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Vážení spoluobčané, 
i když se již blížíme k  jaru, vrátil bych 

se ještě na  skok k  začátku letošního 
roku. Jak jste možná už někteří postřehli, 
od 1. ledna byly upraveny úřední hodiny 
na  matrice. Úředním dnem je pondělí, 
a to celý den, středa jen po předchozí do-
mluvě s matrikářkami. Chtěl bych na tom-
to místě poděkovat paní Dagmar Buchto-
vé, která v závěru loňského roku ukončila 
svoji dlouhodobou činnost na matričním 
úřadě, za její svědomitou práci a pečlivou 
přípravu obřadů a společenských událos-
tí. Na matrice nadále zůstává paní Micha-
ela Pejřilová a novou matrikářkou je paní 
Dominika Jágerová Ondráčková.

Tak se u  nás opět nechali pořádně vi-
dět sprejeři. Nestačilo jim pomalovat do-
pravní značky, informační tabuli a  zídky, 
ale potřebovali se vyřádit i na fasádě školy, 
rodinného domu a na kapotě zaparkova-
ného auta. Věřím nejen tomu, že se policii 
tentokrát podaří vypátrat tyto „umělce“, 
ale také v  jejich spravedlivé potrestání 
a náhradu škody. Jim i jejich rodičům bych 
chtěl vzkázat, že sprejerství není pouhý 
přestupek, ale speciální varianta trest-
ného činu poškozování cizí věci. Pokud 
někdo „poškodí cizí věc tím, že ji postříká, 
popíše nebo pomaluje barvou nebo jinou 
látkou“, tak je to trestný čin bez ohledu 
na výši způsobené škody. Za tento trestný 
čin může být pachatel potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok nebo na dvě léta 
až šest let, způsobí-li tímto činem ško-
du velkého rozsahu (zákon 40/2009 Sb., 
§ 228 odst. 1–4).

Kostel sv. Mikuláše se v  loňském roce 
účastnil soutěže o  nejlépe opravenou 
kulturní památku Jihomoravského kraje 
a umístil se na druhém místě v kategorii 
Velké stavby. Letos jsme do  této soutě-
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že v  kategorii Drobných staveb přihlásili 
opravenou kapli Panny Marie Sněžné 
na Santonu. Hlasování pomocí SMS bude 
probíhat od 16. března do 10. dubna a bu-
deme o něm informovat i na obecních in-
ternetových stránkách. 

Jednou z věcí, která nás v blízké době 
může poněkud potrápit, budou doprav-
ní omezení. Od  30. března se do  Pozořic 
dostaneme autem pouze po silnici II/430 
kolem Staré Pošty přes Kovalovice nebo 
z  druhé strany přes Mokrou a  Hostěnice. 
Do  Sivic sice dojedeme, ale dále, v  úse-
ku od  odbočky k  areálu zemědělského 
družstva až do Pozořic na Městečko, bude 
hlavní silnice uzavřena a po dobu tří mě-
síců (do 30. června) bude probíhat její re-
konstrukce, včetně kanalizace a chodníků. 
Autobusová doprava však fungovat bude. 
Ve stejném čase, od 28. března, budou za-
hájeny práce na  rekonstrukci dálnice D1 
v úseku Podolí–Holubice ve směru z Brna 
na  Olomouc. Pracovní činnost bude roz-
dělena do  pěti etap, kdy bude doprava 
různě převáděna do  krajních či středo-
vých pruhů nebo do protisměru. V obdo-
bí od 18. dubna do 14. června a od 25. čer-
vence do  4. srpna bude uzavřen výjezd 
z dálnice k motorestu Rohlenka a nájezd 
na  dálnici od  Rohlenky. Výjezd a  nájezd 
na D1 v opačném směru (na Brno) zůsta-
ne po  celou dobu zachován. Ode všech 
motoristů budou tato omezení vyžado-
vat trpělivost, pochopení a  ukázněnost, 

aby se vyvarovali zbytečného rozčilování, 
nervozity a zvýšeného krevního tlaku.

V  příštích měsících si připomeneme 
70 let od  osvobození a  ukončení II. svě-
tové války. To s  sebou přináší i  vzpomín-
ky na válečné období a na lidské utrpení. 
Na to bychom rozhodně neměli nikdy za-
pomínat. Proto jsem rád, že obec v těchto 
dnech vydává knihu Františka Kopecké-
ho, tematicky zaměřenou právě na  tuto 
etapu našich dějin. Dějiny a historie není 
totéž. Dějiny jsou to, co se děje nebo spí-
še událo, odehrálo, k čemu došlo. Historii 
však vytvářejí lidé, kteří dějiny nějakým 
způsobem zpracovávají, zaznamenávají 
a prezentují. Je proto velmi důležité, jaký 
pohled zaujmou, aby byli vždy objektivní 
a pravdiví. Dějiny nejsou nikdy černobílé. 
Pokud na  ně nenahlížíme v  širších sou-
vislostech, ale jen úzkým zorným úhlem, 
můžeme získat úplně zkreslený obraz. Po-
dobáme se tak závodníkovi, který je bez-
nadějně poslední, ačkoliv má při pohledu 
do zpětného zrcátka dojem, že všem ujel.

Sedmdesát roků žijeme v  míru. V  na-
šich dějinách je toto mírové období již 
docela dlouhá doba. Měli bychom si tedy 
o  to víc uvědomovat, že jde o  vzácnou 
a  křehkou věc. Zachování míru záleží 
i  na  každém z  nás, protože základním 
předpokladem míru ve světě, je mír v srd-
ci člověka. A o ten se snažme usilovat kaž-
dý den a hned od rána.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 17. ledna pořádala TJ Sokol Dětský maškarní ples; zábavný program pro děti zajistilo 

Studio Bianca.

•	 24. ledna se konal Hasičský věneček s hudbou Karla Pešla.

Aktuality z obce
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•	 27. ledna se na Obecním úřadě konala beseda s Ludvíkem Horčicou, autorem publi-
kací „Zemřeli pro vlast“ a „Bojovali za hranicemi za svobodu vlasti“.

•	 31. ledna myslivci uspořádali Poslední leč, s neodmyslitelnou zvěřinovou tombolou.

•	 14. února se konaly hasičské ostatky; průvodu obcí se zúčastnilo 31 masek, při večer-
ní zábavě hrála skupina K+R Křenovice.

Pozvánka na plánované akce
•	 26. dubna – Pietní akt k 70. výročí osvobození obce a ukončení II. světové války.

•	 2. května – Skautská šprýmiáda.

•	 10. května – Koncert ke Dni matek s Kyjovským komorním orchestrem.

•	 17. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVIII. ročník.

Poděkování
Děkujeme tvaroženským spolkům – Tělovýchovné jednotě Sokol, Sboru dobrovolných 
hasičů a Mysliveckému sdružení – za uspořádání kulturních akcí. 

Územní plán
Naše obec se rozhodla pořídit nový 

územní plán Tvarožné. Stávající územní 
plán je z  roku 2004 a  už nevyhovuje po-
třebám obce. Navíc stavební zákon plat-
ný od 1. 1. 2007 ukládá městům a obcím 
pořídit nové územní plány, které budou 
odpovídat změněné legislativě.

Za  zpracovatele územního plánu vy-
brala rada obce ve  výběrovém řízení br-
něnskou firmu AR projekt, s. r. o. Funkci 
pořizovatele, který bude zajišťovat pro-
jednání plánu, bude plnit Městský úřad 
Šlapanice, odbor výstavby.

Územní plán (ÚP) je dokumentace, 
která si klade za  cíl racionalizaci prosto-
rového a  funkčního uspořádání území 
v krajině a jejího využití. ÚP hledá takové 
postupy, které by umožnily další výstav-
bu a  trvale udržitelný rozvoj spočívající 
v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy 
životního prostředí, hospodářství a  pro 
společenství lidí obývající dané území. 
Územní plán by se měl snažit naplnit po-

třeby současné generace tak, aby umožnil 
existenci a přežití i generací příštích.

Územní plán je naprosto klíčový do-
kument pro jakýkoliv stavební rozvoj 
lidských sídel a  změny v  krajině. Pro 
stavby nebo záměry, které nejsou v sou-
ladu s  územním plánem, nesmí žádný 
úřad vydat povolení, například územ-
ní rozhodnutí nebo stavební povolení. 
Naopak projekty, které jsou v  územním 
plánu zaneseny, jsou velmi obtížně od-
vratitelné.

Územní plánování řeší využití území 
a  zásady jeho uspořádání. Pod pojmem 

„využití území“ v  územním plánování ro-
zumíme určení, jakým způsobem bude 
území využito (pro jakou stavbu – ro-
dinný dům, bytový dům, výroba apod., 
činnost či jinou funkci). Pod pojmem 

„uspořádání území“ v  územním plánová-
ní rozumíme koncepci využití území, a to 
v zastavěném území a zastavitelné ploše 
zejména způsob zástavby, výšku zástavby, 
intenzitu využití pozemku (jak velká jeho 
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2015
sobota 21. 3. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 1. 4. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 11. 4. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 22. 4. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 2. 5. 2015 9.00–11.00 hod.
středa 13. 5. 2015 15.00–17.00 hod.
sobota 23. 5. 2015 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.

Upozornění občanům

část může být zastavěna, udává se v pro-
centech). V nezastavěném území zejména 
způsob využití pozemků v  krajině (např. 
vodní plochy, zemědělské pozemky, vini-
ce, sady, lesy apod.), vymezení územních 
systémů ekologické stability (např. bio-
centra) nebo návrh cestní sítě. 

Je tedy potřebné se ve vlastním zájmu 
o  územní plán zajímat. Známe i  případy, 
kdy si stavebník koupí pozemek, pořídí 
si projektovou dokumentaci například 
na rodinný dům a na stavebním úřadě při 
podání žádosti zjistí, že pozemek nelze 
ke  stavbě rodinného domu vůbec vyu-
žít, neboť takové využití není v  souladu 
s  územním plánem. V  takové chvíli není 
jiné cesty než požádat obec o  změnu 
územního plánu, což je jednak nenároko-
vé (obec nemusí s takovým návrhem sou-
hlasit), a dále i časově a finančně náročné.

V současné době se zpracovává zadá-
ní nového územního plánu. Všichni obča-
né a podnikatelé mají tedy nyní (nejlépe 
do konce dubna 2015) možnost uplatnit 
své požadavky, připomínky a podněty.

Jednotlivé žádosti budou obcí, zpraco-
vatelem i pořizovatelem posouzeny a vy-
hodnoceny a podle výsledku vyhodnoce-
ní pak zapracovány do zadání územního 
plánu. Následně bude zadání projednáno 
a schváleno zastupitelstvem obce.

Na  podkladě schváleného zadání 
bude vypracován návrh územního plánu, 
který bude řádně projednán a  nakonec 
vydán zastupitelstvem obce jako opatře-
ní obecné povahy. Předpokládáme, že ÚP 
bude dokončen v roce 2016.

Jak se dozvíte o projednávání územ-
ního plánu? 

Informace o  pořizování a  schvalová-
ní územního plánu budou zveřejňovány 
prostřednictvím úřední desky obecního 
úřadu. Jednotlivým vlastníkům nemovi-
tostí nacházejících se v dotčeném území 
nebudou doručovány přímo (vzhledem 
k  počtu vlastníků to je nemyslitelné). 
Podrobnosti o  pořizování územního plá-
nu a jeho změn lze tedy získat na úřední 
desce a webových stránkách obce.

Petr Buchta
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Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře 

i  v  dalších měsících roku desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním sta-
rých porostů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, 
může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno 
vymknout kontrole. V  takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným vě-
trem dokáže své! V blízkosti komunikací může navíc kouř doprovázející hoření omezit 
viditelnost a způsobit dopravní nehodu. Mohou vzniknout závažné ekonomické škody, 
je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neo-
patrnost, trocha nepozornosti nebo panika. 

Z  těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především 
zákonem o  požární ochraně, zákonem o  ochraně přírody a  krajiny a  dále zákonem 
o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně! V případě po-
rušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz-
dějších předpisů, vysoké pokuty a sankce.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně uklá-
dá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řeče-
no, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. 
Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství 
předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, včetně 
přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit 
přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.

Zákon o požární ochraně stanovuje:
•	 § 5, odst. 2: Právnické osoby a  podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat poros-

ty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem 
na  rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a  šíření požáru. Spalování 
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny 
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který 
může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost 
zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. (zákon 
o myslivosti, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o ovzduší).

•	 § 17, odst. 3, písm. f): Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
•	 § 76, odst. 2, písm. n): Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního 

dozoru může uložit pokutu až do 500.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fy-
zické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, 
že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostran-
ství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku 
a šíření požáru.

•	 § 76, odst. 5: Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně po-
ruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravo-
mocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního 
požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené 
v odstavcích 1 až 4.
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Informace ZO
Usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 26. ledna 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/4/15 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 2/4/15 – Návrhová komise:  
   Milan Filipec

     Jiří Bajer 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 3/4/15 – Ověřovatelé zápisu: 
   Pavel Filip 
   Ing. Tomáš Kousal 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 4/4/15 – Rozpočtové opatření č. I/2015 ze dne 26. 1. 2015 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 5/4/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového územního 
plánu obce Tvarožná. Zastupitelstvo obce schvaluje starostu obce Ing. Petra 
Buchtu jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce Tvarožná 
pro volební období 2014–2018 a náhradníka určeného zastupitele Ing. Viléma 
Šimka. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1

  Usnesení č. 6/4/15 – Darovací smlouva se Svazkem obcí pro vodovody a kanali-
zace Šlapanicko 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

•	 § 78, odst. 1, písm. s): Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vy-
paluje porosty.

•	 § 78, odst. 2: Za  přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) lze uložit pokutu 
do 25.000 Kč.

Pavel Šťastný
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 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Návrh usnesení  
Zprávu starosty 
Zprávy předsedů výborů a komisí

Ve Tvarožné dne 26. 1. 2015

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

místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:   Pavel Filip, v. r. 
Ing. Tomáš Kousal, v. r.

Zpráva z matriky
rok 2014 je již za námi, proto dovolte, 

abychom Vás alespoň ve  stručnosti se-
známili s činností na úseku matriky, do je-
jíž působnosti patří nejenom naše obec 
Tvarožná, ale také sousední obce Velatice 
a Mokrá-Horákov. 

V roce 2014 jsme zaznamenali 24 sňat-
ků, z  toho 5 bylo uzavřeno v  kostele sv. 
Mikuláše, 3 obřady proběhly v naší obřad-
ní síni, zbývajících 16 párů snoubenců si 
řeklo své „ANO“ mimo obřadní místnost, 
a  to v  10 případech na  Ranči „U  jelena“, 
1 sňatek se uskutečnil před kaplí Mitrov-
ských nad Horákovem, 1 sňatek proběhl 
na Divadelní chatě v Mokré, 1 sňatek v re-
stauraci U raka v Líšni, 1 sňatek na našem 
kopečku Santon a 2 sňatky ve víceúčelové 
místnosti obce Mokrá-Horákov.

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali 
celkem 9, z toho 6 bylo v Mokré-Horákově, 
1 ve Velaticích a 2 ve Tvarožné. Tento nízký 
počet úmrtí, která spadají do obvodu na-
šeho matričního úřadu, je dán tím, že žije-
me v těsné blízkosti Brna a tato skutečnost 
se odráží i na posledních dnech života nás 
všech.

Narození nebylo zaznamenáno na na-
šem matričním úřadě žádné, velká většina 

našich maminek stále volí raději odbor-
nou péči, kterou jim nabízejí porodnice 
v Brně či jinde.

Také v  roce 2014 jsme vítali naše 
nové občánky, kterých bylo celkem 12, je 
ovšem nutné podotknout, že děti naroze-
né koncem roku budou pozvány teprve 
v  letošním roce. Připomínáme, že zvány 
jsou ty děti, jejichž matka má v době na-
rození dítěte trvalý pobyt ve Tvarožné.

Během roku jsme popřáli 34 jubilan-
tům. Na setkání jsou zváni do naší obřadní 
síně ti jubilanti, kteří se dožívají 70, 75, 80, 
85, 90, 95…, samozřejmě s trvalým poby-
tem ve Tvarožné. Kulturní pásmo písniček 
a básniček při těchto akcích zajišťuje spo-
lu s  dětmi naší základní školy Mgr.  Věra 
Floriánová. 

V  roce 2014 oslavil jeden pár zlatou 
svatbu a  dva manželské páry diamanto-
vou svatbu.

V  souvislosti s  ochranou osobních 
údajů dle zákona 100/2000 Sb. opět 
připomínáme, že ten z rodičů, jubilantů 
nebo manželských párů při zlaté nebo 
diamantové svatbě, kteří nechtějí být 
zváni na  tato setkání nebo zveřejně-
ni v  našem zpravodaji, mají možnost 
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tuto skutečnost nahlásit na  sekretari-
átu nebo na  matrice Obecního úřadu 
Tvarožná. Pokud z  Vaší strany nedosta-
neme jakékoliv upozornění, budeme 
postupovat jak je tradicí v  naší obci. 
I nadále budeme zvát nové občánky, ju-
bilanty i manžele, kteří uzavřeli sňatek 
ve  Tvarožné a  prožili spolu 50 nebo 60 
roků života. 

Často se na nás obracíte s žádostí o vy-
stavení druhopisu matričního dokladu. 
Proto opět upozorňujeme, že matriční 
doklad vydává ta matrika, v jejímž matrič-
ním obvodu došlo k narození, úmrtí nebo 
uzavření manželství. Matriční doklad mů-
žeme vydat osobě, které se to týká, dále 
rodinným příslušníkům nebo osobě, kte-
rá prokáže, že je to nezbytné pro uplat-
nění jejich práv před orgány státu nebo 
orgány územních samosprávných celků. 
Úmrtní list lze rovněž vydat také osobě, 
která žila se zemřelým v době jeho smrti 
ve společné domácnosti nebo osobě, kte-
rá prokáže, že byla vypravitelem pohřbu.

Jedním z  dalších úkonů, které za-
střešují matriční úřady, je určení otcov-
ství k  narozenému či nenarozenému 
dítěti. V současné době se nejedná o nic 
výjimečného, ba  naopak, mnoho párů 
tohoto využívá. Samozřejmě ve  většině 
případů se jedná o určení otcovství k ješ-
tě nenarozenému dítěti. K  uvedenému 
úkonu je zapotřebí předložit potřebné 
doklady, tzn. občanské průkazy a  rod-
né listy obou rodičů, těhotenský průkaz. 
V  případě, že je žena rozvedená, je nut-
né doložit také „Rozhodnutí o  rozvodu 
manželství“ s  vyznačením nabytí právní  
 
 
 
 

moci. Rodiče na matrice zvolí pro své dítě 
buď pouze příjmení (po otci nebo matce), 
nebo již uvedou kromě příjmení i  jména, 
která dítěti vybrali. Na základě tohoto do-
kladu se potom v porodnici zapíše zvole-
né příjmení (příp. také jméno) a následně 
na příslušném matričním úřadě vystaví dí-
těti rodný list, který si poté rodiče osobně 
vyzvednou.

Veškerou agendu týkající se občan-
ských průkazů i  cestovních dokladů, 
v  současné době zajišťuje pro naši obec 
pracoviště Městského úřadu Šlapanice, 
Opuštěná 2, Brno (naproti starého nádra-
ží Zvonařka) nebo pracoviště Městského 
úřadu ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 
100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). 
Více informací k  této problematice nalez-
nete na  www.slapanice.cz (Informační 
stránky Města Šlapanice, v sekci Jak si co 
vyřídím – Odbor vnitřních věcí). 

Ještě připomínáme úřední hodiny, 
ve kterých se na nás můžete obrátit: 

pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Vaše případné dotazy rády zodpovíme 

také na tel. čísle 544 251 094 
nebo na e-mailové adrese  

matrika@tvarozna.cz.

Závěrem nám ještě dovolte poděkovat 
naší milé kolegyni paní Dagmar Buchtové, 
dlouholeté matrikářce našeho obecního 
úřadu, za  její pracovní nasazení, za ocho-
tu a lidský přístup, se kterým vždy přistu-
povala ke svojí práci, za rady a zkušenosti, 
kterými nám byla vždy nápomocna.

Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová 
Ondráčková 

matrikářky
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REKLAMA
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ZAHRADNICTVÍ KOVALOVICE
vám v době od března do listopadu nabízí tyto produkty:

zeleninové a květinové sazenice –		sortiment	odrůd	sezónní	zeleniny	
a květin

balkónové květiny –	do	truhlíků	a	nádob
naťové byliny –	sezónní	i	vytrvalé	naťové	zeleniny	a	byliny
konzumní zelenina –		salát,	kedlubny,	ředkvičky,	okurky,	rajčata,	

paprika	+	kapie
cibule sazečka, šalotka, sadba česneku
ovocné dřeviny  –	ovocné	stromky	a	keře	prostokořené	(jaro	a	podzim)	

–	drobné	ovoce	v	kontejnerech	(celoročně)
okrasné dřeviny –	především	drobné	a	zakrslé	dřeviny,	trvalky
substráty, hnojiva, textilie

Bližší informace o sortimentu na www.zahradkov.cz
Prodejní doba: Po–Pá 8–18 
   So 8–12
Kontakty:  Ing. Jarmila Semrádová  

664 06 Kovalovice 158 
tel.: 702 899 778

  e-mail: sem.jar@seznam.cz  
  www.zahradkov.cz

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Nabízím vypracování znaleckých posudků:
Obor ekonomika – ceny a odhady nemovitostí
Obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové

Ing. RADKO SEMRÁD  soudní znalec
664 06 Kovalovice 158  tel.: 604 293 279
e-mail: r.semrad@seznam.cz

REKLAMA
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Z činnosti spolků a sdružení
Dětský maškarní ples

V závěru loňského roku jsme na schů-
zích výboru TJ Sokol zvažovali různé mož-
nosti realizace společenských akcí. Hlavní 
příčinou, která nás vedla k zamyšlení, byla 
zejména malá účast hostů na  společen-
ském plese během několika posledních 
let. V krátkém plesovém období je v okolí 
spousta podobných akcí a tak je i logické, 
že nemohou být všechny plně navštíve-
ny. Letos se kromě hasičského věnečku 
a ostatkové zábavy připravoval i ples mys-
livecký, v  plánu měli podobnou akci i  vi-
naři. Organizace plesu není jednoduchá 
záležitost, a když čas, úsilí a pochopitelně 
i finance, které organizátoři věnují na jeho 
zajištění, přijdou nazmar, je na  zvážení, 
zda od akce neupustit. 

Výbor TJ se tedy rozhodl pouze pro 
zajištění dětského Maškarního plesu. 
Vzhledem k tomu, že se nekonal tradiční 
společenský ples, nabízela se možnost vy-
užití sobotního termínu. Bylo to poněkud 
riskantní. Propagace byla zajištěna pouze 
letáčky, plakáty a hlášením, bez osobního 
pozvání s pozvánkou. V sobotu 17. ledna 
2015 ve  14.30, půl hodinu před plánova-
ným začátkem, jsme se poněkud nervóz-
ně rozhlíželi po prázdném sále. Účinkující 
dokončovali poslední přípravy, v předsálí 

vyhlížel návštěvníky prodejce s  kyticemi 
barevných balónků. Obsluha bufetu při-
pravena, občerstvení dostatek a  spousta 
pěkných cen v připravené tombole se tě-
šila na  své výherce. V  lednici zatím čeka-
la hlavní výhra – krásný dort z cukrářství 
Včelka Mája. Teď již víte, že jsme se všich-
ni dočkali. Během chvíle se sál naplnil 
spoustou krásných pohádkových bytostí, 
které si za  doprovodu maminek, tatínků, 
babiček i  dědečků přišli užít svůj veselý 
den. Program připravilo, stejně jako loni, 
Studio Bianca. 

Barevní klauni potěšili děti písničkami, 
tanečky, soutěžemi i tvarovacími balónky. 
Každé z  dětí si odneslo alespoň malou 
cenu útěchy. Po  vyhlášení tomboly jde 
program vždy do finále a účastníci se po-
zvolna rozcházejí domů. Sobotní podve-
čer je však delší a tak je na zvážení i mírné 
prodloužení akce. Uvidíme příští rok. Ale 
již teď je velmi pravděpodobné, že příští 
maškarní ples bude opět v sobotu. A co se 
týče společenských akcí pro dospělé, ne-
hodili jsme flintu do žita. A tak jen na závěr 
optimisticky dodám: brzy na  shledanou 
na Kosmáku!

Za výbor TJ Sokol Tvarožná 
Ivona Šťastná

TJ Sokol Tvarožná, zpráva oddílu kopané před jarní částí sezony
Čas se naplnil a zimní přestávka bude 

za pár týdnů minulostí. Proto se hráči muž-
stva Tvarožné, už pilně připravují a  trou-
fám si tvrdit, že i těší se na start zbývající 
části sezony. Umístění družstva po  skon-
čení podzimní části není nijak dobré 
a bohužel se nacházíme na nelichotivém 
14. místě. Právě díky této skutečnosti jsme 
zimní přípravu zařadili o pár týdnů dříve, 

abychom se zaměřili na  zlepšení fyzické 
kondice, která hraje velmi podstatnou roli. 
Tréninky probíhají třikrát týdně a  každý 
je zaměřen na  jinou část průpravy. Za-
tímco v úterý je trénink zaměřen celkově 
na běh a fyzickou připravenost, ve čtvrtek 
se vydáváme do  tělocvičny, kde probíhá 
posilování. A  konečně v  neděli jezdíme 
hrát fotbal na  tréninkové hřiště s  umě-
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lým povrchem do  Šla-
panic. Také je třeba 
uvést, že  o  fotbal 
ve  Tvarožné je zájem 
a do zimní přípravy se 
k  nám přidalo pár no-
vých hráčů. Ještě před 
prvním mistrovským 
utkáním muži odehra-
jí tři přátelská utkání, 
většinou na  umělém 
povrchu v  areálu VUT 
Brno.

Se startem nové 
sezony samozřejmě 
souvisí i  četnost bri-
gád, které se na hřišti 
pod kopečkem usku-
tečňují za  účelem 
přípravy hrací plochy 
a  tolik potřebného 
zázemí pro fotbal. 
Tímto bychom chtěli 
poděkovat Sokolu 
Tvarožná a  sponzor-
ským darům několika 

Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – JARO 2015
Sezona 2014/2015

MUŽI
kolo den datum začátek utkání
16. SO 4. 4. 15:30 Pozořice – Tvarožná
17. NE 12. 4. 15:30 Žabčice – Tvarožná
18. NE 19. 4. 10:30 Tvarožná – Vojkovice B
19. SO 25. 4. 16:00 Měnín B – Tvarožná
20. NE 3. 5. 10:30 Tvarožná – Šlapanice B
21. NE 10. 5. 16:00 Rajhrad B – Tvarožná
22. NE 17. 5. 10:30 Tvarožná – Opatovice
23. SO 23. 5. 16:30 Přísnotice – Tvarožná
24. NE 31. 5. 10:30 Tvarožná – Těšany
25. SO 6. 6. 16:30 Blučina – Tvarožná
26. NE 14. 6. 16:30 Tvarožná – Dolní Kounice
15. SO 20. 6. 16:30 Tvarožná – Prace
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Poděkování
Tvaroženští hasiči děkují všem příznivcům, kteří pomohli uspořádat již tradiční ostatky. 
Toto poděkování patří nejen těm, kteří šli s námi průvodem za masky a bez kterých by-
chom se neobešli, ale i všem netrpělivě vyhlížejícím občanům, kteří nás jakýmkoliv způ-
sobem podpořili ať finančně či v naturáliích nebo pohoštěním. Vězte, že je to opravdu 
fyzicky náročná akce, takže se nám ne vždy podaří navštívit všechny naše spoluobčany, 
tak jak by si to zasloužili. Proto těm, kterým jsme se patřičně nevěnovali nebo na ně za-
pomněli, se opravdu moc omlouváme. Nezanevřete, prosím, proto na nás. Snažíme se 
udržet znovuobnovenou tradici při životě. Pokaždé mají ostatky jiný, nepředvídatelný 
živelný průběh a právě v tom je jejich neopakovatelné kouzlo. 

Za tvaroženské hasiče,  
Vlastimil Doležal

našich fanoušků, za  poskytnutí finanční 
částky na  nové čerpadlo na  zavlažová-
ní hrací plochy, které jsme už opravdu 
potřebovali z  důvodu havarijního stavu 
stávajícího čerpadla a s  tím souvisejícími 
problémy. 

Závěrem bychom chtěli také poděko-
vat všem hráčům, funkcionářům a fanouš-
kům, kteří nás podporují jak na domácích, 
tak na venkovních utkáních.

Za oddíl kopané 
Pavel Daněk ml., Ing. Petr Kozák

Základní škola Tvarožná
Březnový příspěvek do  Zpravodaje 

zahájím zamyšlením. Budova školy osla-
vila nedávno své sté narozeniny a  žád-
ný z  jejich žáků v průběhu sta let neměl 
potřebu ji ničit, naopak všichni se do  ní 
rádi vraceli a vrací i po létech. Proto mne 
v  minulém týdnu velmi překvapila ne-
smyslná nasprejovaná „výzdoba“ budovy. 
Nevím, co může někoho vést k tomu, aby 
se tímto způsobem prezentoval na  ve-
řejnosti. Jisté je, že do  publika se dostali 
nejen kolemjdoucí, ale i policie. Myslím si, 
že místní sprejer – vandal – nezískal žádný 
obdiv ani mezi svými vrstevníky a časem 
se za svůj výkon bude velmi stydět.

A teď již tradičně ohlédnutí za aktivita-
mi prvním měsíců tohoto roku. Hodnoce-
ní prvního pololetí připadlo letos na čtvr-
tek 29. ledna 2015. 

S  vyznamenáním prospělo 39 žáků 
a  30 žáků si odneslo samé výborné. Za-
meškáno bylo celkem 1435 hodin, což je 
v  průměru 34 hodin na  žáka. Vzhledem 
k tomu, že naši školu nezasáhla žádná epi-
demie chřipky, tak se jedná o vysokou ab-
senci, kterou ve  větší míře způsobilo jen 
několik jedinců.

V  měsíci lednu také proběhl zápis 
do  prvního ročníku pro příští školní rok. 
K zápisu se dostavilo 21 dětí v doprovodu 
rodičů. Do první třídy bylo přijato 16 dětí, 
což je pro naši školu v současné době po-
měrně vysoký počet, a proto jsme velmi 
rádi, že naší škole rodiče důvěřují. Pro 
předškoláčky připravujeme na  měsíc du-
ben „Hraní si na školu“. Jedná se o několik 
setkání, kde se děti seznámí s prostředím 
školy a  třídy a  vyzkouší si činnosti, které 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Mateřská škola Tvarožná
Brzy se nám přiblíží první jarní den 

a  svátky jara, tedy Velikonoce, a  s  nimi 
mnoho jarních aktivit, které bude mateř-
ská škola pro děti organizovat. O  těchto 
aktivitách se vám, čitatelům zpravodaje, 
ráda zmíním. 

První akcí je výchovný koncert v  zá-
kladní škole, a  to 24. 3. 2015, tentokrát 
na  téma povolání. Děti si zde zazpívají 
a  jistě zaskotačí při veselých písničkách 
Petra Bendy.

31. března jedeme do Brna na výukový 
program, jež pořádá centrum aktivního 
vzdělávání. Děti si vyslechnou povídání 
o  Velikonocích a  budou péct jidáše z  ky-
nutého těsta. Podobnou akci jsme zažili 
již před Vánocemi, kdy děti pletly z  ky-
nutého těsta vánočky. Musím se přiznat, 
že  byly výborné. Doufejme, že i  jidášky 

je čekají v 1. ročníku ZŠ. Předpokládáme, 
že  tato setkání poslouží rodičům při roz-
hodování se, zda dítě zaškolit, či zvolit 
odklad povinné školní docházky, o  kte-
rý mohou rodiče zažádat nejpozději 
do 31. 5. 2015. Na schůzce rodičů předško-
láků a učitelů, kterou plánujeme na měsíc 
červen, dostanou rodiče seznam věcí po-
třebných pro prvňáka a  bližší informace 
o zahájení školní docházky.

Mezi aktivity, které v  prvních dvou 
měsících škola pořádala, patří kurz brus-
lení a  lyžování. Oba měly velmi vysokou 
účast z  řad školáků a  dokonce i  počasí 
nám přálo a  vytvořilo dobré podmínky 
pro oba sporty. Akce Sněhuláci pro Afriku 
proběhla i letos za nedostatku sněhu, tak-
že jsme našeho soutěžního sněhuláka vy-
tvořili z žáků školy a velkých ubrusů. Hla-
sovat v této soutěži můžete na stránkách 
facebooku/Sněhuláci pro Afriku/, kde má 
naše škola přidělené číslo 16. Letos jsme 

při této charitativní akci vybrali částku 
2.000 Kč.

Poslední akcí, kterou bych chtěla zmí-
nit, je spolupráce s  myslivci při přípravě 
plesu. Žáci naší školy dodali obrázky – 
tentokrát společná díla i jednotlivé výkre-
sy na téma život v lese. 

V  průběhu měsíce března nás navští-
ví studenti Pedagogické fakulty MU, vy-
slechneme si koncert na  téma Zdravá 
planeta Země, připomeneme si Den vody, 
budeme se připravovat na  Velikonoce 
a dokončíme soutěž Požární ochrana oči-
ma dětí. Na měsíc duben plánujeme sběr 
starého papíru, Velikonoční výstavu,  be-
sedu k 70. výročí osvobození obce a úklid 
okolí školy v rámci Dne Země.

Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěk-
né jarní dny. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 
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se nám podaří tak dobře, což znamená, 
že budou všem chutnat. 

15. dubna jedeme do  Divadla Bolka 
Polívky na  pohádku O  loupežníku Rum-
cajsovi. Čeká nás veselá pohádka s písnič-
kami a  slavnými pohádkovými příběhy 
jičínského ševce a jeho přátel. 

16. dubna k nám do mateřské školy při-
jede firma Prestigephoto, která bude fotit 
děti individuálně, kolektivně, ale i  na  ta-
blo. Toto focení bude probíhat již od 8.00 
hod. 

V měsíci dubnu vyhlásí mateřská škola 
soutěž o  nejlepší čarodějnici či čaroděje. 
Již nyní můžete s dětmi vyrábět tu nejstra-
šidelnější čarodějnici z různých materiálů. 
Může být z papíru, proutí, textilu. Fantazii 
se meze nekladou. Už teď se těšíme na za-
jímavé výrobky, které vyzdobí naši mateř-
skou školu. Tato akce vyvrcholí na školní 
zahradě dne 29. dubna Čarodějnickým 
dnem. V  tento den nebude chybět po-
hádka, diskotéka, soutěže, ale i  opékání 

špekáčků. Co se týká aktivit, myslím, že je-
jich výčet je na  následující dva měsíce 
úplný. 

Nyní bych se krátce zmínila o  úspě-
chu naší mateřské školy, která i v letošním 
roce získala dotaci MŠMT v  programu 
Podpora logopedické prevence. Mateř-
ská škola představila svůj projekt pod 
názvem „Hlásky, slova, větičky, zvládnou 
všechny dětičky“. Díky této dotaci může-
me zakoupit mnoho zajímavých a  účelo-
vých pomůcek v  oblasti logopedie, ale 
i nové elektronické piano. 

S  příchodem jara na  nás čeká i  jarní 
úklid na  školní zahradě a  příprava škol-
ního záhonu. Doufejme, že jaro na  sebe 
nenechá dlouho čekat.

Na  závěr mého příspěvku do  zpravo-
daje přeji všem čitatelům radostné pro-
žívání slunných jarních dnů prozářených 
barvami a prosycených vůněmi.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Nová kniha 

Obec Tvarožná vydala k  70. výročí 
osvobození od německé okupace novou 
knihu s  názvem „Okupace, perzekuce, 
osvobození“. Jejím autorem je kronikář 
obce Tvarožná a člen Klubu autorů litera-
tury faktu ČR František Kopecký. Publika-
ce informuje o dění v obcích, odbojářích 
a konci II. světové války ve Tvarožné, Bla-
žovicích, Velaticích, Horákově a  v  Mokré 
a  dílčím způsobem i  v  Sivicích, Jiříkovi-
cích, Praci a ve Šlapanicích. Proto podtitul 

„Tvarožná a okolí“. Autor čerpá z obecních 
kronik, vzpomínek pamětníků a  z  tema-
tické literatury, týkající se okresu Brno-

-venkov. 
Stručně se zmiňuje o  počátku války, 

okupaci a o situaci v obcích tvaroženské 
farnosti před osvobozením v dubnu roku 
1945. Rekapituluje boje o  obec a  oko-
lí, informuje, které sovětské, rumunské 

a  německé jednotky tady bojovaly. Píše 
o  bombardování, vzniklých škodách 
na  majetku občanů a  obcí, popisuje zra-
nění občanů a okolnosti, za kterých k nim 
došlo. Připomíná důležitost poslechu čes-
kého rozhlasového vysílání z  ciziny pro 
občany okupované republiky.

Předkládá informace o „černém mletí“ 
ve  mlýnech ve  Tvarožné, Sivicích, Velati-
cích a  v  Jiříkovicích. Komentuje událos-
ti před osvobozením farnosti i  po  něm 
a  zdůrazňuje statečnost vojáků Rudé ar-
mády i povinnosti osvobozených.

Informuje o  umučených odbojářích 
z  obcí tvaroženské farnosti. Opomenuty 
nejsou ani osudy dalších vězněných ob-
čanů z  Tvarožné, Blažovic, Velatic, Horá-
kova a z Mokré. Stručně připomíná hlavní 
koncentrační tábory, ve  kterých odpůrci 
fašistů trpěli. K  vyčerpávajícímu popisu 
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situace přispívají i důležitá hlášení četnic-
ké stanice ve Tvarožné, uložená v Archivu 
bezpečnostních složek.

Přibližuje pohled na  dobu osvoboze-
ní ze strany správce farnosti uveřejněním 
článků z  časopisu Z  tvaroženské farnosti. 
Součástí publikace je i  rekapitulace ne-
šťastných smrtelných zranění civilních 
osob a popis poškození a oprav kostela sv. 
Mikuláše.

Důležitými kapitolami jsou vzpomín-
ky několika pamětníků a  seznamy pad-
lých vojáků včetně jejich postupného  
 

upřesňování i  odstraňování rozporů v  je-
jich seznamech.

Je připomenuta likvidace válečných 
škod a popsán postup exhumací padlých 
ruských a  rumunských vojáků. Nechybí 
ani lokalizace pamětních desek a  pomní-
ků.

Cílem publikace je přiblížení života 
našich předků v  tomto nelehkém obdo-
bí a  předání nezkreslených historických 
údajů starším občanům i  mladé genera-
ci. Kniha je k dispozici na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. 

Petr Buchta

Obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerlitz v roce 2014
Obecně prospěšná společnost sdružu-

je obce, města a  fyzické osoby na území 
slavkovského bojiště z  roku 1805. V uply-
nulém roce v její činnosti opět nechybělo 
pořádání mezinárodní taneční soutěže 
Brno Open 2014.

Ve  výběrovém řízení na  zhotovitele 
projektové dokumentace na  akci „Oze-
lenění prateckého kopce“ byla vybrána 
firma Ing. Vrbas – Květ. Zpracovaná doku-
mentace byla převzata ke 30. 6. 2014.

Při příležitosti 209. výročí bitvy u Slav-
kova byla v  listopadu v  kapli slavkovské-
ho zámku poprvé pořádána ekumenická 
bohoslužba, kterou společně sloužili du-
chovní evangelické, katolické a pravoslav-
né církve.

Po  bohoslužbě následoval koncert 
v  Historickém sále slavkovského zám-
ku v  podání houslového virtuose pana 
Alexandra Jablokova a  jeho dcery Olgy. 
Při  této příležitosti obdrželi paní Štěpán-
ka Benadová ze Šlapanic a Ing. Ivan Char-
vát ze Slavkova pamětní medaili za práci 
a  propagaci obecně prospěšné společ-
nosti.

Poskytnutím loga byla navázána spo-
lupráce s firmou Vinařství Rozařín. Jedná 
se o označení jejich produktů názvem re-
gionální výrobek.

František Kopecký,  
zástupce Tvarožné v o. p. s.  

Mohyla míru – Austerlitz 
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Z historie obce
Stalo se před sedmdesáti lety (2)

Události ve Tvarožné v březnu a v dub-
nu 1945 jsou pro zájemce o  historii do-
statečně popsány v  Pamětní knize obce. 
Řada vzpomínek očitých svědků těchto 
událostí byla v  uplynulých letech publi-
kována ve  Tvaroženském zpravodaji. Dal-
ší informace lze vyčíst z  dobového tisku 
a  z  literatury, která se tomuto historické-
mu období věnuje.

Kronikář Jan Krejčí do  Pamětní knihy 
obce napsal: „Když bylo zřejmo, že se fron-
ta přežene našimi kraji, začali se lidé rychle 
chystati. Upravovali sklepy na  přechodné 
ubytování, kopali kryty ve  březích i  v  lese, 
ukrývali potraviny, šatstvo, prádlo, cenné 
věci, stroje a  mnohdy i  zbytečnosti. Byla 
velká poptávka po  cementových rourách 

a hlavně po dehtové lepence. V měsíci dub-
nu se fronta rychle blížila. Rusové podnikli 
několik náletů na Brno. Všude bylo plno ně-
meckého a maďarského vojska, které prcha-
lo před Rudou armádou od jihu přes Tvarož-
nou na sever do lesů. Všude plno vozů, aut, 
děl a jiných zbraní, plná náves, ulice, dvory, 
zahrady i  mlaty. Na  návsi byla správkárna 
tanků. Ruští letci Němce pronásledovali 
a bombardovali…“

Těmto událostem předcházel letec-
ký souboj z  26. března 1945. Píše o  tom 
historik Vlastimil Schildberger starší 
ve  Tvaroženském zpravodaji za  březen–
duben 1995 v  článku „Poslední letecký 
souboj nad Tvarožnou“: „…Na základě 
spojenecké dohody z  Jalty vstoupila za-

opravy jízdních kol  
všech druhů a značek

nová kola 
dle katalogu

Pavel Nohel
tel.: 724 833 534

Blažovice,
Nádražní 359

REKLAMA

čištění a kontrola 
komínů a kouřovodů
vložkování komínů

Dle	nař.	vlády	č.	91-2010	provádím	povinné	
roční	kontroly	a	čištění	komínů	a	kouřovodů	
na	tuhá	i	plynná	paliva.	Součástí	kontroly	
je	vystavení	zprávy.	Cena	za	jeden	kom.	
průduch	je	300	Kč	+	doprava.	Pro	občany	

Tvarožné	doprava	50	Kč.

tel.: 776 648 362
e-mail:	kolar686@seznam.cz

IČO:	886	74	533
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čátkem února v  platnost smlouva, která 
stanovila hranici styku mezi spojeneckým 
a sovětským letectvem na linii: Štětín, Berlín, 
Drážďany, Brno, Vídeň a  Záhřeb v  Chorvat-
sku. Tím se převážná část Moravy se dostala 
do sféry vlivu sovětského letectva. Nad úze-
mím Slovenska, Maďarska a  jižní Moravy 
operovala 5. letecká armáda Sovětského 
svazu. Měla ve  stavu přes šest set letadel 
a  v  této době prováděla průzkumné lety 
a lety s výsadky partyzánských skupin a je-
jich zásobování. Jeden zásobovací letoun 
C-47 Dakota byl pozdě večer 26. března 
sestřelen nočním stíhačem a zřítil se u Mok-
ré.“ Posádku Dakoty zachránili partyzáni.

Ve  vzpomínkách Miloslava Krčka zve-
řejněných ve  Tvaroženském zpravodaji 
za  březen–duben 1995 je popsána situa-
ce ve Tvarožné v dubnu 1945: „…V neděli 
15. dubna přijelo před obecní školu několik 
osobních aut německé armády. Vojáci zde 
prováděli burzu různých věcí jako rádia, 
gramofony, šaty a  jiné, které pocházely 
z území, kterým ustupovali. Večer jsme cho-
dili na  Kopeček pozorovat blížící se frontu 
a  bombardování Brna. (…) Ve  Tvarožné 
byli ubytováni maďarští vojáci. Tyto dopl-
nili 21.  4. vojáci němečtí, mezi kterými byli 
přítomni i Vlasovci, co se připojili na stranu 
Německa.

V  neděli 22. dubna německých vojáků 
v obci přibývalo. Byli ubytováni po domech 
i  ve  větším počtu, jelikož obyvatelé již byli 
schováni po  sklepech a  různých krytech. 
Ten den přeletělo nad obcí ruské pozorova-
cí letadlo, které zaznamenalo ležení armád. 
Za  necelou hodinu čtyři bombardovací le-
tadla přelétla nad obcí a lehkými bombami 
bombardovala přesuny a ležení německých 
vojsk, dle záznamu pozorovacího letadla. 
V  pondělí 23. dubna bylo těchto náletů ně-
kolik za  den po  celé obci. Bylo poškozeno 
i mnoho domů…“

O  bombardování Tvarožné a  dal-
ších událostech se v  horákovské kronice 
na  straně 33 zmiňuje i  tehdejší kronikář, 
profesor historie Michael Vaňáček: „…Na 
obzoru se valí kouř a když se sešeří, je vidět 
požáry domů, zvlášť po  bombardování 
22.  dubna. O  den později zachvátil požár 
Dělnický dům na Jezerách, bombardována 
Tvarožná a zapálen šlapanický cukrovar, je-
hož zásoby nerafinovaného cukru si odná-
šeli obyvatelé okolních vesnic, často už v ne-
bezpečném ostřelování přelétajících letadel. 
V  takové situaci svěřovali starostliví hospo-
dáři půdě zrno i brambory k příští sklizni…“

V  Pamětní knize obce Velatice je 
na  straně 212 pod názvem „Tvarožná 
bombardována“ o  náletu 23. dubna na-
psáno: „Taktéž bombardována Tvarožná, 
kde na návsi pod kaštany ukryto mnoho ně-
meckých tanků. Při bombardování Tvarožné 
zasažen domek Jindřicha Galle, který shořel 
a  druhou bombou zasažen selský statek 
vdovy paní Marie Kalábové, při čemž zde-
molován obývací pokoj, v němž právě dleli 
dva němečtí poddůstojníci a  žádný nebyl 
zraněn, vyvázli oba jako zázrakem, přitisk-
nuti ke stěně.“

Hořely i  chlévy rolníka Františka Kalá-
ba č. 10. Před jeho domem nebo možná 
i v domě byl 23. dubna bombou roztrhán 
na kusy maďarský voják. Matriční záznam 
administrátora Josefa Soukopa říká „bližší 
údaje o něm neznámy“.

Při náletech 23. dubna byly poškozeny 
i některé domy v Gastlu. „…V Gastlu byly 
nejvíce poškozeny domy č. 6, 5 a 190, na je-
jichž dvorech byl soustředěný větší počet ně-
meckých vozů a  vojáků. Při požáru střechy 
domu č. 5 hasili maďarští i  němečtí vojáci, 
kterým jsme pomáhali nosit vodu ze studny. 
Bomby byly zřejmě vystřelovány, protože 
jedna padla téměř doprostřed průjezdu, kde 
hledalo úkryt několik německých vojáků, 
z nichž byli někteří zabiti a po náletu ihned 
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odvezeni neznámo kam. K  večeru byli od-
sunuti maďarští vojáci směrem na  Líšeň…“ 
(Tvaroženský zpravodaj březen–duben 
1995).

A  další informace z  obecní Pamět-
ní knihy ze strany 289: „…Na naši obec 
byly největší nálety v  pondělí 23. a  v  úterý 
24. dubna. Tehdy vyhořely dva domy a dvě 

hospodářská stavení: Slezák Konrád 226, 
Galle Jindřich 212, Kaláb Frant. 10 a  Šlezin-
ger Rudolf 20.“

Bylo to 24. dubna 1945 krátce po po-
ledni při hromadném bombardování 
obce trhacími a  zápalnými bombami. „…
Při přechodu fronty vyhořel dům Konstatn-
tina Maštalíře č. 71. Několik jiných domů 
mezi nimi budova nové školy bylo poškoze-
no bombardováním a střelbou…“ (Pamětní 
kniha obce Tvarožná str. 290–291).

A jak to bylo s domem č. 71? „…V noci 
byla velká střelba z  kulometů a  samopa-
lů mezi kostelem a  hřbitovem, kde v  domě 
č.  71 Němci s  kulometem chtěli zastavit 
postup ruské armády. Zde padlo několik 
ruských a  rumunských vojáků. Konec to-
muto střílení udělal tank Ruské armády, 

který přijel od  Blažovic a  jednou salvou 
z  kanonu zlikvidoval tento německý od-
por, ale zničil i  střechu tohoto domu, která 
shořela. Tank projel návsí a zamířil směrem 
k Sivicím. To bylo po půlnoci, kdy střelba ze 
všech zbraní utichla…“ (Tvaroženský zpra-
vodaj březen–duben 1995, Miloslav Krček, 
Tvarožná před 50 lety).

O  hašení Maštalířova domu je zápis 
v  obecní kronice v  kapitole Doplňky. 
(str. 299–300): „Jan Vlček Tvarožná č. 70 po-
pisuje, kterak hasili požár Maštalířova dom-
ku č. 71, zapáleného střelbou při přechodu 
fronty. U  Maštalířů měli zamčeno a  byli 
schováni u  někoho v  bunkru. Maštalířův 
soused Rudolf Ondráček, Jan Vlček s oběma 
syny a ještě asi 2 občané – celkem 6 hasičů, 
se pustili do záchranných prací. Vynesli přes 
zídku psa, kozu a  pustili se do  hašení stře-
chy. Za  svištění střel nosili kbelíky s  vodou 
a  podařilo se jim požár uhasiti. Zabránili 
tak rozšíření požáru, poněvadž domek byl 
v  sousedství jiných domků, foukal silný vítr 
a lidé byli poschováváni.“

„…V domě č. 15 zahynul 25. dubna při 
německém dělostřeleckém ostřelování je-

Kalábův dům č. 50
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diný civilní občan z  Brna Jochman…“ Ten 
chtěl ve Tvarožné přežít frontu. Údaj z kro-
niky převzal i historik Vlastimil Schildber-
ger. (700 let Tvarožné u Brna, 1988, str. 97)

Tento stručný údaj podrobněji upřes-
ňují matriční záznamy v knize zemřelých. 
Jednalo se o  Jana Jochmana, zámeční-
ka ze Slatiny. Narodil se 14. října 1907 
ve  Šlapanicích a  oženil se 30. října 1932 
v  Brně-Husovicích ve  farnosti Církve čes-
koslovenské. Tvaroženská matrika rovněž 
uvádí, že byl zabit střepinou granátu při 
bojích o  Tvarožnou. Pro složitou váleč-
nou situaci bylo úmrtí nejprve zapsáno 
ve  tvaroženské matrice a  na  farní úřad 
Církve československé v Brně-Husovicích 
bylo oznámeno dodatečně, až 14. čer-
vence 1945. Pohřeb bez obřadu se konal 
v  pátek 27. dubna za  přítomnosti admi-
nistrátora Josefa Soukopa. Zabitého Jana 
Jochmana pohřbil hrobník František Za-
choval.

Podle zápisu v  horákovské kronice 
na  straně 34 postupovali sovětští vo-
jáci od  Tvarožné směrem na  Mokrou. 

„…V noci ze 24. na 25. dubna spal málokdo 
a  s  ranním rozbřeskem bylo možno pozo-
rovat, jak od Tvarožné z „Roketnice“ se blíží 
v  rozvinutém útvaru sovětští vojáci, ovšem 
stále pod palbou prchajících Němců, kteří se 
na kratší či delší dobu zachytili na těch opěr-
ných místech, jež skýtala možnost obrany…“

Tvarožná byla osvobozena vojáky 
Rudé armády v noci z úterý 24. na středu 
25. dubna 1945. Jejich hlavním velitelem 
byl šestačtyřicetiletý maršál Sovětského 
svazu Rodion Jakovlevič Malinovskij. Pod 
velením jeho podřízeného, generálplu-
kovníka Andreje Grigorijeviče Kravčen-
ka, velitele 6. gardové tankové armády, 
k nám přišli vojáci 2. ukrajinského frontu. 
Součástí 6. gardové tankové armády byl 
5.  gardový tankový sbor. Jeho vojáci po-
stupovali po  trase Sokolnice–Tvarožná–

Velatice. Jejich orientačním bodem bylo 
návrší Santon.

V  Pamětní knize na  straně 289 je za-
psáno: „…24. dubna 1945 se fronta přiblí-
žila. Ruské střely už padaly do vesnice. Lidé 
spávali v  krytech. Po  10. hodině večer té-
hož dne překročily oddíly druhé Ukrajinské 
fronty maršála Malinovského pod vedením 
generála-plukovníka Kravčenka státní sil-
nici. Před půlnocí došlo ke  krátké tankové 
bitvě u  kostela. Kolem půlnoci bylo slyšeti 
střelbu a  křik „hurá“ ve  východní části ves-
nice a  hned po  půlnoci byla ještě přestřel-
ka na konci u Sivic. Němci po krátkém boji 
z vesnice uprchli. Hodinu po půlnoci střelba 
utichla – Tvarožná byla osvobozena. Ráno 
byla dědina plná ruského vojska. Občané 
zvědavě vycházeli a  ti co hodinu osvobo-
zení zaspali s  radostí vítali Rudou armádu 

– osvoboditelku. (…) 25. dubna dobyli Ru-
sové okolních vesnic a  Němci se stáhli dál 
do lesů, kde se bojovalo až do 9. května, kdy 
nastalo příměří.“ (…) „…Koncem dubna při-
byla do Tvarožné 1. část rumunské armády 
s generálem Agrikolou, aby se zúčastnili zá-
věrečných bojů v lesích severně od Tvarožné. 
Hodně ruských a  rumunských vojínů zůsta-
lo dlouho ve Tvarožné. Byli ubytováni po do-
mech. Ve  škole a  v  několika domech byla 
zřízena ruská později rumunská vojenská 
nemocnice…“ 

A jaké byly další osudy tvaroženských 
odbojářů? Redaktor Jan Frodl byl spolu 
s  ostatními vězni koncentračního tábora 
Buchenwald osvobozen 11. dubna 1945 
americkou armádou.

Starostu Stanislava Veselého 13. dub-
na ubil německý dozorce v  Plattlingu, 
pobočce koncentračního tábora Flos-
senbűrg.

Důstojník československé armády 
Vlastimil Blahák se dostal do Prahy, kde 
se od  2. května podílel na  organizaci 
Pražského povstání. Do  Pamětní knihy 
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později napsal: „…Odbojovým velitelstvím 
Gen.  Alex jsem byl jmenován velitelem od-
bojové skupiny, která měla zlikvidovat tábor 
SS u Benešova. Podařilo se nám to za bolest-
né ztráty 21 padlých, povražděných a umu-
čených spolubojovníků…“

Učitel Bohuslav Dostal se 6. května 
dočkal osvobození Rudou armádou v kon-
centračním táboře v  saském Freibergu.

MUDr. Josef Liškutín se do vlasti vrátil 
s  I. armádním sborem generála Ludvíka 
Svobody. Jeho návštěvu ve Tvarožné bez 
udání data zaznamenal jiříkovický kroni-
kář Jan Liškutín: „…Přišla též zpráva, že náš 
emigrant Miroslav Liškutín, letec, žije a  je 
zdráv jako letecký důstojník.(…) Pošty do-
sud nefungují ani ve  vnitrozemí, tím méně 
ve styku s cizinou. Zprávu rodině přinesl tva-
roženský občan Dr. Liškutín, který (…) přijel 
služebně „na skok“ domů…“

Stanislav Veselý

Vlastimil Blahák

Bohuslav Dostál

Josef Liškutín
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Zima 1984–1985
Zima toho roku si pospíšila. První 

mrazy přišly kolem 15. září 1984 které 
s  menšími přestávkami trvaly do  konce 
dubna 1985. Mráz dosahoval místy až mí-
nus třicet stupňů, i sněhu bylo dosti. Tato 
dlouhá a  tvrdá zima si vyžádala velkých 
škod na  ovocných stromech. Ve  vesnici 
a  v  okolí zmrzly ořechy asi z  80%, kte-
ré úplně uschly, již se nevzpamatovaly. 
Stromy byly poraženy a  kmeny odprodá- 
 

ny na  zpracování. I  v  mé zahradě zmrzly 
některé jabloně a  to: Golden Delicious, 
Mu tzu, Starkrimson a  hruška Avranšská. 
Kolem okresních silnic pomrzly i  třešně 
a jabloně. Škody, které tato zima způsobi-
la nelze ničím vyčíslit.

I  jaro 1985 nebylo pro nás příznivé, 
když jsme sklízeli sena, tak neustále pr-
šelo. Ten, kdo se opozdil tak musel seno 
spálit.

(z pozůstalosti Miloslava Krčka)

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. května 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.

Nadporučík František Havel se po-
dílel na  osvobození západních Čech. Jak 
píše ve  svých vzpomínkách, přepsaných 
do  obecní Pamětní knihy: „…Dovolenou 
jsem dostal až koncem června 1945. Po šesti 
letech a dvou dnech jsem zavítal do rodné 
obce Tvarožné.“

Ve  tvaroženské farnosti zaznamenali 
kronikáři další oběti. 10. března 1945 za-
hynul v  koncentračním táboře Dachau 
devětačtyřicetiletý Antonín Benda z  Ho-
rákova. Za  tři týdny nato, 31. března, ze-
mřel při leteckém náletu v  Lipsku ještě 
ne třiadvacetiletý velatický občan Václav 
Šenkyřík, který tam pracoval na  nuce-
ných pracích.

24. dubna zemřel na následky zranění 
po výbuchu bomby ve svém domě č. 24 
horákovský starosta Bohumil Čalkovský. 
S ním zahynula jeho manželka Emanuela, 
Marie Uherová z  Brna-Nových Černovic 
a brněnský poštovní úředník Hubert Peš.

Oběti války z  řad obyvatelstva měly 
i Blažovice. 25. dubna zabil dělostřelecký 
granát bratrance Bedřicha a  Jaromíra 
Daňkovy. O den později byly výbuchem 
granátu těžce zraněny sestry Božena Švá-
benská a  Filomena Paulíková. Byly pře-
vezeny do  vojenské nemocnice v  Šarati-
cích kde obě na následky zranění zemřely.

František Kopecký,  
kronikář obce

František Havel ml.
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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

březen–duben 2015
94 let Šírová Františka, Tvarožná 58

85 let Grimmová Soňa, Tvarožná 411

75 let  Peloschková Božena, Tvarožná 99 
Havel Jiří, Tvarožná 31

65 let  Matysová Jiřina, Tvarožná 212 
Procházka Jiří, Tvarožná 123

60 let  Orlíčková Jiřina, Tvarožná 333 
Kaláb Pavel, Tvarožná 345 
Řičánek Jan, Tvarožná 96 
Štěpánková Libuše, Tvarožná 255 
Kousal Jiří, Tvarožná 9

50 let  Cetl František, Tvarožná 65 
Malý Jan, Tvarožná 148

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 16. 3. 2015.



Sněhuláci pro Afriku, ZŠ, 11. února 2015

Lyžařský výcvik, ZŠ, 28. ledna 2015
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