustavovány na  přelomu šedesátých a  se-
dmdesátých let 19. století po  prusko-ra-
kouské válce. Jejich náplní byla dobro-
činná a  charitativní činnost ve  prospěch 
svých členů. Patřily mezi nejpočetnější 
a nejmasovější společenské organizace.

Takový spolek byl ve Tvarožné založen 
v roce 1870 za působené faráře Matyáše 
Lavičky, když si tento spolek „zbudoval 
prapor s  obrazy svatých apoštolů slovan-
ských Cyrilla a  Methoda z  jedné strany 
a  blahoslavené Panny Marie vítězné ze 
strany druhé. Svěcení praporu konáno dne 
31. července 1870 za  velikého účastenství 
lidu z  blízka i  z  dáli. Kmotry praporu byli 
vysokorodá paní hraběnka s Jeho Excelencí 
vysokorodým panem hrabětem Egbertem 
Belcredim z Líšně.“ O této události přinesl 
zprávu politicko-náboženský časopis Hlas.

Informaci o  tom jak vojenští vyslou-
žilci připravovali oslavu dvacátého vý- 
 

ročí svého vzniku otiskly v  krátkém člán-
ku Moravské noviny z  22. srpna 1890: 

„Z  Tvarožné. Spolek vysloužilých vojínů far-
nosti Tvaroženské oslaví dne 24. srpna dva-
cetiletou památku trvání svého. Z té příčiny 
pozval již okolní bratrské spolky veteránské, 
z  nichž téměř všecky přislíbily slavnosti té 
se zúčastniti, i své čestné členy. V předvečer 
bude čepobití. Program slavnosti samé pak 
jest: 1. Budíček. 2. Vítání spolků. 3. Seřadě-
ní spolků. 4. Slavnostní kázání a mše svatá. 
5. Slavnostní průvod osadou. 6. Společný 
oběd. 7. Odpoledne zábava. Přednes dějin 
spolku našeho a  některých řečí. Při zábavě 
zpívati bude chvalně známá zdejší „Cyrillská 
jednota“. Doufáme, že širší obecenstvo, naši 
příznivci a známí, již se tímto zdvořile zvou, 
hojnou návštěvou svou nás poctí.“

Členové spolků vysloužilců byli víta-
nými hosty na různých obecních slavnos-
tech a  jejich prestiž vzrůstala čestným 
členstvím významných osobnosti. Pře-
svědčit se o  tom můžeme i  ve  vstupní 
hale Obecního úřadu, kde visí diplomy, 
které dokladují jmenování tvaroženského 
faráře Václava Kosmáka četným členem 
spolků vojenských vysloužilců líšeňské 
farnosti a v Podolí u Brna.

Poznámka: čepobití = vojenská večerka

František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná

Mladý pár hledá pozemek pro stavbu RD, 
nebo RD ke koupi v lokalitě Pozořice,  

Mokrá-Horákov, Sivice, Tvarožná, Podolí.
Tel.: 604 313 109

e-mail: martina0126@seznam.cz

INZERCE
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Ze života obce obrazem
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. ledna 2016. 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.

REKLAMA
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listopad–prosinec 2015
91 let Navrátilová Anděla, Tvarožná 13 
 Neužilová Růžena, Tvarožná 34

70 let Klimešová Marie, Tvarožná 319 
 Ondráčková Oldřiška, Tvarožná 296 
 Urbánek Jan, Tvarožná 127

65 let Buchta Štěpán, Tvarožná 183

60 let Podsedníková Anna, Tvarožná 301 
 Blažek Vilém, Tvarožná 195

50 let Daňková Jana, Tvarožná 28 
 Prokešová Hana, Tvarožná 144 
 Daněk Alois, Tvarožná 305 
 Kubátová Iveta, Tvarožná 139

Všem jubilantům blahopřejeme!

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 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 17. 11. 2015.

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč



Mateřská škola, výlet do přírody, 24. září 2015

Podzimní dílny v Základní škole, 26. října 2015



Sk
au

ts
ká

 Š
pr

ým
iá

da
 2

01
5


