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Vážení občané! 
 

Životní styl mladé a střední generace si dnes nedovedeme představit bez 
sportu, provozovaného rekreačně nebo závodně. 

Podmínky pro sport v naší obci všichni známe. Sebekriticky musíme 
konstatovat, že nás okolní obce ve vybavení sportovišť předběhly. Nechci 
spekulovat, čí je to vina. Zda má být iniciativa v této oblasti spíše na straně 
sportovců nebo Zastupitelstva obce. Tyto diskuse by k ničemu nevedly. 

Rada obce jednala o tomto problému s výborem TJ Sokol. Na tomto jednání 
byl předložen k diskusi písemný návrh, jak tuto oblast posunout dopředu. Návrh 
obsahoval i případné finanční zdroje. Je třeba jej doplnit o jakýsi časový 
harmonogram pro realizaci a to v případě, bude-li  přijat. 

Co bylo předmětem diskuse. Byly to tři oblasti. Areál Kulturního domu 
Kosmák, fotbalové hřiště a prostor obecních studní na Nové ulici. 

Na Kosmáku je to úprava osvětlení asfaltového hřiště a vybudování hřiště s 
umělým povrchem za bývalým kinem. Jeho studie již byla obcí zadána. 

Na fotbalovém hřišti pak zastřešení kabin s cílem získat zde další prostory, 
zatravnění prostoru za vzdálenější brankou, úprava či likvidace nevzhledné 
tribuny a případně i vyčlenění pozemků pro rozšíření areálu na druhé straně 
potoka. 

Na Nové ulici je to úmysl vybudovat koupaliště mezi tzv.suchým poldrem a 
vodní nádrží. I tato studie již byla zadána a Zastupitelstvo obce vybere pro 
definitivní zpracování některou z variant. 

V neposlední řadě Rada obce zadala i studii dopracování areálu dvora a 
zahrady za ZŠ a MŠ s cílem, vytvořit zde podmínky  pro výuku i sport. 

Termíny dokončení základních studií jsou na jaře letošního roku a 
dopracování vybraných variant ještě dohodneme. 

V návrhu jsou problémy, které je možné realizovat ihned bez velkých 
finančních nároků s okamžitým efektem a také velmi finančně náročné věci, 
které jsou spíše námětem pro nové Zastupitelstvo obce. 

Je jisté, že postupná realizace  musí být výsledkem spolupráce v oblasti 
organizace i zajišťování finančních prostředků z obou stran. Žádná ze 
zmíněných akcí není v rozpočtu obce na letošní rok. Máme ale požádáno o 
 
 
 



 dotace na sportoviště a pokud je dostaneme, musíme v rozpočtu najít finance na 
jejich dokrytí. 

 
  František Kopecký 

  starosta obce 
 

INFORMACE 
 
 12.1.  pořádala ples TJ Sokol. Hrála hudba pana Procházky. 
 13.1.  se konal dětský maškarní ples. Pořádala opět TJ Sokol. 
 19.1.  se členové SDH Tvarožná zúčastnili okrskového hasičského  
   plesu v Pozořicích. 
 22.1.  převzal starosta obce v Senátu v Praze uznání pro obec při 10. výročí  
   Programu obnovy venkova. 
 26.1.  plesali na K.D. Kosmák hasiči a chovatelé. Hrála skupina Modul  
   z Těšan. 
 7.2.  se Rada obce sešla s prof. ing. arch. Kyselkou a jeho spolupracovníky  
   pro zpracování studií pro další rozvoj obce v rámci připravovaného  
   územního plánu obce. 
 7.2.  se konaly ostatky, ukončené pochováváním basy. 
 18.2.  Rada obce projednávala využití budovy bývalého kina. 
 23.2.  na halovém fotbalovém turnaji v Brně obsadili tvaroženští senioři  
   3. místo a junioři 5. místo. 
 
  – V březnu a v dubnu se mimo jiné uskuteční koncert LUŠ, velikonoční  
      koncert a jarmark ZŠ a MŠ. 
   – Informace o naší obci najdete i na internetových stránkách VISMO 3  
      (www.mestaobce.cz)  a Austerlitz 2005. 
   – O připravovaném odkanalizování se dočtete na jiném místě  
      Tvaroženského zpravodaje. 
 
 František Kopecký 
 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 
V tomto čísle děkujeme panu Antonínovi Daňkovi, Josefu Kadlecovi a dalším za 
obětavé provozování kluziště na asfaltovém hřišti na Kosmáku.  
Za pochopení děkujeme TJ Sokol. 
 

http://www.mestaobce.cz/


Dopravní systém IDS 
 

Je již provozován z Tišnova do Brna, chystá se do Babic nad Svitavou, 
Mokré, Hostěnic a také na lince do Viničných Šumic. Tato dopravní soustava 
znamená pokračování cestování po Brně na jízdenku, zakoupenou v autobusu na 
zastávce v obci.   

Existují základní a zlevněné jízdenky a kupóny dle rozsahu území a 
časových pásem.podmínky zahrnují i bezplatnou dopravu např. pro děti do šesti 
let a držitele průkazu ZTP. 

Dle předběžných propočtů pravidelně jezdící cestující na jízdném ušetří od 
několika desetikorun po stokoruny. 

Dělení výnosů ze vstupného je věcí místního dopravce  (ČSAD, Sebus) a 
Dopravního podniku města Brna. 

O podrobnostech a dalším vývoji budeme občany včas informovat. 
 
 František Kopecký 
 
 
 

Cyklotrasy 
 
V loňském roce jsme v rámci našeho mikroregionu "Rokytnice vyznačili 

cyklotrasy. V letošním roce je chceme doplnit v každé obci alespoň jednou 
velkou mapou. Usnadní přehled o historických zajímavostech a možnostech 
občerstvení. 

V minulém týdnu se ve Šlapanicích sešli zástupci Oslavan, Židlochovic, 
Slavkova s projektanty cyklotras. Na toto jednání byl pozván i zástupce 
Tvarožné. 

Účelem setkání je propojit existující trasy a doplnit je v obcích, kde dosud 
nejsou. Výsledkem bude i mapa celého "Šlapanicka" a evidence tras v rámci 
kraje. 

Získáme-li letos dotaci z POV, zahrneme tam i tzv. Naučnou stezku 
slavkovským bojištěm. 

 
  František Kopecký 

 
 
 
OPRAVA MÁRNICE 
 
V závěru devátého týdne zahájila firma Danstav opravu budovy márnice. 

Předmětem oprav jsou hlavně podlahy, omítky, výměna oken, oprava případně 
výměna plechových a dřevěných prvků a oprava nevyhovující elektroinstalace. 



Zároveň jsme zadali ing. Igoru Kyselkovi studii úpravy zeleně na urnovém 
háji. Přerostlé dřeviny nejsou vysazeny podle původní dokumentace a jsou 
předmětem stížností občanů. 

 
 František Kopecký 

 
 
 
 

ODKANALIZOVÁNÍ 
 

Odkanalizování obce splaškovou kanalizací v rámci projektu "Ochrana 
povodí Dyje" je ve stadiu dokončování smluv o věcných břemenech. Smlouvy s 
ostatní dokumentací jsou postupně předávány na Okresní úřad k vydání 
vodoprávního povolení. 

Podle posledních informací je předpoklad, že první finanční prostředky z 
Evropské unie přijdou už v  letošním roce.  

V příštím roce se počítá se zahájením výstavby. Podle harmonogramu by se 
ve Tvarožné na této akci mělo začít pracovat v roce 2004. 
 
  František Kopecký 
 
 
 

Proč odešel Václav Kosmák z Tvarožné? 
 

V letošním roce si připomeneme 125. výročí příchodu Václava Kosmáka 
do Tvarožné a příští rok potom odchod do Prosiměřic u Znojma. 

Ve Tvarožné se traduje, že příčinou jeho odchodu bylo to, že farníci 
unavení stavbou kostela nechtěli nemocnému faráři opravit zchátralou faru. Ale 
od stavby kostela už uplynulo dvanáct roků. Je tedy možné, že příčina byla jiná. 

25.června 1892 navštívil Brno císař František Josef I. Doprovázel ho 
ministr JuDr.Alois Pražák, který získal svůj mandát na boskovicku jako kandidát 
staročeských lidovců. 

Situace v Brně byla díky česko-německým sporům neklidná a císař činil 
ministra zodpovědným za "všeslovanské provokace", které jeho návštěvu 
provázely. 

Odvolal jej z funkce a jako "odstupné" jej jmenoval baronem a zároveň 
doživotním členem Panské sněmovny. Z tohoto důvodu vypsalo Ministerstvo 
vnitra na 10. října 1892 doplňující volby do Říšské rady. 

S vlastní kandidaturou vystoupilo i klerikální hnutí a farář P.Vincenc 
Ševčík z Vísky u Letovic navrhl, že "...naším kandidátem bude katolík z 
přesvědčení, který nejen pro národ, ale i právo Boží bojovati chce." 



Tímto kandidátem byl známý moravský spisovatel a tvaroženský farář  
P.Václav Kosmák. Měl tehdy 49 roků. Jeho kandidatura ale vzápětí skončila. 
Moravské listy totiž získaly text oběžníku, rozesílaný po farách boskovického 
volebního okrsku. Byla v něm výzva, aby duchovní Kosmákovi pomohli tím, že 
za voliče zaplatí "nějakou tu outratu... ...nebo Katolicko-politické jednotě 
nějakou částku na vyčastování jich dáti ráčí". 

Oběžník, zveřejněný i s komentářem, donutil Kosmáka, nyní posměšně 
nazývaného "farář Outrata" k prohlášení, jímž svoji kandidaturu odvolal. 

Kosmáka nahradil starosta František Slouka, sedlák a hostinský z Čebína. 
Ten ve volbách proti kandidátovi Moravské lidové strany, mladočechovi JuDr. 
Josefu Tučkovi, známému brněnskému advokátovi, zcela propadl.  

P.Václav Kosmák, člověk všeobecně uznávaný a oblíbený byl znechucen 
osobním napadáním a zřejmě toužil odejít z centra politického dění, jímž Brno 
nepochybně bylo. Tvarožná byla příliš blízko a tak řešením se stal odchod do 
ústraní, do několik desítek kilometrů vzdálených Prosiměřic u Znojma, kde 
15.3.1898 zemřel. Snaha pomoci Kosmákovi se obrátila proti němu a tak 
schopný člověk skončil tak jako mnohokrát předtím i potom díky lidské 
hlouposti a politické řevnivosti. 

 
  František Kopecký 

 
 

Zpráva TJ Sokol o činnosti v roce 2001 
 

Každá organizace tohoto typu pracuje pravidelně podle určitého scénáře, 
takže také zprávy o její činnosti bývají téměř každý rok stejné. Pokusím se tedy 
v této zprávě zaměřit především na změny, které v loňském roce proběhly a 
ostatní pravidelnou činnost hodnotit stručně. 

Začátek každého kalendářního roku nás zastihne uprostřed cvičebního 
období, které se rozjíždí vždy začátkem školního roku. Tělocvična byla náležitě 
vytížena, často i v dopoledních hodinách, a tento stav pokračuje s malými 
změnami i v letošním roce. V rozpise cvičebních hodin se ustálil florbal (který 
má teď již několik družstev) a rekreační volejbal. Velkou změnou byl ovšem 
vznik nového oddílu ping-pongu. Byly zakoupeny nové ping-pongové stoly, 
tréningu se ujal iniciátor této akce pan Jiří Procházka. 

V této době probíhají tréninky ve středu a v sobotu, přesný čas se většinou 
pružně upravuje po domluvě s trenéry (J.Procházka, J. Přikryl). Cvičenky 
aerobiku budou muset oželet ještě polovinu cvičebního období, neboť cvičitelce 
Míše Pejřilové (dříve Severové) přibyly na podzim nové mateřské povinnosti. 
Životní změna potkala na podzim i druhou z mladších cvičitelek Míšu 
Švecovou, která se provdala, a od té doby užívá příjmení Severová ("aby se nám 
to nepletlo"). Oběma děvčatům přejeme hodně štěstí. 

Vedle pravidelných cvičebních  hodin pro veřejnost proběhly také tradiční 



sportovní akce: veřejná cvičební hodina, místní čtyřboj v lehké atletice žactva, 
Tvaroženská olympiáda (o prázdninách), Předvánoční sportování v netradičních 
disciplínách a také různé soutěže a turnaje, kterých se naši členové zúčastnili v 
rámci svých oddílů na jiných místech. Také kulturní akce pořádáné naší TJ 
proběhly podle osvědčeného scénáře: Společenský ples, Dětský maškarní ples, 
Posezení s přáteli + předpouťová a pouťová disco zábava. U mnoha akcí 
pořádaných jiným organizátorem se naši členové  podíleli na hladkém průběhu 
akce. Je to práce (bohužel i v naší TJ) nedoceněná, ale uvědomujeme si, že 
každý problém, byť způsobený někým jiným, nesnižuje naši zodpovědnost 
majitele za provoz a stav budovy. 

Velkou položkou v hospodaření TJ v roce 2001 byly dlouho odkládané a 
dlouho diskutované finanční investice do poměrně náročných izolačních úprav. 
Jejich hlavním cílem je především zamezit nežádoucímu úniku tepla z budovy. 
Tyto úpravy proběhly v několika etapách: 

Březen: izolace a snížení stropu jeviště (firma LIKO.S) 55 481,- Kč 
 osvětlení a el. připojení   26 033,- Kč 
 celkem 81 514,- Kč 

   Finanční dotace OÚ  41 000,- Kč. 
květen: zateplení stropu v sále  (firma Izolace Polná)               50 779,- Kč 
září: montáž silikonového těsnění do oken (firma Chmelíček)   8 467,- Kč 
Věříme, že celkové finanční náklady do zateplení budovy, které činily 
140 760,- Kč se příznivě projeví v úspoře spotřeby el. energie. Tyto úpravy 

by měly zamezit úniku tepla z budovy až o 40 %. První příznivé zkušenosti 
máme již z průběhu tohoto zimního období a věříme, že i cvičenci a návštěvníci 
plesů přijali s povděkem, že jim méně táhne na nohy. 

Cvičitelské, organizační, ekonomické  a správní problémy řešil po celý rok 
2001 výbor TJ Sokol ve složení: Jan Urbánek, Jarmila Minaříková, Marie 
Kozáková, Jana Daňková, Ludmila Buršová, Josef Minařík, Pavel Filip, Ivona 
Šťastná. Věříme, že i v roce 2002 se nám podaří všechno organizačně i 
ekonomicky zvládnout, zkvalitnit některé (byť amatérsky) poskytované služby a 
vytvářet takovou nabídku sportovního vyžití, aby byla přitažlivá především pro 
tvaroženské děti a mládež. To je ovšem jen jedna strana mince. Již mnohokrát 
jsme si uvědomili, že sebelepší a sebelíp zorganizovaná akce neznamená nic, 
pokud nemá vaši podporu. Zkrátka bez účasti cvičenců, hráčů či závodníků je to 
jen promarněný čas mnoha lidí. A tak věříme, že nám pomůžete, aby ten letošní 
rok byl v tomto směru veselejší.  

 
 Za  Výbor  TJ  Sokol 
 Ivona  Šťastná 

 
 
 
 



Okénko do života ZŠ a MŠ 
 
Mateřská škola 
19.1. – jsme pořádali v MŠ karneval se soutěžením 
25.1. – zhlédly děti program s písničkami „Večerníčkovy pohádky“ 
13.2. – jsme navštívili divadlo Bolka Polívky – „Povídání o sluníčku“ 
27.3. – proběhne zápis dětí do MŠ pro příští školní rok 
 
Základní škola 
Dne 30.ledna proběhl v naší ZŠ zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 
2002/2003, kterého se zúčastnilo 23 dětí (16 chlapců a 7 dívek). 
  
Březen 
6. 3. – Na tento den je pro žáky naší a sivické školy připraven  program 
historické skupiny Štvanci. 
11.- 15.3. proběhnou na všech školách  našeho okresu jarní prázdniny. 
20.3. –22.3. proběhne v odpoledních hodinách (13.00-16.00) na školním dvoře 
sběr starého  papíru. 
21. a 22.3. si dovolujeme pozvat všechny přátele naší školy na velikonoční 
výstavu dětských výrobků. Vystavovat se bude v prostorách školní cvičebny ve 
čtvrtek a v pátek od 12.00 do 16.00 hodin.  
28. a 29.3. budou mít žáci velikonoční prázdniny. 
  
Duben 
4.4. nám do školy přijede zazpívat pan Vojkůvka. Se svým doprovodem žákům 
přiblíží různé hudební žánry. 
16.4. jsou připraveny pro rodiče informace o prospěchu a chování jejich dětí 
navštěvujících naši školu. 
26.4. navštíví naši školu paní Navrátilová se svým kouzelnickým vystoupením. 
V průběhu měsíce dubna také plánujeme navštívit filmové představení 
v brněnském kině a uspořádat pro žáky naší školy jízdu zručnosti na kole 
s testem teoretických znalostí pravidel silničního provozu.    
 
 
  Mgr.V.Floriánová a V.Lunerová 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o bezpečnostní situaci v naší obci za rok 2001 
 
 
Nejdříve bych se chtěl zmínit o celkovém nápadu trestné činnosti v obvodě 
Šlapanice za uplynulý rok 2001. Za toto období bylo spácháno celkem 559 
trestných činů, z čehož bylo objasněno 40.97 % tj. 229. Oproti roku 2000 došlo 
ke snížení o 98 skutků. Ve statistickém srovnání převažuje majetková trestná 
činnost, zejména vloupání do motorových vozidel, krádeže prosté a poškozování 
cizí věci. V naší obci bylo spácháno  27 trestných činů, z toho 12 bylo 
objasněno. Nejvíce problémové místo je motorest Rohlenka a areál Aralu, kde 
občané ponechávají viditelně uložené věci v autech. Množí se případy, kdy 
spoluobčané se mezi sebou dopouštějí verbálního i fyzického násilí a toto 
konání má poté již charakter trestného činu. 
 Na úseku ochrany veřejného pořádku bych se zmínil o přestupcích, které 
jsou v působnosti orgánů policie ČR. Jedná se o přestupky proti občanskému 
soužití, drobné výtržnosti, schválnosti, majetkové přestupky, která nedosahují 
společenské nebezpečnosti trestných činů. Dále bylo řešeno 1532 dopravních 
přestupků na místě. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty ve výši 
356650,- Kč. 53 řidičů řídilo pod vlivem alkoholu. Ve Tvarožné bylo spácháno 
49 těchto přestupků, z toho 4 podnapilí řidiči. Nejvíce případů je na benzinové 
pumpě Aral, kde ujedou řidiči bez placení. Majitelé budou  na popud policie 
instalovat po celém areálu kamery. 
 V oblasti dopravní situace došlo na Šlapanicku k 250 dopravním 
nehodám, při kterých bylo 6 lidí usmrceno, 21 zraněno těžce, 53 lehce a celková 
škoda činila 15,204.400,- Kč . Celkový počet nehod se sice snížil o 45, ale počet 
mrtvých se zvýšil, jakož i hmotná škoda. 
 Vzhledem k opakované kriminalitě by bylo zapotřebí, aby občané 
nezůstávali neteční a uvědomili si nutnost spolupráce s policií při objasňování 
trestných činů i přestupků a pomohli tak zvýšit objasněnost a snížit počet 
přestupků. 

 Chtěl bych upozornit na skutečnost, že v našem okrsku se v současné 
době pohybují podezřelé osoby, které se snaží pod různými záminkami dostat do 
domů především starších občanů, které potom okrádají. V případě podezření je 
nutné upozornit na tyto lidi policii, na telefonním čísle 44228120. Pro naši obec 
působí na OO PČR ve Šlapanicích nprap. Sádlíková Dana a pprap. Fiala Radek, 
na které se mohou obracet občané i ve věcech narušení veřejného pořádku a 
porušení zákona. 
 

 Ing. Havel Jiří 
  Místostarosta 
 
 
 



Ze života farnosti 
 
Oprava fary: 

• práce stále pokračují. Nejvíce pozorovatelnou změnou je položení 
nové střešní krytiny, které bylo plánováno už koncem minulého roku, 
ale brzký příchod zimy a bohatá sněhová nadílka tento plán překazily 

• dále byla provedena přístavba nové garáže směrem do zahrady, 
stávající garáž bude zbořena 

• byly odbourány původní komíny, vyměněny okapové žlaby a střešní 
svody 

• budova byla izolována proti vlhkosti, bylo provedeno kompletní 
podřezání obvodových i vnitřních stěn 

• z větší části je hotová elektroinstalace, položeno kanalizační a plynové 
potrubí 

• byly vyzděny nové příčky, a položeny překlady nad dveřními otvory. 
Zedníci firmy ŠMAK nyní provádí vnitřní omítky 

• prostavěnost v korunách ke konci února je 1,3 milionu Kč 
 

Věříme, že stavba bude zdárně pokračovat a že se nikomu nic vážného nestane. 
 
Na farní radě jsme se v měsíci únoru dohodli, že necháme zbudovat také 

sociální zařízení u kostela, které bude sloužit jak účastníkům bohoslužeb, tak 
také návštěvníkům hřbitova. Sociální zařízení je plánované na místě současných 
skladů za kostelem, v rohu farní zahrady. 

Na životě farnosti a na provozu kostela se podílí řada ochotných 
spolupracovníků. Jednu ze služeb vykonává pan Květoslav Svoboda, Tvarožná 
č. 34 (naproti kostelu). Nechává zvonit v případě úmrtí někoho z našich 
spoluobčanů. Na něj se v případě potřeby zvonění obracejte. 

 
  P. Jan Nekuda 
  duchovní správce farnosti 

 


