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Vážení spoluobčané, 
rok mého „starostování“ uběhl velice 

rychle. Pokud však nyní čekáte, že začnu 
nějakým bilancováním, tak vás musím 
zklamat. Jednak proto, že rok v této funk-
ci je velice krátká doba, řečeno sportov-
ní terminologií, takové „zahřívací kolo“, 
a také z toho důvodu, že kompetentní pro 
nějaké hodnocení jste tady vy.

Na úvod bych chtěl připomenout dvě 
nedávné kulturní události. 

Tou první byla velice milá návštěva pě-
veckého komorního sboru Zvony ze Srb-
ska, která se uskutečnila především díky 
obětavosti členů tvaroženského chrámo-
vého sboru a  Kyjovského komorního or-
chestru.

Dalším významným „podnikem“ bylo 
Setkání zasloužilých hasičů Jihomoravské-
ho kraje za účasti hejtmana JMK Michala 
Haška, které mělo i  díky doprovodnému 
programu, podle ohlasů zúčastněných, 
velmi vysokou úroveň. Zasloužili se o  ni 
především samotní hasiči. A to jak místní 
sbor, tak také vedení okresní organizace 
SDH. 

Důležité je zmínit také usnesení Rady 
obce, jímž jmenovala nového kronikáře. 
Stal se jím František Kopecký. Blahopřeji 
mu a pevně doufám, že pro něj bude tato 
funkce přínosná, stejně jako věřím, že i on 
bude v této funkci přínosem pro obec. 

V  minulém zpravodaji jsem slíbil po-
dat podrobnější informace o chystané re-
konstrukci krajské silnice III/4179 vedoucí 
od křižovatky u bývalé kovárny přes náves 
kolem obecního úřadu ke kostelu.

Projektová dokumentace pro sta-
vební povolení byla dokončena v  létě 
r. 2009. Od  té doby se však již nic nedě-
lo a  s  vyřizováním povolení se začalo až 

Fotografie: Ing. Vilém Šimek, MVDr. Jiří Drápal, Pavel Šťastný

Slovo starostyObsah
Slovo starosty 3
Zajímavosti z obce 5
Informace o konaných akcích 
a významných událostech 5
Pozvánka na plánované akce,  
informace 5
Poděkování 6
Nový autobusový dopravce 6
Upozornění občanům 7
Provozní doba sběrného střediska 
komunálního odpadu 7
Upozornění 7
Informace o zavedení elektronických 
občanských průkazů… 8
Informace ZO 10
Usnesení č. 7 ZO Tvarožná 10
Usnesení č. 8 ZO Tvarožná 11
Zprávy komisí ZO 12
Digitalizace pozemků 12
Z činnosti spolků a sdružení 13
Obec Tvarožná poděkovala  
zasloužilým hasičům JMK 13
Ještě jednou o hasičích 13
Okénko do života ZŠ a MŠ  16
Základní škola Tvarožná 16
Mateřská škola Tvarožná 16
Ze života obce – obrazem 21
Ze života obce – zajímavosti  22
Program vzpomínkových akcí  
Austerlitz 2011 22
Ďalšie ovácie za efektné vystúpenia 23
Nadporučík František Havel 24
Kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné 24
Obecní kronika 27
206. výročí bitvy u Slavkova 28
Moje první freska 29
Uzávěrka příštího čísla 33
Naši jubilanti 34
Tiráž 34



Tvaroženský zpravodaj  4

na začátku letošního roku. Z důvodu digi-
talizace pozemkového katastru musel být 
vypracován nový tzv. „záborový elaborát“ 
a  zajištěny souhlasy vlastníků pozemků 
dotčených stavbou. Dále bylo nutné zpra-
covat výpočet poměru odtoku dešťových 
vod z  plochy silnice a  z  ploch ležících 
mimo silnici (například i ze střech domů) 
do  nové kanalizace, která bude součástí 
stavby. Tento vypočítaný poměr udává 
také podíl, jakým se bude obec a kraj po-
dílet na financování dešťové kanalizace.

Následovalo zajištění vyjádření všech 
dotčených orgánů státní správy, účastní-
ků řízení a správců sítí. Dne 26. července 
byla na  stavební úřad v  Pozořicích podá-
na žádost o  územní rozhodnutí a  tímto 
dnem bylo zahájeno územní řízení. Před-
pokládaná tříměsíční doba pro toto říze-
ní se vlivem pracovní zaneprázdněnosti 
stavebního úřadu protáhla a  nyní se jeví 
reálný termín pro vydání územního roz-
hodnutí konec roku 2011. Následovat by 
mělo stavební řízení, na  jehož konci by 
mělo být, věřím, že na  jaře 2012, staveb-
ní povolení. Kraj bude financovat vlastní 
silnici a také novou opěrnou stěnu svahu 
pod kostelem, obec bude platit například 
nové chodníky, parkovací stání a  přibliž-
ně tři čtvrtiny nové dešťové kanalizace. 
S  JMK máme již podepsánu smlouvu 
o  spolupráci, smlouvu o  budoucí správě 
a  údržbě hotové stavby a  také dohodu, 
z níž vyplývá, že stavba bude provedena 
nejpozději do  konce roku 2014. Přáli by-
chom si samozřejmě realizaci co nejdříve, 
ale jelikož není zatím vydáno stavební 
povolení, nebylo ani možné, aby Kraj tuto 
stavbu zařadil do plánu na rok 2012. Je jen 
škoda, že rok a půl byl tento projekt, jak se 
říká, „u ledu“.

Ještě bych se chtěl pozastavit u  jed-
noho nešvaru, který je typický přede-
vším pro toto roční období. S  idylickými 

podzimními ohníčky z  Ladových obráz-
ků ostře kontrastuje dědina, na které leží 
kouřová deka.

V některých obcích řeší tento problém 
obecní vyhláškou, v  níž vymezí konkrét-
ní dny určené pro pálení. Podle mého 
názoru se takovou vyhláškou moc nevy-
řeší. Hlavně proto, že vznik této vyhlášky 
je většinou důsledkem činnosti několika 
neukázněných jedinců, které však neu-
kázní ani tato, kvůli nim, vydaná vyhláška. 
Neumím si také představit, že budu pálit 
v době, kdy je inverze, pro dušičkové ob-
dobí tak typická, ale vydaná vyhláška to 
nezakazuje a  naopak, ideální jasný den, 
k  tomu skoro bezvětří, vše krásně suché, 
ale vyhláška říká, že mohu pálit až teprve 
zítra, kdy ale má podle předpovědi pršet.

Snad by stačilo jen používat zdravý 
selský rozum a  ohled na  sousedy. Kom-
postovatelný odpad dám do  kompostu 
na  vlastní zahradě nebo odvezu do  kon-
tejneru na  bioodpad ve  sběrném dvoře. 
Větve a  větvičky z  prořezaných stromů 
a  keřů, růže a  jiný dřevitý materiál ne-
chám dostatečně uschnout, a  pak jej při 
vhodném počasí jednoduše spálím. Za-
čnu s tím hned po obědě a za půl hodinky 
zbude jen popel. 

Je chyba zapalovat oheň až k  večeru, 
kdy už kouř zůstává „ležet“. Fascinují mě 
jedinci, kteří zapalují teprve, až se setmí 
a myslí si, jak jsou nenápadní, a že nikdo 
netuší, kdo způsobil tu smogovou kalami-
tu. 

A co s  listím? Pokud nemáme prostor 
na  kompostu, můžeme vyzkoušet násle-
dující postup: shrabat, nacpat do  pytlů, 
přistavit k cestě a obecní pracovníci je se-
berou a odvezou. 

Nejsem zastáncem nějakých strikt-
ních příkazů a zákazů, spíše si myslím, že 
by mělo fungovat vzájemné pochopení 
a ohleduplnost.
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Zajímavosti z obce

Informace o konaných akcích a významných událostech
•	 18. září se konal v prostorách farní zahrady Farní den s cimbálovkou Sylván.
•	 1. října zazněly na Sokolovně slovenské lidové písně a mnoho dalších krásných me-

lodií v podání komorního pěveckého sboru Zvony ze srbské Selenče. Zpěváci zpíva-
li ještě druhý den ráno v kostele sv. Mikuláše při mši svaté a odpoledne na zámku 
v Bučovicích.

•	 8. října se konalo v režii Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Setkání 
zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje, za účasti hejtmana JUDr. Michala Haška.

•	 9. října jsme si připomněli 130. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Slavnostní mši 
svatou celebrovali P. Josef Rybecký, P. Jan Nekuda a P. Josef Vlček ze Šlapanic, chrá-
mový sbor zazpíval Českou mši od F. Šimíčka. Krátce po mši požehnal P. Jan Nekuda 
nově opravený Kalábův kříž v Hlinkách.

•	 9. října jsme na  Sokolovně shlédli divadelní představení křtinského ochotnického 
sdružení Křový „DORICHA A AMASID“. 

•	 21.–23. října tvaroženská farnost pořádala Favík – 6. farní víkend pro děti. 
•	 28. října oslavil významné životní jubileum tvaroženský rodák, akademický malíř, 

grafik a sochař doc. Vladimír Drápal. 
•	 4.–6. listopadu navštívili členové SDH a zástupci obce dobrovolné hasiče v polské 

obci Bojszowy. 
•	 10. listopadu obdržel doc. Vladimír Drápal Cenu Jihomoravského kraje. Slavnostní 

akt se konal na zámku v Mikulově.

Pozvánka na plánované akce, informace
•	 20. 11. 2011, 19:00 hod – divadlo Zraněný pastýř, kostel sv. Mikuláše, Tvarožná
•	 3. 12. 2011, 14.00–15.30 hod – rekonstrukce bitvy tří císařů pod Santonem, v rámci 

vzpomínkových akcí 206. výročí bitvy tří císařů. Součástí bude jarmark a vojenské 
ležení na tvaroženské návsi po celý den. Vstup na všechny akce zdarma. 

•	 11. 12. 2011, 17.00 hod – adventní koncert – Musica Animae – kostel sv. Mikuláše, 
Tvarožná

•	 23. 12. 2011, 17.00 hod – Vánoční strom, Betlémské světlo – náves a hasičská zbrojni-
ce, Tvarožná

•	 14. 1. 2012 – Tradiční sokolský společenský ples, hraje Duo Metropol
•	 15. 1. 2012 – Dětský maškarní ples s programem 

11. prosince se rozloučíme s  firmou 
Sebus a od následujícího dne nás do Brna 
nebo do Pozořic bude vozit nový autobu-
sový dopravce. 

Přeji Vám tedy nejen na této trase, ale 
i k blížícímu se konci letošního roku, šťast-
nou cestu.

Ing. Petr Buchta
starosta obce
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•	 Od 4. 11. 2011 do 20. 1. 2012 probíhají na Sokolovně kurzy společenského tance pro 
dospělé, do nichž se můžete přihlásit. V případě zájmu budou otevřeny také kurzy 
sólových tanců pro ženy – Lady dancing (4. 1. 2012 – 14. 3. 2012).

Poděkování
P. Rybeckému a organizátorům Farního dne a farního víkendu pro děti.

Ing. Janu Sárazovi a Aleně Kalužové za zajištění návštěvy a vystoupení pěveckého sbo-
ru Zvony, P. Rybeckému za spolupráci a poskytnutí ubytování pro členy sboru.

M. Severovi, P. Pejřilovi, J. Bajerovi, Z. Machancovi a všem členům SDH Tvarožná, kteří se 
podíleli na organizaci Setkání zasloužilých hasičů JmK. 

Ing. Petru Křížovi za iniciativu v souvislosti s opravou Kalábova kříže.

Nový autobusový dopravce
Integrovaný dopravní systém (IDS) v Jihomoravském kraji je koncipován tak, aby 

zajistil standardní dopravní obslužnost všech obcí. Je tedy jasné, že musí být Krajem 
dotován, aby byly zajištěny také ty spoje, které by pro samotného dopravce byly ztráto-
vé. Kraj dostává peníze z ministerstev, a že jich dostává stále méně je všeobecně známo. 
Snaží se tedy celkem pochopitelně šetřit. 

Důkazem toho bylo i výběrové řízení na nové autobusové dopravce, vypsané Jiho-
moravským krajem pro oblast Brněnska. Jednalo se v tomto případě celkem o 30 díl-
čích výběrových řízení a jedním z nich byl i výběr nového dopravce pro linky 701 a 702. 

Právě z  důvodu existence IDS a  financování dopravy Krajem měl JMK povinnost 
vyplývající ze zákona vypsat na zajištění dopravní obslužnosti výběrové řízení.

Podstatné ale je, že hlavním hodnotícím kritériem byla cena, bez ohledu na to, jak 
moc je reálná. Jednoduše řečeno, kdo nabídl nejnižší cenu, vyhrál. Ostatní kritéria měla 
již váhu minimální a mohla rozhodovat jen v případě stejné nebo skoro stejné nabíd-
kové ceny. 

Druhým důležitým faktorem bylo to, že obce, jichž se výběr nového dopravce vlast-
ně týká nejvíce, neměly žádnou možnost se k výběrovému řízení a především k zadáva-
cím podmínkám pro výběr dopravce vyjádřit, podat připomínky nebo námitky.

Ze strany Kraje, s jehož zástupci jsme několikrát jednali, jsme byli ujištěni, že nedo-
jde ke změně jízdního řádu, co se týká četnosti spojů a zůstanou zachovány současné 
zastávky, tedy i zastávka na Úzké u OD Tesco. Rovněž komfort dopravy by měl zůstat 
minimálně na  dosavadní úrovni. To vše bylo součástí podmínek výběrového řízení. 
A cena za jízdenku se má zvýšit jen z důvodu zvýšení DPH.

Na začátku května podali jednotliví uchazeči své nabídky a 22. září schválilo zastu-
pitelstvo Kraje vybrané dopravce pro jednotlivé linky. Následně se několik účastníků 
výběrového řízení proti tomuto rozhodnutí odvolalo, takže nyní probíhá odvolací říze-
ní a vybraný dopravce nemůže být ještě oficiálně potvrzen.

Zároveň by však již měl JMK s  vybraným uchazečem podepsat smlouvu, neboť 
od 12. prosince letošního roku musí začít jezdit.
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
prosinec 2011–leden 2012
středa 23. 11. 2011 15:00–17:00 hod.
středa 30. 11. 2011 15:00–17:00 hod.
sobota 10. 12. 2011 9:00–11:00 hod.
středa 21. 12. 2011 15:00–17:00 hod.
středa 4. 1. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 14. 1. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 25. 1. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 4. 1. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 15. 2. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 25. 2. 2012 9:00–11:00 hod.

OMLOUVÁME SE:
V minulém čísle Tvaroženského zpravodaje bylo chybně uvedeno datum 3. 12. 2011. 
V  tento den sběrný dvůr v provozu nebude!

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 

Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 

Samozřejmě si přejeme, aby dopravní spojení s Brnem zůstalo zachováno na sou-
časné úrovni, ale jak bude příštích 10 let fungovat a čím nás nový dopravce překvapí, 
to ukáže teprve čas. 

Ing. Petr Buchta

Upozornění
Upozorňujeme občany, že podle § 32, odst. 1 zák. 128/2000 je vlastník nemovitosti povi-
nen na svůj náklad označit budovu číslem popisným, které mu obec přidělila. 
V  zájmu snadného a rychlého doručování by měli mít občané na domech viditelně 
umístěna čísla nemovitostí a zřízené doručovací schránky pro uložení písemností. 
V opačném případě není možno občanům řádně a včas doručovat. 

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v sobotu 3. prosince 2011, v době od 10.00 do 17.00 hod., 
v souvislosti s konáním rekonstrukce bitvy tří císařů a doprovodných akcí, dojde 
k  úplné uzavírce obce. Současně bude omezen provoz autobusové linky 702 
a  provedena změna nástupních míst. Věnujte prosím pozornost informacím 
a pokynům pořadatelů a příslušníků Policie ČR. Děkujeme za pochopení.
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Informace ZO

Usnesení č. 7 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. 9. 2011 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 
 1. Návrhovou komisi ve složení: Pavel Filip, Rudolf Kaláb 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 2. Ověřovatele zápisu:  František Kopecký, Petr Pejřil 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 3. Dodatek Smlouvy o úhradě investičních prostředků se Svazkem Šlapanicko  

(příloha č. 1) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 4. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK  (příloha č. 2) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 5. Smlouvy se SÚS JMK vztahující se k akci „III/4179-Tvarožná průtah“ –  
a) Smlouvu o spolupráci (příloha č. 3a) 
Hlasování: pro 14 , proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1 
b) Smlouvu o zajištění správy a údržby (příloha č. 3b) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1 
c) Smlouvu o sdružení zadavatelů  (příloha č. 3c) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 6. Prodej pozemku firmě Čegan, p.č. 1082/61 o výměře 86 m2 v ceně 600 Kč m2 
(příloha č. 4) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 7. Rozpočtové opatření č. IV/2011 (příloha č. 5) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 8. Převod komunikací  obci Tvarožná v areálu „Cihelna“ na základě budoucí kupní 
smlouvy s fi. MANE Engineering v celkové ceně 1 Kč + DPH (příloha č. 6) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 9. Smlouvu s fi. MANE Engineering o předání dílčích částí inženýrských sítí v areálu 
„Cihelna“ obci 
a) vodovodní řad V2 PE 90 a dešťovou kanalizaci D1 PP DN 400 za kupní cenu 
1 Kč + DPH (příloha 7a) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1 
b) kanalizační řad – splašková kanalizace S2 PP DN300 za kupní cenu 1 Kč + DPH 
(příloha 7b) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 10. Převod části volných finančních prostředků na podílových listech u KB Brno-ven-
kov a České spořitelny do nového produktu: „Měnový prémiový vklad“ u České 
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spořitelny ve výši 1.800.000 Kč (příloha č. 8) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE: 
––––––

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
 1. Zprávu starosty
 2. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí.

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
	 •	 Předsedům	komisí	a výborů	vypracovat	do konce	října	2011	finanční	návrhy,	které	

je nutno zařadit do rozpočtu obce na rok 2012.

Ve Tvarožné dne 14. 9. 2011
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
František Kopecký – zastupitel   Petr Pejřil – zastupitel

Usnesení č. 8 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 24. 10. 2011 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 
 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kozák, Jiří Bajer 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Kousal, Jaromír Kocourek  

Hlasování: pro 12, proti   0, zdržel se hlasování   2, omluveni členové ZO  1
 3. Smlouvu o smlouvě budoucí na prodej komunikace  firmou Mane Enginee-

ring s.r.o.  v areálu  Cihelna     (příloha č. 1) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 4. V souladu se Smlouvou o společném postupu ze dne 22. 3. 2011 a dohodou ze 
dne 20. 9. 2011 příspěvek ve výši 10 Kč na každého obyvatele obce přihlášeného 
k 1. 1. 2011 k trvalému pobytu. (příloha č. 2) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 5. Kupní smlouvu mezi obcí a ŘSD ČR, Praha, týkající se prodeje pozemků pod  
dálnicí D1 (příloha č. 3) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 6. Směnu pozemků mezi obcí a vlastníky v části obce Velatická (příloha č. 4) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 7. Rozpočtové opatření č. V/2011 (příloha č. 5) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
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 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích v obci (příloha č. 6) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE: 
––––––

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
 1. Zprávu starosty
 2. Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Rokytnice za r. 2010  (příloha  č. 7)
 3. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a  kanalizace Šlapanicko 

za r. 2010 (příloha č. 8)
 4. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
	 •	 Předsedům	komisí	a výborů	vypracovat	do konce	října	2011	finanční	návrhy,	které	

je nutno zařadit do rozpočtu obce na rok 2012.

Ve Tvarožné dne 24. 10. 2011
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Ing. Tomáš Kousal – zastupitel   Jaromír Kocourek – zastupitel

Zprávy komisí ZO

Digitalizace pozemků  
V  lednu tohoto roku se uskutečnila 

na  celém katastru naší obce tzv. digitali-
zace pozemků (jinými slovy přeměření 
a  přečíslování). Změnili se čísla parcel 
a  některé výměry byly upraveny. To se 
týká všech nemovitostí včetně zastavě-
ných.

Ke  31. lednu 2012 bude povinností 
každého majitele nemovitosti odevzdat 
na  Finančním úřadě Brno-venkov nové 
přiznání daně z nemovitostí.

Jedná se o domy, zahrady, ale i polnos-
ti dosud pronajaté zemědělským společ-
nostem.

Do formuláře daňového přiznání bude 
nutné uvádět nové výměry pozemků 
a nová čísla parcel.

Komise ŽP a zemědělská tímto sděluje: 
protože předpokládáme, že zejména star-
ší občané budou mít s  uvedenou agen-
dou potíže, připravujeme pro zájemce 
v  měsíci lednu 2012 informační schůzky 
v prostorách OÚ Tvarožná, kde bude mož-
né obdržet tiskopisy formulářů daně z ne-
movitostí, lze pomoci s  jejím vyplněním, 
popř. sdělením údajů podle tzv. změny 
operátu (nová čísla a výměry pozemků).

Doporučujeme občanům, aby se 
ve  vlastním zájmu zajímali o  danou pro-
blematiku už nyní a  zjistili si nové údaje 
o svých parcelách. Tímto pak jistě přede-
jdou dlouhému čekání ve frontách na FÚ 
koncem ledna příštího roku.

Ing. Petr Kříž
Emílie Kousalová

(za komisi ŽP a zemědělskou)
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Z činnosti spolků a sdružení

 Obec Tvarožná poděkovala zasloužilým hasičům JMK
Tolik uniforem zde bylo doposud 

jen na  přelomu listopadu a  prosince, při 
vzpomínkových akcích ve výročí bitvy tří 
císařů. Tentokrát to však nebyly uniformy 
vojenské, ale hasičské a ve Tvarožné se ne-
bojovalo, ale blahopřálo a děkovalo. Obec 
Tvarožná měla tu čest stát se, dne 8. října 
2011, místem výročního setkání nositelů 
titulu Zasloužilý hasič. Setkání těch, kteří 
celý svůj dosavadní život věnovali oběta-
vé a nezištné práci pro druhé. 

Po  úvodním slovu starosty KSH JmK 
Josefa Garguly přivítal všechny přítomné 
starosta obce Ing.  Petr Buchta. Hejtman 
a předseda bezpečnostní rady Jihomorav-
ského kraje JUDr. Michal Hašek svojí téměř 
celodenní účastí potvrdil roli příznivce 
dobrovolných hasičů. Jejich nezastupitel-
nou úlohu a význam pro celou společnost 
a zvláště pro obce zdůraznil také ve svém 
projevu. Vedoucímu aktivu ZH JmK Ladi-
slavu Švejdovi pak udělil stříbrnou medai-
li za  dlouholetou obětavou a  záslužnou 
práci v  požární ochraně. Náročnou čin-
nost profesionálů přiblížil ředitel HZS JmK 
plk. Ing. Jiří Pelikán. V závěru oficiální čás-

ti setkání předal starosta obce Tvarožná 
všem zasloužilým hasičům a  představite-
lům krajských institucí pamětní medaili. 
O  pestrý doprovodný program se posta-
rali tvaroženští hasiči. Magnetem pro hos-
ty i místní občany byla výstava historické 
techniky na  tvaroženské návsi spojená 
s výstavou o historii SDH Tvarožná v pro-
storách hasičské zbrojnice. Hosté měli 
možnost prohlédnout si interiér kostela 
sv. Mikuláše – v  předvečer 130. výročí 
jeho posvěcení – a vyslechnout poutavý 
výklad o osudových událostech roku 1805 
v podání Františka Kopeckého u diorama-
tu bitvy tří císařů na obecním úřadě. Pak 
už následovalo loučení a  odjezd na  zají-
mavou exkurzi do Odborného učiliště po-
žární ochrany v Brně-Líšni. 

Setkání zasloužilých hasičů důstojně 
završilo oslavy 120. výročí založení SDH 
ve  Tvarožné. Pro naši obec bylo velmi 
významnou společenskou událostí. Po-
děkování za výbornou přípravu a hladký 
průběh si nepochybně zaslouží pořadate-
lé a všichni členové SDH Tvarožná, kteří se 
na něm podíleli. 

Pavel Šťastný

Ještě jednou o hasičích
Tvaroženští mladí hasiči se nesetkávají 

jen ve školním roce na trénincích a závo-
dech. Stejně jako loni, také letos se jich ně-
kolik vydalo o prázdninách na mezinárod-
ní letní tábor do Jánských Koupelí. Byly to 
dva týdny plné her a soutěží, které kazilo 
jen letošní mokré a chladné počasí.

V  polovině srpna už začaly pravidel-
né schůzky. V  této sezóně máme jedno 
družstvo mladších a dvě družstva starších 
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žáků a tři jednotlivce dorostence. Na pod-
zim jsme se s dětmi zúčastnili celkem pěti 
závodů. V Syrovicích a Brně-Bosonohách 
se soutěžilo v  požárním útoku i  štafetě 
4×60 m, v Ořešíně jen v útoku a v Kanicích 
i u nás to byl branný závod. V Ořešíně vy-
bojovalo mladší družstvo třetí místo. V Ka-
nicích vybojoval krásné druhé místo Ště-

pán Krček a čtvrté místo Antonín Ryšavý 
v kategorii dorostenců jednotlivců.

Nyní máme s  dětmi odpočinek, naše 
další schůzky začnou hned v  lednu a  za-
čneme se učit zase něco nového. Držte 
nám palce, aby se nám dařilo a děti hasiči-
na stále bavila.

vedoucí mládeže  
Ing. Marie Ryšavá

Obec Tvarožná 
 

zahajuje 
v pátek 4. listopadu 2011 

v 19.00 hodin 
 

TTAANNEEČČNNÍÍ  KKUURRZZ    
pprroo  zzaaččáátteeččnnííkkyy  aa  

ppookkrrooččiilléé.. 
Rozsah výuky je 10 tanečních lekcí 

zakončených prodlouženou. 
Kde? Sokolovna (bývalé kino). 

 
 
 

 
 

Přihlášky: mail: dance.cz@gmail.com 
        telefon: 724 212 269 

http://sites.google.com/site/dancecz/  nebo     
 www.tvarozna.cz  

Těšíme se na vás. 

REKLAMA
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KOMORNÍ SOUBOR 
 

 
a 

ŽESŤOVÉ KVINTETO  
 

 
 

Jarmila Čadeni - varhany, Dagmar Osičková - zpěv, Jan Míchal - zpěv, zobcová flétna, 
Zbyněk Bílek - trubka, Václav Švaňhal - pozoun, Radek Růžička - pozoun,  

Josef Kůřil - tuba 
 

 
ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE 

neděle 11. prosince 2011 v 17:00 hodin 
v kostele sv. Mikuláše 

ve Tvarožné 
 

www.musicaanimae.cz 
 

REKLAMA



Tvaroženský zpravodaj  16

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Letošní podzim byl ve škole poklidný. 

Po náročném zahájení školního roku jsme 
mimovýuké aktivity omezili a zaměřili se 
na  osvojování učiva. V  měsíci říjnu jsme 
zahájili činnost zájmových kroužků, a  to 
konkrétně kroužku sportovního, pěvecké-
ho, výtvarného, kroužku vaření a kroužku 
anglického jazyka. V  měsíci říjnu se také 
změnil náš kolektiv učitelek. Paní učitelku 
Mgr. Janu Paukertovou, která odešla učit 
na speciální školu do Brna, nahradila paní 
učitelka Mgr.  Michaela Šebestová. Nová 
paní učitelka se aktivně zapojila do života 
školy a věřím, že se stane trvalým členem 
našeho školního kolektivu.

Během měsíce září a října jsme navští-
vili výstavu v galerii ve Vaňkovce a muze-
um Anthropos v  Brně. Sbírali jsme starý 
papír a  také kaštany. Před podzimními 
prázdninami jsme pro žáky naší školy 
uspořádali „Bramborový den“, během 
kterého se žáci všech ročníků dozvěděli 

plno zajímavostí o  této plodině a  také ji 
výtvarně zpracovávali. Vznikla zajímavá 
dílka přímo z brambor nebo aspoň z otis-
ků různých tvarů bramborových tiskátek. 
Na závěr si všichni sami připravili brambo-
ráky, které si i snědli.

Na měsíc prosinec plánujeme tradiční 
Vánoční jarmark s prodejem dětských vý-
robků, vánoční besídku s nadílkou a zpěv 
koled pod vánočním stromem před 
obecním úřadem. Začátkem prosince za-
zpíváme jubilantům a novým občánkům 
Tvarožné na  Obecním úřadě. 7. prosince 
zahájíme plavecký výcvik ve  Vyškově. 
Za  příznivého počasí uskutečníme ještě 
do konce roku sběr starého papíru. 

V  závěru svého příspěvku děkuji rodi-
čům a  prarodičům našich žáků za  přízeň 
tvaroženské škole a přeji všem čtenářům 
Zpravodaje klidný předvánoční čas a  pří-
jemné prožití vánočních svátků.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce 

vrátím k  akcím, které jsme zorganizovali 
v  minulých měsících. V  měsíci září jsme 
jako každoročně zhlédli daňky a  muflo-
ny v  horákovské oboře. Toto cestou dě-
kuji všem rodičům a dětem, jež přinášeli 
do mateřské školy kaštany a suché pečivo. 
Další zajímavou akcí byla výstava o  nej-
zajímavějšího přírodňáka Mateřské školy 
Tvarožná. Sešlo se nám zde mnoho přírod-
ňáků, kteří svým vzhledem a materiálem 
zaujaly každého kolemjdoucího. Porotou 
v  tomto případě se stali zaměstnanci 
obecního úřadu v čele s panem starostou, 
zaměstnanci mateřské a  základní školy 

a v neposlední řadě žáci ze základní školy. 
Hlasy už jsou sečteny, a  tvůrci vítězných 
přírodňáků budou oficiálně vyhlášeni 
a  oceněni na  Mikulášské 7. 12. 2011. Pro 
nás však jsou vítězové všichni, kteří pří-
rodňáka doma vyrobili a  přinesli na  nád-
hernou výstavu. Ještě jednou všem děkuji.

V  měsíci listopadu a  prosinci nás 
čeká spoustu kulturních akcí. Jako první 
to bude návštěva Divadla Bolka Polívky. 
21. 11. 2011 na nás čekají Veselé pohádky 
s Kamarády. Jedná s o humorné předsta-
vení s písničkami.

7. prosince přijde do  mateřské školy 
Mikuláš. V  tento den starší děti předve-
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dou vánoční pásmo plné říkadel a koled. 
Mikulášská začíná v  15.30 hod. Srdečně 
všechny zveme na tuto akci.

8. prosince naše děti vystupují na  ná-
městí Svobody v tradičním ladovském po-
jetí. Vystoupení začíná v 10.00 hod. Auto-
bus od mateřské školy odjíždí v 9.00 hod. 
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.

16. prosince jedeme do  Brna na  vy-
stoupení divadelního souboru J. K. Tyla. 
Už se všichni těšíme na pohádku Mrazík. 

Nyní vám všem chci popřát veselé Vá-
noce, bohatého Ježíška a  hlavně hodně 
zdraví, štěstí a pracovních úspěchů do ce-
lého roku 2012.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

REKLAMA

Hana Brzobohatá
Masáže a kosmetika
Tvarožná 27                                                  

oznamuje, že rozšířila služby o prodej drahých kamenů, svícnů, 
šperků a bytových doplňků.
V případě zájmu volejte na telefon: 731 405 868
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Veterinární ordinace PetraVet nabízí komplexní veterinární služby pro psy, 
kočky, drobné savce a malá hospodářská zvířata.  
Moderně vybavená ordinace v obci Mokrá-Horákov disponuje čekárnou, 
ambulancí, oddělenou hospitalizací pro psy a kočky. Pro klienty je k dispozici 
prostorné parkoviště před ordinací. 
 
Poskytované služby: 

 Prevence 
 Laboratorní diagnostika  
 Interní medicína  
 Chirurgie 
 Gynekologie a porodnictví 
 Odstraňování zubního kamene 

 Hospitalizace, pooperační péče 
 Čipování, vystavení petpasů 
 Poradenství v oblasti výživy 
 Prodej krmiv a diet 
 Pohotovost 
 Návštěvy u klientů 

Kontakt: 
MVDr. Petra Otychová 
Mokrá 348 (vedle České pošty) 
664 04 Mokrá-Horákov 
Telefon: 515 537 169 
Mobil: 725 633 208 
E-mail: ordinace@petravet.cz 
www.petravet.cz 

 

Ordinační hodiny: 
Pondělí: 8–10  15–18 
Úterý:  objednaní  
Středa:  8–10  15–18 
Čtvrtek:  zavřeno 
Pátek:  8–10  15–17  
 

 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

REKLAMA
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 Rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Mikuláše

 Výsadba ovocných dřevin v Podkopčí

Ze života obce – obrazem

 Na rybníku za dědinou

Rekonstrukce schodů ke kostelu sv. Mikuláše
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Ze života obce – zajímavosti

Program vzpomínkových akcí Austerlitz 2011
Vzpomínkové akce 206. výročí bitvy u Slavkova proběhnou ve dnech 
2.–4. prosince 2011, jsou pořádány v rámci Projektu Austerlitz městem 
Slavkov u Brna, obcemi Tvarožná a Prace a Středoevropskou napoleon-
skou společností, za přispění Jihomoravského kraje.

Pátek 2. prosince 2011
Žuráň, Podolí
 17.30 Jiříkovické ohně
  Jiříkovice
 18.00 Jiříkovické ohně (ve sportovním areálu)

Sobota 3. prosince 2011
Jiříkovice
 10.00 Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku Norberta Brassina
  Tvarožná, pod Santonem

Tvarožná, pod Santonem
14.00–15.30 rekonstrukce bitvy tří císařů

Slavkov u Brna
 19.30 defilé vojsk zakončené ohňostrojem (20.00 hod.)
 10.00–17.00 kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
 9.00–21.00  tradiční řemeslný a vánoční jarmark  

(nádvoří zámku, Husova ulice a náměstí)

Neděle 4. prosince 2011
Prace, Mohyla míru
 10.30–11.00 pietní akt

Slavkov u Brna
 9.00–18.00 prohlídky zámku a podzemí

2.–4. prosince
Vojenská ležení
Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná

Zámek Slavkov-Austerlitz
Výstava „Kancléř čtyř panovníků, 300. výročí narození Václava Antonína Kounice“
Výstava „Loutky pro radost z radosti“
Výstava „Krajka na zámku“
Výstava fotografií z akcí napoleonského re-enactmentu 2011

Změna programu vyhrazena.
Autor: Team Austerlitz
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Nadporučík František Havel (*29. 1. 1921 †27. 8. 2001)
15. březen 1939 znamenal definitivní 

konec nadějím na  život Československé 
republiky. Odezvou na vývoj událostí byla 
emigrace mnoha mladých mužů do  za-
hraničí, kde se naskýtala možnost podílet 
se na  boji proti nepříteli. Jejich příběhy 
byly různé. Mnozí se konce války nedožili, 
mnozí se vrátili šťastně domů, avšak jejich 
pohnutý osud rokem 1945 neskončil. 

Vyprávění jednoho z  hrdinů II. svě-
tové války zaznamenává i  tvaroženský 
kronikář Jan Krejčí. „Již tehdy jsem se do-
mluvil se dvěma kamarády z Brna, že se po-
kusíme o  útěk z  Protektorátu a  vstoupíme 
do zahraniční armády, která se jistě založí.“ 

Na  začátku léta 
1939 opouští Fran-
tišek Havel rodnou 
obec i  své blízké. 
Události dostávají 
rychlý spád. Z  pol-
ského Krakova 
následuje přesun 
do  francouzského 
přístavu Boulogne 
a  v  řadách cizinec-

ké legie tvrdý vojenský výcvik v Alžírsku. 
Po  vypuknutí války ve  Francii už velí de-
sátník Havel minometnému družstvu 

a jako příslušník 2. pěšího pluku, tvořícího 
základ čs. zahraniční armády, se zúčast-
ňuje těžkých obranných bojů v  severní 
Francii, obrany řeky Marny, Seiny a Loiry. 
Za citelných ztrát a v chaosu provázejícím 
neodvratnou kapitulaci Francie jednotky 
ustupují na  jih. Na  intervenci preziden-
ta Beneše se zbytkům čs. divizí daří do-
stat se přes Gibraltar do Anglie. Zde jsou 
vojska reorganizována a  ihned zapojena 
do  obrany Velké Británie. „Byly to perné 
dny za neustálého bombardování, ale mezi 
hrdinnými britskými obyvateli jsme je lehce 
snášeli. V  Anglii jsme zůstali celé čtyři roky. 
Za tu dobu jsme byli mnohem lépe vycviče-
ni a vyzbrojeni a připravili jsme se důkladně 
na střetnutí s nepřítelem.“ V červenci 1944 
opouští Anglii a  účastní se, jako velitel 
tankové čety u  čs. samostatné obrněné 
brigády, obléhání francouzského přístavu 
Dankerque. Brigáda je následně přidělena 
do amerického úseku fronty – k 3. armádě 
gen. Pattona a zúčastňuje se obsazování 
západních Čech. Nadporučík František 
Havel se po šesti letech vrací do své rod-
né obce. Ne nadlouho. V roce 1948 je nu-
cen znovu emigrovat do  Anglie a  odtud 
do Kanady, kde prožil zbytek života. 

Pavel Šťastný

Kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné
Na místě současného novogotického chrámu se v minulosti nacházely pravděpo-

dobně dva kostely stejného jména. To také dokazuje význam tehdejší lokality, na kři-
žovatce dávných důležitých komunikací. V  19. století byl kostel dle vyjádření kronik 
ve stavu prabídném, stěny popukány, palachový strop byl nouzově podepřen dřevě-
nými sloupy a střecha zahnívala, krátce řečeno na zboření. Tuto svízelnou situaci zavi-
nilo mimo jiné umístění kostela na svahu s jílovým podkladem a nedostatečné základy. 
Také je zmíněno v některých pramenech, že byl značně poškozen snad nejvíce z okol-
ních kostelů za napoleonských válek r. 1805, které se odehrávaly v naší oblasti. 

Protože se občané báli zřícení kostela, chtěli stavět kostel nový, což velice podpo-
roval tehdejší farář Metoděj Lavička a majitel panství hrabě Egbert Belcredi. Věci do-
staly spád po příchodu P. Václava Kosmáka v roce 1877 do Tvarožné. Ten dostal příkaz 
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od brněnské biskupské konzistoře, aby usiloval o stavbu nového kostela. V polovině 
roku 1878 začaly přípravy na stavbu. Projekt byl zadán brněnskému staviteli Augustu 
Prokopovi, který vypracoval plán trojlodní stavby, což pro Tvarožnou nebylo akcepto-
vatelné. Neuspěl ani druhý návrh, teprve třetí byl přijat. Stavitel Prokop se tohoto úkolu 
dle pramenů ujal bezplatně a s neobyčejnou horlivostí. Stavba byla svěřena staviteli 
Augustu Weissovi z Brna. 24. května 1880 byla v kostele sloužena poslední mše svatá – 
rekviem za všechny zemřelé kněze, kteří v tomto chrámu sloužili. Po ní se ihned začalo 
s vyklízením a následně bouráním starého kostela. Po celou dobu stavby byly služby 
Boží konány ve  farské stodole, slušně k  účelu tomu připravené. Stavba postupovala 
tak rychle, že v neděli dne 31. října 1880 byl posvěcen a na novou věž vyzdvižen kříž, 
do báně pod křížem uložena pamětní listina psaná Václavem Kosmákem a podobizny 
osob, které se o stavbu zasloužily. Je zajímavé, že mezi fotografiemi není snímek archi-
tekta Prokopa. Dále tam byly dobové české a německé noviny. Při opravě věže byla báň 
29. května 1996 sejmuta a prozkoumána. Nalezené originály byly uloženy v okresním 
archivu v Rajhradě, jejich kopie a další dobové památky uloženy místo nich. Slavnostní 
odevzdání kostela veřejnosti bylo uskutečněno o rok později, 9. října 1881. Slavnosti se 
zúčastnilo mnoho význačných osob. Pro nemoc nepřijel brněnský biskup Karel Nötig, 
takže kostel nebyl konsekrován, ale jen posvěcen kapitulním prelátem Augustinem 
Kiovským. K biskupskému svěcení došlo až 19. dubna 1925 brněnským biskupem Jose-
fem Kupkou. Do hlavního oltáře byly vloženy ostatky mučedníků sv. Silveria, Theofila 
a sv. Beáty. Je zajímavé, že mezi hosty byl i hudební skladatel Leoš Janáček, který řídil 
pěvecký sbor bohoslovců.

O tom, jak vypadalo svěcení, nechejme promluvit tehdejší tisk.

HLAS – noviny pro lid v Brně, ve středu dne 12. října 1881

Z Tvarožné. (Svěcení nového chrámu Páně.) Den 9. října t. r. zůstane na vždy po-
svátným každému farníku Tvaroženskému. Nový chrám Páně byl v ten den posvěcen 
a Bohu i svatému úkolu svému odevzdán způsobem tak slavným, a velebným, že líčení 
slavnosti té sebeskvělejší nedovedl by vylíčiti pocit ten, kdy poprvé rozevřela se nám 
brána nádherného svatostánku, abychom poklonili se při první mši sv. Bohu Stvořiteli. 
Stručná zpráva o průběhu slavnosti však zajisté vítána bude každému čtenáři „Hlasu.“ 

 Již od 5. hod. dne slavnostního slouženy jsou poslednikráte mše sv. v prozatímní 
kostelní budově. Před 8. hod. vypravil se průvod a četa veteránů a banderium mladí-
ků z přifařených osad na vybraných koních v ústrety J. M. panu světiteli a vznešený-
mi vzácným hostím z  Brna přijíždějícím. Byli to kromě vldp. preláta Aug. Kiovského, 
p.t. páni kanovníci dr. Zeibert, a kan. Šilderla, pak dpp. prof. Vojtěch, sekretář bisk. L. 
Knopp, farář při dómě Fr. Mlčoch, p. archiv. Brandl a.j. Taktéž slavně uvítán vysokorodý 
p. patron Egb. hrabě Belcredi, jenž přijel z Brna s p. drem. Šromem. Navzdor větrnému, 
chladnému počasí se sešlo lidstva ohromné množství, farníků i přespolních i několik 
procesí z Brna, Tuřan a Ochoze se dostavilo. O 9. hod. vyšel průvod z  fary. Množství 
družiček, veteráni, hudba, asi 40 kněží z blízka i daleka, vdpp. kanovníci, J. M. p. světitel, 
uroz. p. patron, architekt Prokop a jiní hodnostáři brali se po širokých nově upravených 
schodech nahoru ku chrámu.
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 Následovalo kázaní s kamenné kazatelny nad portálem, které činil proslavený kněz 
T. J. Jan Křest. Votka, jenž schválně z Prahy ku slavnosti byl zavítal. Pojednával o důleži-
tosti stavby chrámové pro osadu i pro rodinný a mravný život v obci. Líčil jak prospívali 
národové za dob, kdy staveny jsou chrámy a  jak hynuli, když kostely se rušily a boři-
ly. Kazatel skončil přečtením zvláštního přípisu J. Exc. nejdůst. pana biskupa, kterým 
vyslovuje své politováni, že pro churavost nemohl sám, jak si přál kostel konsekrovati, 
vzdává díky a uznání celé farnosti, jakož i všem účastníkům stavby a uděluje konečné 
všem své biskupské požehnání. Po kázaní odevzdal architekt Prokop klíče chrámové 
p. patronovi, který je zas podal p. faráři. Všichni pronesli při tom přiměřené krátké pro-
mluvy.

 Pak přistoupilo se ku položení závěrečného kamene. Družičky přinesly základní 
listinu, jejíž obsah ve zvláštních knížečkách obecenstvu se podával; byla čtena a pode-
psána přítomnými hodnostáři a představenými obcí a uložena ve schránku skleněnou 
a kovovou. Jest psána na pergaméně. Šlo se pak do kostela, kámen závěrečný posvě-
cen a za obvyklého klepání kladivem zazděn pod hlavní oltář.

 Nyní teprv vykonáno vysvěcení chrámu J. M. panem prelátem Kiovským za  prů-
vodu všech přítomných kněží a pak nastal úkol nejdojemnější. – V slavném průvodu 
přenášena velebná svátost z chudičké prozatímní budovy vzhůru do nově uchystané-
ho krásného domu Božího, načež hned sloužena první slavná, pontifikální mše svatá 
panem světitelem za četné assistence a u přítomnosti všech shora jmenovaných hod-
nostářů. Netřeba podotýkati, že jen poměrné malé části ohromného množství lidu po-
dařilo se dostati se do chrámu. Byltě z venku lidem dokola obklopen. O vzorný pořádek 
staral se sbor veteránský, jakož i oddělení dragounů zde ubytovaných, jejich pan nad-
poručík celé slavnosti v plné uniformě se zúčastnil.

 Ve chrámě samém nemálo přispěl ku zvýšeni pobožnosti překrásný zpěv. Byltě to 
pěvecký sbor starobrněnského kláštera, jenž za  řízení svého sbormistra prof.  Lva Ja-
náčka provedl krásnou mši Skuherského. Po slavném Tedeum s požehnáním ubíral se 
pontifikant a  přítomní hodnostáři v  průvodu zpět do  fary, kdež pán farář hosty své 
skvěle počastoval.

 Nelze tu nezmíniti se přípitků, které pronesli především p. prelát Kiovský sv. Otci 
Lvu XIII. a. J. V. císaři pánu, pak uroz. p. patronu; p. farář Kosmák J. E. p. biskupovi, světi-
teli a přítomným hodnostářům církevním. Pak vytknul pan prelát vřelými slovy neoby-
čejné zásluhy obětavého p. architekta Prokopa. a stavitele Weissa a připil pak místnímu 
p. faráři. Radostná nálada dostoupila vrchole když p. prelát oznámil přítomným, že J. E. 
p. biskup uznávaje zásluhy páně farářovy jmenoval jej čestným radou konsistoriálním, 
načež mu p. sekretář ihned dekret a odznak nové hodnosti odevzdal. 

 Aby se všem přítomným umožnilo aspoň odpoledních služeb B. se súčastnili koná-
no sv. požehnání třikráte po sobě. Po 3. hod. konal dp. P. Votka druhé kázaní ve chrámě 
samém slovy stejně výmluvnými a důraznými jako dopoledne.

 „Byl to den, jejž učinil Pán,“ mohl zajisté každý z  účastníků volati a  s  radostí bu-
dou farníci a hosté spomínati na slavnost posvěcení chrámu, jemuž daleko široko rov-
no není, jak všichni s podivem uznali, kdož jej teprv nyní v celé úpravě viděli. – Vivat 
sequens! 

(Text je krácen a přepsán gramaticky přesně podle originálu.)
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 Ve starém kostele od jeho vzniku působilo 35 známých farářů, někteří mívali i kap-
lany. Jejich jména takřka však upadla v zapomenutí. V novém kostele úřad faráře nebo 
administrátora zastávalo 10 kněží. Z té doby se podařilo se dohledat 22 kaplanů, z ni-
chž někteří se stali ve Tvarožné faráři.

Jistě je tvaroženský kostel velmi drahý srdcím všech zdejších farníků (a snad nejen 
jejím, ale i každého návštěvníka). Ať už pro svou osobitou krásu, kterou si myslím rychle 
získá zájem a obdiv. Ale především proto, že zde se odehrávají nejdůležitější okamži-
ky jejich života. Snad každému křesťanu zůstane vryto do srdce všechno, co souviselo 
s událostí, že se stal Božím dítětem, byl pokřtěn – osoba kněze, skrze kterého ho Kristus 
přijal jako část svého tajemného těla – církve, ale také místo křtu – chrám Páně, který 
je obrazem církve, do které se včlenil jako jeden z jejích duchovních kamenů. Sem ho 
také vodili rodiče na nedělní bohoslužby, na toto výsostné setkání s Bohem Otcem i Sy-
nem i Duchem svatým, ve spojení s nebeskou i pozemskou církví. Zde přijímal svátosti, 
které poznamenaly jeho život, poprvé se zde smířil s Bohem a přijal tělo Ježíše Krista, 
vstoupil do plnosti křesťanského života skrze dar Ducha svatého, zde Bůh spojil jeho 
život nerozlučně s životním partnerem, sem vodil své děti a zde ho Pán Ježíš utěšoval 
a posiloval svátostným pomazáním, když byl nemocný a zde se za něj bude farní obec 
modlit, aby, když odejde, mohl po smrti vstoupit do pravého, nebeského chrámu a zde 
věčně velebit Boha ve společenství svatých a andělů.

Při opravě věže kostela (v r. 1996) bylo do báně mezi dokumenty potomkům, kteří snad 
jednou budou kostel opravovat, umístěno také přání současného brněnského biskupa: 

Ze srdce žehnám obci Tvarožné a všem obyvatelům s přáním, aby ti, kteří budou jednou 
tuto listinu číst, mohli vidět jen všechno dobré, čím jejich předkové přispěli k růstu pravdy, 
dobra a lásky a vzdali za to jim a Bohu dík.

Za to se dnes modlím.
+ Vojtěch Cikrle

Brno, v den památky sv. Jana Nepomuka Neumanna, 1996

Autor textu: Alois Krček  
(red. upraveno)

Obecní kronika
Vedení kroniky neodmyslitelně pat-

ří k  činnostem, které tvoří agendu obcí. 
Po úmrtí našeho dlouholetého kronikáře 
Ing. Františka Galeho jsem byl, na základě 
usnesení Rady obce č. 25 ze 17. října 2011, 
jmenován kronikářem a  byl pověřen ve-
dením obecní kroniky. Moje činnost bude 
zahájena záznamy od počátku II. pololetí. 

Je třeba říci, že ve vedení kroniky nej-
sou potřeba žádné převratné změny. Tva-
roženská kronika byla vedena objektivně 
a  na  úrovni. Zachycuje vše podstatné 
z  obce i  ze společnosti, byla a  je příkla-
dem mnoha okolním obcím.

Vrátím se trochu do  historie. Když za-
pátráme v  paměti, tak si vzpomeneme 
na  slova našich učitelů, kteří nás v  hodi-
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nách dějepisu učili o  Kosmově kronice, 
Zbraslavské kronice, veršované Dalimi-
lově kronice či o  málo věrohodné kroni-
ce Václava Hájka z  Libočan. V  minulosti 
byly vedeny a dochovaly se mnohé farní, 
školní, obecní a  rodinné kroniky. Z  jejich 
zažloutlých stránek, psaných latinsky či 
německy, dodnes čerpáme informace 
a poučení. První nařízení o pamětních kni-
hách, inspirované v Bavorsku, vydal v roce 
1835 nejvyšší český purkrabí Karel hrabě 
Chotek s platností pro světskou i duchov-
ní vrchnost od 1. ledna 1836. 

Po  vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky inicioval v  roce 1920 v  Ná-
rodním shromáždění zákon o pamětních 
knihách prof.  Otakar Srdínko. Platil až 
do konce června 2006. Stálo v něm struč-
ně ve čtyřech paragrafech:
1. Každá politická obec je povinna založit 

a vést obecní pamětní knihu. 
2. K  založení a  vedení pamětní knihy je 

zřízena komise. Zápisy provádí kronikář, 
ustanovený obecním zastupitelstvem, 
za přiměřenou odměnu. 

3. Provést zákon se ukládá ministru školství 
a národní osvěty a ministru vnitra.

4. Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení. 

Zákon č. 80/1920 Sb. podepsali pá-
nové Masaryk, Tusar, Habrman a  Švehla. 
Proto se první obecní kronika nazývá „Pa-
mětní kniha obce Tvarožny“ a její kopie je 
k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřa-
dě. Pamětní knihu začal v lednu 1923 psát 
řídící učitel Bohuslav Skácel. Jeho nástup-
cem se v  roce 1929 stal učitel Jan Krejčí. 

K určitým změnám v zákonu došlo v roce 
1955, kdy směrnice vydaná Ministerstvem 
školství a  kultury pod číslem 69421/1955 
vyžadovala vedení kroniky člověkem od-
daným lidově demokratickému zřízení 
a poprvé připustila psaní kroniky na psa-
cím stroji. 

Nový zákon o  kronikách byl vydán 
v  roce 2006 jako zákon č. 132/2006 Sb. 
Upravuje vedení kroniky, strukturu roč-
ních zápisů, grafickou úpravu, archivaci 
jejích příloh, uložení kroniky, nahlížení 
do  kroniky, pamatuje na  ochranu osob-
ních údajů a dává řadu dalších doporuče-
ní. Připouští vytištění textu z počítače. 

Osoba kronikáře je součástí propa-
gačních aktivit obce. Ke  kronikářovým 
právům a  povinnostem například patří 
iniciování připomínek různých výročí 
i  podávání informací badatelům, studen-
tům a občanům. 

Podstatou kronikářova postavení je 
jeho znalost obce, schopnost bezproblé-
mově komunikovat a minimální politické 
zásahy do  jeho zápisů jako vyjádření dů-
věry v jeho nestrannost. 

Vážení občané, očekávám vaši spo-
lupráci ve  snaze úplně zachytit všechny 
události v  obci pro další generace. A  to 
nejen v písemné formě, ale i při shromaž-
ďování příloh, mezi které patří například 
fotografie, videonahrávky, výstřižky z no-
vin, pohlednice, pozvánky, plakáty, pí-
semné vzpomínky pamětníků a  další po-
dobné dokumenty o životě obce. 

František Kopecký
kronikář obce Tvarožná

206. výročí bitvy u Slavkova
206. výročí bitvy u  Slavkova si připo-

meneme v  tradičním třídenním termínu 
ve dnech 2.–4. prosince. 

Co tomuto výročí předcházelo či ještě 
bude předcházet? 29. října byla na zámku 
v Dřevohosticích u Přerova slavnostně od-
halena pamětní deska raněným vojákům 
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z bitvy u Slavkova, kteří zemřeli ve zdejší 
nemocnici. 

O  den později, tedy v  neděli 30. říj-
na, vojáci absolvovali dušičkový pochod 
z Dřevohostic do Bystřice pod Hostýnem 
k mohyle zemřelých vojáků z bitvy u Slav-
kova. 

Ve  stejný den byl uspořádán cyklistic-
ký výlet po  slavkovském bojišti na  trase 
Žuráň–Tvarožná–Holubice–Křenovice–
Práce–Mohyla míru. 

25. listopadu večer pořádají v  Holubi-
cích pochod vojáků v historických unifor-
mách od Obecního úřadu k pietnímu aktu 
u pomníku padlých v bitvě u státní silnice.

V  pondělí 28. listopadu zahájí Klub 
vojenské historie Ostrava v  obci Kralice 
na Hané pochod po trase tehdejších vojsk 
z roku 1805. Vojáci půjdou v etapách přes 
Drysice, Vyškov, Kučerov, Letonice, Her-
špice do Slavkova a Tvarožné.“

Tam dorazí v pátek v poledne. Na ces-
tě předvedou ukázky bojové činnosti. 
Jedna z  nich bude v  úterý 29. listopadu 
večer na vyškovském náměstí.

Bohatý program mají v  Křenovicích. 
V  sobotu 26. listopadu ráno se na  hor-
ním nádraží sejdou účastníci 2. ročníku 
pochodu slavkovským bojištěm. V  pátek 
2.  prosince vyjde pochodňový průvod 
k hromadným hrobům na Zlaté hoře.

Moje první freska
Jedna velmi významná selská matrona 

(Petrovka), manželka babiččina bratra, mě 
přišla požádat, abych namaloval na tvaro-
ženskou kapličku obraz. Že „ten co tam je, 
je už moc staré“. Když mi to povídala, zdá-
lo se mi, že jde o velmi důležitou zakázku, 
která tam bude na věčné časy. A já budu 

určitě slavný. Hned mně napadlo, že to 
nemůže být obrázek na plechu, jako ten 
starý, na  kterém byla namalována Bitva 
tří císařů v jakési divné krajině, ale freska 
na celý štít kapličky.

Udělal jsem si čtyři návrhy kvaší. První, 
na kterém jsem namaloval Blahákův dům 

V  sobotu 3. prosince dopoledne se 
uskuteční pochod k  Božím mukám s  ma-
lým pietním aktem. V  neděli dopoledne 
nastoupí jednotky u sochy M. I. Kutuzova 
a poté se přemístí na společný pietní akt 
na Mohylu míru. 

V pátek 2. prosince se uskuteční men-
ší pietní akty na  Žuráni, v  Jiříkovicích, 
ve Šlapanicích a v dalších obcích. V sobotu 
3. prosince se hlavní dění soustředí na re-
konstrukci bitvy pod Santonem. Asi 1000 
vojáků v historických uniformách předve-
de od 14.00 do 15.30 hodin ukázku bojové 
činnosti. Pozdní odpoledne a  večer patří 
programu na  slavkovském náměstí s  po-
chodňovým pochodem a  ohňostrojem. 
V neděli se na závěr vzpomínkových akcí 
sejdeme a  oběti dávné bitvy si připome-
neme na pietním aktu na Mohyle míru. 

Podrobnosti o  programu naleznete 
na  internetových stránkách www.auster-
litz.org a na plakátech.

Tak se přijďte podívat. Ve  Tvarožné 
opět bude na návsi stát ruský a rakouský 
vojenský tábor a  také ubytovány asi dvě 
stovky vojáků z různých koutů republiky.

Na  rekonstrukci bitvy se díky dotaci 
Jihomoravského kraje vstupné neplatí. 
Znovu bude na  pár hodin uzavřena silni-
ce v úseku kovárna – Bonagro a autobusy 
budou jezdit kolem kostela se zastávkou 
u  kulturního domu. Stejně jako v  před-
chozích letech. 

František Kopecký
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s hnědými vraty, se zeleně na-
třeným plotem a  pěknou za-
hrádkou, ve  které byla velká 
hruška, do  jejíž koruny jsem 
namaloval naši Panenku Marii 
a v pozadí ještě část naší návsi 
s  kovárnou, nebe světle žlu-
té, žňové. Druhý, na  kterém 
byla již celá Tvarožná tak, jak 
vypadá od Sivic, i s kopečkem 
a  kapličkou a  nad tím celko-
vým pohledem na  obloze 
Panna Maria. Třetí návrh, náš 
kostel i s farou a farskou zahra-
dou tak jak jsem ji od dětství 
znal a školou, věrně s každým 
stromem v  jejím okolí. Všech-
no teple vymalované a  mezi 
kostelem a  školou Panna Ma-
ria a  také naše pole s  obilím. 
A ten poslední, mně nejmilejší, 
zobrazoval tvaroženskou ulici 
směrem k  lesu, s  transformá-
torem a cihelnou, paní v mod-
rých šatech s děckem v náručí 
s  růžovým dudlíkem a kolem 
děti, jak dělají kolo mlýnský 
a chlapec s teletem, které drží 
okolo krku. Přes nebe elektric-
ké dráty, na kterých sedí vlaš-
tovky, jak před odletem. Celá 
ta nálada je šťastná i  smutná, jako před 
koncem léta a prázdnin. 

Všechny návrhy jsem ve  velké obál-
ce poslal svému profesorovi Hrbkovi 
do Brna, s dlouhým popisem, co jsem cítil 
a o čem chci vyprávět a jak to chci freskou 
namalovat. Pan profesor jistě dlouho zva-
žoval, jak mně dobře poradit, protože do-
pis s návrhy přišel až za měsíc. V této době 
jsem prožíval první muka nejistot. Očeká-
vaný dopis přišel také s patřičně dlouhým 
návodem a  vysvětlením, co je ilustrace, 
co závěsný obraz a  co malba. Jak zcela 

jinak myslí malíř v  každé z  těchto disci-
plín a  jiné vážné rady. Ale od  této práce 
mě nezrazoval, spíše hledal, který návrh 
je možný k realizaci a označil je pořadím. 
Na  prvním místě byl návrh s  kostelem 
a školou, na posledním chlapec s teletem, 
což mě bolelo.

Konečně přišla chvíle, kdy budu ma-
lovat svou první fresku. Prvně jsem si za-
jel za  svým učitelem Josefem Novákem, 
který nás velmi dobře seznamoval s  ma-
lířskými technikami, o  radu, jakých ba-
rev pro fresku používat, v jakém poměru 
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udělat omítku, na  kterou budu malovat. 
Velmi podrobně mně pan učitel o  všech 
úskalích takového malování poučil a  da-
roval mi polévkovou lžíci pravého kobal-
tu. Doma již byl uhlem nakreslený karton 
a dvouleté vyhašené vápno z farského vá-
penného dolu. Na vápno kladl pan učitel 
zvláštní důraz. Vápno jsem protláčel přes 
řídké plátno, holýma rukama, které se mi 
po  umytí vodou rozbolavěly. Byly červe-
né, spálené. Písek jsem si dovezl z Bratčic. 
Veškerý materiál spolu s lešením bylo tře-
ba dopravit ke  kapličce na  tvaroženský 
kopeček a  to je problém. Zatím kromě 
pana Chlupa tam nikdo s  koňmi nevyjel. 
Tehdy tam na  menším rakušánku dovezl 
šóší z  turkyně na  pálení Cyrila a  Metodě-
je a  byl za  to v  hospodě slavný. S  kama-
rádem, nebožtíkem Oldřou, který mě 
vždycky ve  všem mém počínání podpo-
roval, jsme stanovili pracovní plán. Musí 
to být namalováno do tvaroženské pouti. 
O žních se na kapličce malovat nedá, žád-
ný vesničan nemá v  té době čas. Zbýval 
nám vlastně jen týden na  tolik práce. 
Starou omítku okopat až na  cihlu, spáry 
vyškrábat a  vodou omýt cihly a  nastří-
kat cementovým střikem. Tento podklad 
musí být udělán den před nahozením 
maltou. Starostí moc a  zodpovědnost 
strašná, fantazie pracovala a nedala chvíli 
odpočinout. Všechno je důležité, na  nic 
se nesmí zapomenout. Den realizace byl 
určen. Rodiče zamlklí, vůbec nemluvili, 
prožívali si svoje. První synovo veřejné 
vystoupení. Jak bude přijato? Jistě s  po-
směchem. Jen moje milá babička mě 
před prací pokřižovala na čele, aby se mi 
to podařilo. Zapřáhl jsem naše šogárky 
do deštáku (nejlehčího vozu), prvně nalo-
žil v bečce vodu, potom malou karbovnu 
s pískem, vápno a putýnky, desky a tyče 
pro malé lešení, zednické náčiní a  spolu 
s Oldřem jsme vyjeli ke kopečku Santonu. 

Jeli jsme stejnou cestou, jako Napoleono-
vi dělostřelci. Oni táhli děla a bili koně, já 
zase spíš šogárky prosil a měl strach, aby 
mě nezklamali. Vyjel jsem. Kromě trochy 
vylité vody jsem dovezl nahoru všechno. 
Ještě po tolika letech si vzpomínám na tu 
sílu, kterou jsem v mladém těle cítil. Také 
koně se třásli, kývali hlavou a  odfrkávali, 
byli rádi, že takový strmý kopec vyjeli. Ma-
teriálu nebylo mnoho. Cenné byly jen dvě 
fošny a  vypůjčené železné kozy. Přesto 
Oldřa rozhodl, že opatří hlídače, aby nám 
do rána nic nechybělo.

V noci jsem velmi špatně spal. Možná, 
že tenkrát napoleonští vojáci také nespali. 
Ráno ve čtyři hodiny jsem už byl u kaplič-
ky a dělal maltu. Zedník mně štít kapličky 
nahodil, hodně uhladil kovovým gléťá-
kem a na kole spěchal do Brna do práce. 
Karton jsem měl schovaný v kapličce. Pak 
nastala ta chvíle.

Slunko právě vycházelo, začalo už 
trochu hřát, ptáci zpívali, ale já jsem nic 
z  toho nevnímal. Byl jsem plně soustře-
děn přenést kresbu na štít kapličky. Vylezl 
jsem po  stolici na  fošnu, která mi dělala 
lešení, pravou rukou jsem rozevřel karton 
a dvěma hřebíky jej zajistil ke štítu. Opač-
nou stranou štětce kopíroval všechny čáry 
z kartonu na omítku. Stěna byla ještě hod-
ně mokrá a balící papír se promáčel a ně-
kde i trhal. Se strachem jsem sundával kar-
ton a zcela zničený shazoval podél lešení 
na zem. Na stěně nebylo naprosto nic. Jen 
krásně osvětlená stěna a  jen z  bočního 
pohledu se leskly vytlačenou vodou ně-
které čáry. Hrůza. Do  hlavy a  do  kolen 
se vehnala strašná bolest, strach. Vždyť 
já to neudělám. Čas pro fresku utíkal 
a omítka na kapličce rychle schla. Na sto-
ličce z  kapličky byla položena plechová 
paleta, nádoba na  slitou vodu z  vápna 
a  v  krabičkách potřebné práškové barvy 
zakapané vodou, aby je vítr nerozfoukal. 
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Je třeba rychle jednat, celé tělo zpocené 
a do očí tekl pot. Vzal jsem kulatý štětec, 
namočil ho do  vzácného modrého kad-
mia a  téměř bez pomocných čar, kreslil 
na  stěnu kostel a  potom školu se zahra-
dou a když přišlo na Pannu Marii Sněžnou, 
jejíž obrázek jsem měl od  pana faráře 
Soukopa, byl jsem již úplně klidný. Srdce 
už nebušilo, lýtka napjatá a v těle síla. Za-
čal jsem malovat od Panenky Marie, jejíž 
obličej byl černý, byla asi černoškou. To 
mi nejvíce vadilo. Proč na  naší kapličce 
má být černoška a  ne moravské děvče. 
Proto jsem tvář zesvětlil, že vypadala jako 
od  slunce opálená. Děťátko neměla, ale 
jakousi podivnou hvězdu na  jednom ra-
meni. Vše jsem poctivě namaloval, podle 
malého svatého obrázku a když přicházel 
kamarád Oldřa, vesele jsem ho vítal jistý 
si již vítězstvím. Sluníčko již bylo vysoko 
za  zády a  žňové hřálo, když jsem slézal 
z lešení zvědavý, jak na mě bude z dálky 
působit celek. No, moc mě to nenadchlo. 
Zeď působila šedě, byla ještě živá, ale cosi 
tam bylo. Oldřa, kamarád, chválil, že to 
bude hezké, až odstraníme lešení. Věděl 
jsem, že lešení zase není tak podstatné. 
Bylo již k  jedenácté, když freska začala 
vykukovat. Napřed světlal vršek, kde byla 
Panna Maria, ukazovala svoji opálenou 
tvář a  potom vápenný oblouk pod ní, 
na  který jsem napsal: „Panna Maria tva-
roženská – oroduj za  nás“. Postupně, jak 
slunce prohřávalo omítku, žluté nebe se 
velmi výrazně ozývalo, potom náš mod-
rý kostel a škola. Kvalita kadmia se zvlášť 
uplatňovala. V  duchu jsem prosil kadmi-
um, aby už přestalo modřit. Z obavy, aby 
tam něco zůstalo, jsem neustále přidával 
na  síle barvy, která potom při vyschnutí 
omítky zintenzivněla. Jenže já to nevěděl. 
Na to zřejmě pan učitel Novák  zapomněl. 
To byla asi jedna z hlavních zkušeností sta-
rých freskařů, odhadnout působení barvy 

při vyschlé omítce. Přes toto překvapení 
jsem cítil jisté zklidnění a  uvnitř trochu 
radosti.  Bylo již poledne. Ani žízeň, ani 
hlad se nedostavoval, tak mocně působil 
strach a  zodpovědnost vůči sobě a  těm 
druhým. Podobné nejistoty prožívali 
všichni doma, ale když zjistili, že přichá-
zím s veselou, byli rádi.

Odpoledne jsem v  babiččině výměn-
ku usnul a  spal až do  druhého dne. Byl 
jsem zvědavý, co řeknou první návštěv-
níci našeho kopečku, až uvidí štít poma-
lovaný mojí freskou. Mlčeli, jako vždycky, 
při mé výtvarné práci pro moji rodnou 
Tvarožnou. Prvního uznání se mi dostalo 
od  našeho faráře Soukopa, veřejným po-
děkováním v nedělním kázání, kde chválil 
moje nadání a  jediné správné zobrazení 
Panny Marie Sněžné. Všechna předchá-
zející byla podle něj nesprávná. Navští-
vil prý kapličku nějaký odborník, který 
panu faráři moji práci pochválil.  Největší 
hodnocení jsem očekával od svého pana 
profesora Hrbka, kterého jsem považoval 
za jediného, který může moji práci správ-
ně zhodnotit. Tak jsem ho pozval a  on 
přijel jednu srpnovou neděli. Maminka 
zařízla husu a upekla v naší pekařské peci. 
Po  dobrém obědě jsme se s  panem pro-
fesorem a  jeho paní vydali na  kopeček. 
Panu profesorovi a  jeho paní se freska 
líbila a prohlásil, že jen málo tomu chybí, 
aby to byl již kumšt. 

Nastaly jiné starosti, byla válka. Sloužil 
jsem jako pacholek u sedláka a pak jsem 
byl totálně nasazen jako zemědělský děl-
ník na  zákopové práce do  Rakouska. Ně-
kdy, tak v šedesátých letech, přišel na ná-
rodní výbor dopis, nevím již z  kterého 
úřadu, že máme na  kapličce historicky 
cennou fresku, kterou přijde opravit re-
staurátor Růžička. Za  ta léta častým pro-
máčením a prudkými dešti s větrem obar-
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. ledna 2012. 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.

vená zrníčka omítky opadávala a  malba 
slepla, stávala se málo čitelnou.  Kluci se 
bažantími vajíčky trefovali do  různých 
míst na fresce.

Restaurátor Růžička nepřišel a já jsem 
nedbal na dopis psaný národnímu výboru 
a znovu fresku okopal a udělal  tam sgra-
fito, které  v těch podmínkách vydrželo až 
dodnes. Rád na  ta léta mé první veřejné 

práce vzpomínám, na  to velké vzruše-
ní a  zodpovědnost, která mně držela až 
do ukončení práce. Byl jsem jak nemocný 
a to při mé práci trvá až dosud.

Po léta si říkám, proč jsem tam raději 
nenamaloval ten čtvrtý návrh se ženou 
a  děckem s  růžovým dudlíkem, hrající-
mi se dětmi a teletem. Byl nejpravdivější 
a nejupřímnější. 

Vladimír Drápal
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Naši jubilanti

listopad–prosinec 2011
94 let Šurý Josef, Tvarožná 324

85 let Krček František, Tvarožná 250

75 let Ryšavý Ladislav, Tvarožná 265 
 Švábenský Jan, Tvarožná 22

70 let Liškutín František, Tvarožná 303

65 let Galleová Milada,  Tvarožná 21

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 22. 11. 2011, 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

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



Koncert Komorného zboru Zvony, 1. 10. 2011

Žehnání Kalábova kříže, 9. 10. 2011

Divadlo Křový, 9. 10. 2011




