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Vážení spoluobčané, 
i  když nám už začíná jaro, vrátím se 

ještě k jedné zimní vzpomínce.
Od roku 1997 nám zářil na návsi v ad-

ventním a vánočním čase „vánoční strom“. 
Vloni, v předvečer Štědrého dne, jsme se 
u  něj sešli naposledy – po  dvaadvacáté. 
Zhoršený stav této lípy je popsán v  den-
drologickém posudku ze srpna 2016, kde 
se uvádí, že strom je poškozený, jeho 
vitalita výrazně snížená, zdravotní stav 
zhoršený s  vyvinutými defekty (hniloba, 
suché větve) a  jeho perspektiva krátko-
dobá. V  loňském roce se zdravotní stav 
stromu viditelně zhoršoval a  na  hnilobu 
u  paty kmene mě upozorňovali i  mno-
zí z  vás. K  rychlé degradaci jistě přispěla 
i  sucha v posledních letech a domnívám 
se, že částečně i podmáčení kořenového 
systému, k němuž mohlo dojít při havárii 
vodovodního potrubí 9. prosince v  silni-
ci přímo před stromem a  následné mra-
zy v  průběhu ledna. Předpokládali jsme, 
že  během února necháme strom znovu 
odborně posoudit, abychom věděli, zda 
nám ještě nějakou chvíli vydrží nebo 
abychom jej stihli, v případě negativního 
výsledku, odstranit v  době vegetačního 
klidu. Když jsme 22. ledna zjistili výraz-
ný náklon lípy směrem do  vozovky, kdy 
mezi kmenem a rostlým terénem vznikla 
škvíra široká asi pět centimetrů, vyhodno-
tili jsme situaci jako rizikovou a  povolali 
profesionální hasiče z Pozořic, kteří strom 
skáceli. Zdravé dřevo bylo pouze v tloušť-
ce asi pěti centimetrů po obvodu kmene, 
a  to ještě ne po  celém. Ostatní již bylo 
napadené hnilobou. Budeme tedy muset 
popřemýšlet, jak letos vyřešíme „setkání 
u vánočního stromu“, protože v kalendáři 
s tím počítáme. 
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Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
posledním zasedání smlouvu se státním 
podnikem Česká pošta. Účelem smlouvy 
je zřízení pobočky Pošta Partner a zajiště-
ní vybraných poštovních služeb obcí, a to 
od  1. července letošního roku. Znamená 
to pro nás vyřídit si potřebné živnos-
tenské oprávnění, abychom mohli tuto 
činnost vykonávat. Doručování zásilek 
zůstane ale nadále v  kompetenci České 
pošty a doručovatelky budou přemístěny 
na centrálu v Brně, odkud budou vysílány 
do jednotlivých obcí. V přízemí obecního 
úřadu se tedy uvolní jedna místnost, kte-
rá nyní slouží jako zázemí pošty. Ta bude 
stavebně oddělena od  prostoru pošty 
a  bude do  ní zřízen nový samostatný 
vstup z  chodby naproti provozovně ka-
deřnictví. Zde chceme vybudovat novou 
ordinaci praktického lékaře. Projekt je 
hotový včetně kladného stanoviska hy-
gienika a na konci února byla do Pozořic 
podána žádost o  stavební povolení. Ma-
teřská škola, kde nyní paní doktorka ordi-
nuje, získá více místa pro svůj vlastní pro-
voz a občané budou mít lékařskou službu 
dostupnější a někteří jistě uvítají, že nebu-
dou muset šlapat do kopce.

V  únoru proběhlo výběrové řízení 
a  následně byla podepsána smlouva 
s vybraným uchazečem, firmou Agromeli 
z Brna, na odstranění sedimentů z Tvaro-
ženského potoka v úseku návsi – konkrét-
ně od mostu u kovárny po most u kultur-
ního domu. Ukončení prací včetně osetí 
upravených břehů je dohodnuto do kon-
ce dubna, aby měla tráva možnost vzejít, 
než začnou letní vedra. Úpravou koryta 
se samozřejmě zvýší jeho průtočnost, ale 
i tak musíme počítat s tím, že koryto má 
kapacitu maximálně na  takzvanou dva-
cetiletou vodu a v některých úsecích ani 
to ne. Neznamená to, že se nám voda vy-
leje z břehů každých dvacet let, spíše by 

se dalo říci asi tak pětkrát za  století. Prá-
vě letos si můžeme připomenout takové 
jedno malé výročí. V  květnu tomu bude 
25  let, co  byla naposledy náves pod vo-
dou. V roce 1996 pak došlo k  revitalizaci 
potoka a byly vybudovány vodní nádrže 
a  suchý poldr za  Novou Ulicí. Aby mohli 
mít občané – především ti, bydlící v  blíz-
kosti potoka – klidné spaní, bylo by potře-
ba udělat více. Nejenom změnit způsob 
hospodaření na  zemědělských pozem-
cích, ale také vybudovat další protipovod-
ňová opatření – meze, průlehy, retenční 
prostory apod., která část vody zadrží, 
anebo zpomalí její odtok do koryta poto-
ka. Máme zpracované studie odtokových 
poměrů Tvaroženského i  Pozořického 
potoka, víme, jak by měla tato opatře-
ní vypadat, a  kde by měla být umístěna. 
Problémem je, že se jedná vesměs o sou-
kromé pozemky. Zřejmě jediným řešením, 
které by realizaci těchto opatření mohlo 
napomoci, je provedení pozemkových 
úprav. Pozemkovými úpravami se mimo 
jiné „…zajišťují podmínky v  oblasti snižo-
vání nepříznivých účinků povodní a  sucha, 
řešení odtokových poměrů v  krajině a  zvý-
šení ekologické stability krajiny“ (§  2, zák. 
č. 139/2002 Sb. – Zákon o  pozemkových 
úpravách). Ještě si dovolím citovat jednu 
větu z  tohoto zákona: „Pozemkový úřad 
zahájí řízení o  pozemkových úpravách, po-
kud se pro to vysloví vlastníci pozemků nad-
poloviční výměry zemědělské půdy v  do-
tčeném katastrálním území“ (§ 6, odst. 3). 
Pozemkové úpravy se možná dají srovnat 
se zpracováním nového územního plá-
nu, ale jsou specifické především v  tom, 
že jejich realizace závisí na  souhlasném 
stanovisku vlastníků zemědělských po-
zemků. Nestačí, aby se na tom shodlo pat-
náct zastupitelů. Výhodou je, že veškeré 
náklady hradí stát. Z  okolních obcí byly 
komplexní pozemkové úpravy provedeny 
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pouze ve Velaticích, už v roce 2000. Před 
dokončením jsou nyní v  Holubicích, kde 
byly zahájeny v  roce 2013 a  v  Kovalovi-
cích, kde probíhají od roku 2014. V zahajo-
vací fázi jsou ve Viničných Šumicích. Dříve 
či později nás zřejmě provedení pozem-
kových úprav čeká také. Nechci malovat 
čerta na  zeď, ale nepřál bych si, aby nás 
k tomu nakonec donutilo to, co postihlo 
Tvarožnou před čtvrt stoletím. Klimatolo-
gové nám sice slibují suché roky, ale i  to, 
že když už zaprší, budou to spíše lokální 
srážky přívalového charakteru, než něja-
ký májový deštík. Mohli bychom se tedy 
v  nové anketě, kterou máme umístěnu 
na internetových stránkách obce, dotázat 
a pokusit zjistit, jak moc je pro nás téma 
pozemkových úprav důležité.

Přeji vám příjemné jarní dny, chuť 
do práce a dostatek energie při překoná-
vání jarní únavy.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 19. ledna pořádali hasiči tradiční věneček, hrála Malá kapela. 
•	 26. ledna pořádala TJ Sokol maškarní ples pro děti.
•	 9. února se konal 2. obecní ples, hrála kapela Kolorez, součástí programu byly ta-

neční ukázky skupiny Pošukov a tanečního klubu Orel Telnice, zábavu zpestřilo vy-
stoupení kouzelníka.

•	 2. března prošel obcí, opět po roce, ostatkový průvod masek, večer jsme se sešli při 
zábavě a po půlnoci pochovali basu – to vše v režii tvaroženských hasičů.

Pozvánka na plánované akce a události
•	 12. května – Koncert k Svátku matek (Sokolovna).
•	 18. května – Připomínka výročí narození Julia Antoše – Krojovaná slavnost s DH Bi-

vojanka (KD Kosmák).
•	 25. května – RC Rallye – závody modelů, pořádá Jednota Orel Tvarožná (areál 

Kosmák).

Aktuality z obce



Tvaroženský zpravodaj  6

Tříkrálová sbírka 2019
V  sobotu 12. ledna 2019 proběhla 

v obci Tvarožná Tříkrálová sbírka. Bylo vy-
bráno 50.232 Kč. Oblastní charita Rajhrad 
děkuje všem dárcům.

•	 2. června – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce (náves).
•	 15. června – Obecní hody s DH Lácaranka (areál Kosmák).

Poděkování
Hasiči Tvarožná děkují maskám a všem, kteří se podíleli na organizaci letošních ostatků. 
Děkují také občanům za pochopení a poskytnuté příspěvky a občerstvení.



7 Ročník 47  •  Číslo 2  • březen–duben 2019

Usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 25. února 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/4/19 – Program zasedání zastupitelstva obce

  Usnesení č. 2/4/19 – Návrhová komise:  
 Lenka Dumpíková, Dis. 
 Milan Filipec

  Usnesení č. 3/4/19 – Ověřovatelé zápisu: 
 Ing. Jiří Brzobohatý 
 Mgr. Věra Floriánová

  Usnesení č. 4/4/19 – Smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Tvarožná dle přílo-
hy č. 1.

  Usnesení č. 5/4/19 – Kupní smlouvu o převodu části pozemku (4 m2) p. č. 1052/1 
v k. ú. Tvarožná dle přílohy č. 2.

  Usnesení č. 6/4/19 – Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., dle 
přílohy č. 3.

  Usnesení č. 7.2/4/19 – Vypovězení stávající nájemní smlouvy se společností 
Vodafone Czech Republic, a.s.

  Usnesení č. 8/4/19 – ZO schvaluje – Smlouvu o spolufinancování odborných 
psychologických služeb dle přílohy č. 5, kdy bude upraven čl. II – doplněn limit 
maximálně 30 tis. Kč/rok, a bude upraven čl. III – doplněna možnost jednostranné 
výpovědi s tří měsíční výpovědní lhůtou.

  Usnesení č. 9/4/19 – Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 25.02.2019.

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  Usnesení č. 7.1/4/19 – Nájemní smlouvu se společností Vodafone Czech Republic, 
a.s. dle přílohy č. 4.

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

Informace ZO a OÚ
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 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

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

Ve Tvarožné dne 25. 2. 2019

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Ing. Jiří Brzobohatý, v. r. 

Mgr. Věra Floriánová, v. r.
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2019
sobota 16. 3. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 27. 3. 2019 15.00–17.00 hod.
sobota 6. 4. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 17. 4. 2019 15.00–17.00 hod.
sobota 27. 4. 2019 9.00–11.00 hod.
čtvrtek 9. 5. 2019 15.00–17.00 hod.
sobota 18. 5. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 29. 5. 2019 15.00–17.00 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 společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – rozlosování JARO 2019
Sezona 2018/2019

MUŽI
kolo den datum začátek utkání
15. NE 24.3. 10:30 Viničné Šumice – Tvarožná
16. NE 31.3. 10:30 Tvarožná – Moutnice
17. SO 6.4. 15:30 Šlapanice B – Tvarožná
18. NE 14.4. 10:30 Tvarožná – Těšany
19. NE 21.4. 16:00 RAFK Rajhrad B – Tvarožná
20. NE 28.4. 10:30 Tvarožná – Ochoz u Brna
21. NE 5.5. 16:30 Žabčice – Tvarožná
22. NE 12.5. 10:30 Tvarožná – Dolní Kounice
23. SO 18.5. 16:30 Pozořice – Tvarožná
24. NE 26.5. 10:30 Tvarožná – Mokrá Horákov
25. SO 1.6. 16:30 Babice n. Svitavou B – Tvarožná
26. NE 9.6. 10:30 Tvarožná – Přísnotice
14. NE 16.6. 17:00 Tvarožná – Podolí B

Z činnosti spolků a sdružení
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inzerce
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reKLAMA
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Základní škola Tvarožná
Březnový příspěvek do Zpravodaje za-

hájím přehledem hodnocení práce žáků 
v prvním pololetí letošního školního roku. 
Výpis vysvědčení si 31. ledna odneslo 
69 žáků. S vyznamenáním prospěla větši-
na žáků naší školy, se samými jedničkami 
48 žáků, prospěli 3 žáci. Na gymnázium si 
podávají přihlášky 4 žáci pátého ročníku. 
V 1. pololetí školního roku jsme napočíta-
li 2 226 zameškaných hodin, což vychází 
v průměru 32 hodiny na žáka. Tři žáci ne-
zameškali ani jednu vyučovací hodinu. 

V průběhu ledna se 4 žáci pátého roč-
níku zapojili do  matematické olympiády, 
všichni postoupili i  do  okresního kola, 
kde nejlepší řešitel z  naší školy dosáhl 
na 6. místo.

V  lednu jsme ukončili i  činnost klubů 
v rámci Šablon I – Blíže k dětem. Z finan-
cí, které byly spojeny s  šablonami, jsme 
nakoupili výukové programy, názorné po-
můcky, notebook a knihy pro žáky. Pokra-

čovat v  činnosti klubů budeme až v  příš-
tím školním roce.

V  prvních měsících nového roku se 
prvňáci zúčastnili projektu s názvem „Ve-
selé zoubky“ se zaměřením na  správnou 
dentální hygienu, páťáci vyplnili testy Ka-
libro, všichni jsme několikrát vyjeli bruslit 
a  přihlášení jedinci absolvovali lyžařský 
výcvik. Divadelní představení Začarované 
pohádky nás pobavilo koncem února. 

Na  měsíc březen plánujeme účast 
v  mezinárodní matematické soutěži Ma-
tematický klokan, přípravu mladších klu-
ků na utkání v kopané v rámci McDonald´s 
Cupu. Za  mladé fotbalisty děkuji přede-
vším panu Brzobohatému a  manželům 
Dobešovým, kteří se této aktivitě velmi 
obětavě věnují. Dále nás v průběhu měsí-
ce března čeká divadélko Liška Bystrouška, 
povídání o  zvířátkách, které pořádá Zá-
chranná stanice Ptačí centrum a  literární 
soutěž Čtenářské safari, kde si mohou žáci 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Bruslení 2019
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ověřit svoje znalosti knih se zvířecí tema-
tikou.

Duben zahájíme Aprílovým dnem pl-
ným soutěží a  legrace, dále v dubnu nás 
navštíví studenti Pedagogické fakulty MU 
Brno, nezisková organizace NEPZ s  poví-
dáním o  ochraně pralesa, vyzkoušíme si 
jízdu zručnosti na  kole, uklidíme okolo 
školy a  připomene si velikonoční tradice. 
Velikonoční prázdniny připadají na 18.–22. 
4. 2019. Před odchodem na prázdniny vy-
hodnotíme výtvarnou soutěž Kraslice 
roku 2019, do které mohou přispět svou 
netradiční kraslicí kreativní jedinci od  za-
čátku měsíce dubna.

 Zápis do  prvního ročníku pro nový 
školní rok se bude v  naší škole konat 
ve středu 3. dubna od 14 hodin. K zápisu 
přicházejí děti, které dovrší v daném roce 
6 let nebo měly docházku o  rok odlože-
nou. Rodiče doprovodí svoje děti k  zápi-
su a  vezmou s  sebou průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte a vyplní formulář žádost 
o vzdělávání v základní škole. Rodiče, kte- 
 

ří pro svoje dítě žádají o odklad povinné 
školní docházky, přinesou s sebou žádost 
o  odklad školní docházky doložený do-
poručením Pedagogicko-psychologické 
poradny a  odborným lékařem. Jarní díl-
ny pro všechny zájemce připravujeme 
na středu 10. 4. 2019 od 16.30 h. 

Chtěla bych poděkovat manželům 
Ondráčkovým, za  jejich velkorysý finanč-
ní dar. Využili jsme ho na doplnění financí 
od zřizovatele a v březnu jsme si nechali 
nainstalovat firmou Monotrend na školní 
zahradu další herní prvky.

Také velice děkuji všem, kteří s  námi 
pravidelně každý měsíc sbírají starý papír. 
Finanční obnos, který sběrem získáváme, 
pokryje například dopravu na  bruslení 
nebo jiné akce mimo Tvarožnou a věcné 
ceny do  různých soutěží, které pro děti 
pořádáme.

Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěk-
né jarní dny.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Lyžařský výcvik 2019
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Mateřská škola Tvarožná
Za několik dní odejde zima a nás čeká 

období, které nám určitě přinese hodně 
sluníčka a dobré nálady. V mateřské škole 
se sluníčko a  dobrá nálada zúročí dvoj-
násob, protože v  dalších dvou měsících 
proběhne mnoho zajímavých kulturních 
a sportovních akcí.

13. března jsme byli v Brně na hudeb-
ní pohádce Perutinka. Byl to nezapome-
nutelný zážitek, který v  dětech, i  v  nás 
s a m o t n ý c h , 
vytváří kladný 
vztah k  vážné 
hudbě. Touto 
cestou chci po-
děkovat panu 
Kučerovi, jenž 
nám tento neo-
pakovatelný zá-
žitek umožnil. 

20. března 
ve  spolupráci 
se ZŠ proběh-
ne na školní za-
hradě program 
Z á c h r a n n é 
stanice, která 
se stará o  han-
d i c a p o v a n á 
a  opuštěná zví-
řátka, což je vel-
mi ušlechtilé. 
Těmto zvířát-
kům můžeme 
pomoci i  my 
samotní tím, 
že přineseme 
do  mateřské či 
základní školy 
jablíčka, mrkev, 
suché pečivo, 

piškoty, staré deky, ručníky apod. Věřím, 
že se do této akce zapojí co nejvíce dětí.

22. března jedeme do  Divadla Bolka 
Polívky na premiéru příběhu pod názvem 

„Čtyřlístek v pohádce 2“. 
11. dubna od 15.30 hod. jsme pro vás 

připravili Velikonoční dílny. Společně 
si s  námi můžete vyrobit jarní věneček 
na  dveře, z  keramické hlíny velikonoční 
dekoraci či si nazdobit velikonoční perníč-

Návštěva výukového centra v Brně, kde jsme 22. února pekli chleba.
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ky. Samozřej-
mě nebude 
chybět ochut-
návka jarních 
p o m a z á n e k 
a  něčeho dob-
rého k  pití. 
Srdečně vás 
zveme na tuto 
z a j í m a v o u 
a  určitě inspi-
rující dílničku. 

Den poté 
se vydáme 
do  Muzea 
B r n ě n s k a 
ve  Šlapanicích 
na  edukační 
program Veli-
konoce, který 
plynule nava-
zuje na  pro-
gram Maso-
pust, kterého 
jsme se zúčast-
nili v  únoru. 
Děti si připo-
menou, jaké 
zvyky a  tradi-
ce se k  těmto 
svátkům pojí.

16. dubna 
přijede do  ma-
teřské školy 
m a ň á s k o v é 
divadlo Rolničky, tentokrát s  pohádkou 

„Zajíčkův bolavý zoubek“.
17. dubna připravujeme pro širokou 

veřejnost pohádku „Sněhurka a  sedm 
trpaslíků, aneb jak to dopadlo?“ Tuto po-
hádku ve spojení s vystoupením dětí z an-
glického kroužku zahájíme v  16,00 hod. 
Srdečně zveme všechny na tuto kulturní 
akci.

23. dubna jedeme opět do  Divadla 
Bolka Polívky na  premiéru pohádky 

„O statečném kováři Mikešovi“, kde se ko-
vářský synek vydá do světa na zkušenou. 
Bude muset překonat spoustu nástrah, 
ale nakonec vše dobře dopadne, tak, jak 
to v pohádkách bývá.

26. dubna se odehraje na školní zahra-
dě v dopoledních hodinách „Rej čaroděj-

Návštěva Muzea ve Šlapanicích 7. února.

Probíhající plavání v Plavecké škole Vyškov.
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nic“. Určitě nás nemine diskotéka a  opé-
kání špekáčků. Připravte dětem nějaký 
čarodějnický kostým.

Na konci měsíce dubna připravujeme 
dopravní dopoledne, kdy děti složí řidič-
skou zkoušku pro rok 2019 a  dostanou 

„řidičák“. 
V  tento den si každé dítě přiveze 

do  mateřské školy svůj dopravní prostře-
dek a  bude plnit jednotlivé úkoly, které 
budou pro ně připraveny. Termín bude 
upřesněn dle počasí.

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. Více se 
dozvíte na webových stránkách mateřské 
školy www.mstvarozna.cz.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková

Z obecní kroniky – rok 1939
Zima 1938–39 nebyla zase zvláštní. Ko-

lem 15. prosince udeřila sice velmi tuhá 
zima, kdy za  severovýchodního silného 
větru dosáhly mrazy až -18 °C, ale na  vá-
noce bylo značně mírněji. Na  vánoce na-

padlo trochu sněhu. Mírná zima trvala 
do  15. ledna, kdy se hodně oteplilo. Po-
tom až do konce zimy bylo počasí velmi 
sychravé a nezdravé. (str. 251) 

Z historie obce
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To píše tvaroženský kronikář o zimě před 
osmdesáti lety.

V  minulém Tvaroženském zpravo-
daji jsem čtenářům – pamětníkům po-
ložil na  stranách 33–34 otázku, zda se 
na přiložených fotografiích jedná o zimu 

v roce 1939 nebo 1942. Informace kterou 
jsem dostal říká, že se jedná o  rok 1942. 
U článku byly tři fotografie. Přidávám ješ-
tě jednu, dosud nepublikovanou. Za tuto, 
i  za  tři fotografie uveřejněné v  minulém 
čísle, děkuji paní Vlastě Liškutínové.

František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Ochotnické divadlo ve Tvarožné (2)
Další pokračování o  ochotnickém di-

vadle ve  Tvarožné jsem už nemínil psát. 
Ale nedalo mě to. Musím doplnit, že zmín-
ky o  tvaroženském ochotnickém diva-
dle nacházíme i  v  podacích protokolech 
tvaroženské četnické stanice, které jsou 
uložené v  rajhradském okresním archívu. 
Tam jsem získal následující informace.

Pořadatelé divadelních představení 
museli dodržovat „Divadelní řád“ a hlásit 
je prostřednictvím četníků. Za  nedodrže-
ní, což se stávalo, byli postihováni. Před-
stavení povoloval okresní úřad.

V zápisech z doby okupace se dovíme, 
že tvaroženský Orel dostal povolení k se-
hrání divadelního představení 3. prosince 
1939 i  v  samotném závěru tohoto roku. 
V  červenci 1940 byly Orlu povoleny hry 

„Láska na  horách“, na  začátku roku 1941 
„Dražba na nevěstu“ a v dubnu „Kmochův 
hudební večer“. Další představení byly po-
voleny v červenci.

V  roce 1942 byla schválena divadelní 
představení „V trojském zámečku“ a „Kra-
jánek a jeho dítě“. Ještě dodám, že v archí-
vu nejsou všechny četnické podací proto-
koly a proto určité roky nelze dohledat.

Jako reakci na  můj článek v  minulém 
Tvaroženském zpravodaji jsem dostal 
zprávu o představeních po II. světové vál-
ce kterou sepsal pan Bohumil Šubrt. Od-
volává se na zápisy v soukromé pamětní 
knize 1. junáckého oddílu Junák Tvarožná.

Ve  zprávě se píše: „Spolu s  oddílem 
Junák z  Blažovic byla nacvičena a  posléze 
sehrána divadelní hra „Popelka“. Divadlo 
mělo úspěch a bylo hojně navštíveno. Obec 
Tvarožná odpustila pořadatelům poplat-
ky ze zábavy. Z  těchto důvodů se dohodlo, 
že  pod režijním vedením pana Aloise Do-
stala bude nastudována hra „Sirotek v Rad-
hošti“. Divadelní hra se hrála 31. ledna 1949. 
Za režie Aloise Dostala hráli Jan Burša, Jaro-
slav Kaláb, František Šubrt, Jaroslav Pluhá-
ček. Z nečlenů hráli Hela Omastová, Libuše 
Liškutínová, Marie Liškutínová a Věra Gallo-
vá. Byla uskutečněna dvě představení, v ne-
děli odpoledne a večer. Obecenstvo se opět 

Alois Dostál
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sešlo v  hojném počtu a  účinkující odměňo-
valo bouřlivým potleskem, jak je uvedeno 
v pamětní knize.

Hned 12. února sehráli opět Junáci z Bla-
žovic hru „Jiříkovo vidění“ a to opět před na-
plněným sálem. Čistý výtěžek byl věnován 
na tzv. Jiráskův fond.

Nadšení a divadelní ochotnická činnost 
neustala a  na  velikonoční svátky byla na-
studována pod vedením obětavého Aloise 
Dostala divadelní hra se zpěvy a tanci „Bla-
ničtí rytíři“. Zpěvy nacvičil tehdejší poštmistr 
pan Komárek a  tance Anna Šírová a  Lud-
mila Urbánková. Hrálo se opět odpoledne 
a  večer o  velikonočních svátcích. Navíc se 
školními dětmi bylo nastudováno předsta-
vení „Broučci“, jehož datum uvedení mě 
známo není“.

Pan Šubrt pokračuje: „Dále mám v pa-
měti, že opět v  režii pana Dostala byla se-
hrána hra „Jedenácté přikázání“, kde mimo 
jiných účinkoval hodinář Antonín Odehnal 

a Josef Poláček. Také zde nevím termín rea-
lizace.

Dále bych doplnil k  pamětem pana 
ing. Galleho, že v operetě Rudolfa Piskáčka 

„Perly panny Serafínky“ činoherní pasáže na-
studoval pan Alois Dostal, zpěvy pan Václav 
Komárek a  Jindřich Galle senior. Hudební 
část nacvičili pan Antoš a Vlastimil Šlesinger 
s hudebníky z Tvarožné a okolí, z nichž jme-
nuji Milana Šádka a  jeho otce, Rostislava 
Antoše, pana Antoše z Holubic apod.“

Tolik citace z informací pana Bohumila 
Šubrta, za které mu, i za připojenou foto-
grafii Aloise Dostala, děkuji.

Další dvě fotografie mně zapůjčila 
paní Alenka Tupá. Na  fotografii ze hry 
o pyšné princezně je Jindřich Galle mlad-
ší a Alenka Műllerová, na fotografii ze hry 
Muziky, muziky zleva Oldřich Švehla, Jan 
Urbánek a František Daněk. 

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. května 2019. 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.

Z pařezu tam lesní víla, 
slzy v mechu uronila.
Dlaněmi hruď svírající, 
růž není znát v jejím líci.

V mechu stojí, kořeny je upoutaná
zírá k nebi, je tak sama.
Má svou krásu, v ní i smutek,
prosí nebe o dobrý skutek
Sice z dřevité je hmoty, 
nerada však nosí plášť samoty.

Kolem jdoucí dech svůj tají
nad tou krásou na okraji.
Sobě kladou otázku, 
proč tak sama? Přišla asi o lásku.

ilustrační foto, autor básně: Jaroslav Daněk

Zpravodajův básnický koutek
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Koupím byt ideálně 2+1 nebo 3+1  
ve Tvarožné a v okolí.

Tel.: 739 912 867
• • •

Hledám dům s dobrou dostupností do Brna.  
Děkuji za nabídky.
Tel.: 703 668 397

realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.

inzerce

březen–duben 2019
91 let Prochová Květoslava, Tvarožná 154

90 let Švehlová Růžena, Tvarožná 193

70 let Dobšáková Františka, Tvarožná 326 
 Jahoda Josef, Tvarožná 243 
 Gabriel Stanislav, Tvarožná 38 
 Brzobohatý František, Tvarožná 197

65 let Gabrielová Helena, Tvarožná 38

50 let Filipec Milan, Tvarožná 336 
 Ondráčková Žofie, Tvarožná 121 
 Daňková Helena, Tvarožná 15

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

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 15. 3. 2019.

Naši jubilanti



Dětský maškarní ples TJ Sokol, 26. ledna 2019

Obecní ples, 9. února 2019




