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Vážení spoluobčané, 
přijměte ode mě se začínajícím podzi-

mem srdečný pozdrav a  dovolte mi, pře-
dat vám na úvod tohoto zpravodaje něko-
lik informací.

Začnu o  stromech, protože právě 
ony dokáží dát podzimu tu jeho typic-
kou a  přesto stále okouzlující barevnost. 
V  obci a  především na  frekventovaných 
místech, musíme ale stromy vnímat i z  ji-
ného pohledu. Provozní bezpečnost 
vzrostlých stromů je jedním z témat, které 
nemůže vedení obce ponechat na okraji 
zájmu. Před rokem nechala obec zpraco-
vat odborný posudek na stromy v areálu 
kulturního domu a následně byla v tomto 
prostoru také realizována opatření, která 
tento posudek předepisoval. Nyní máme 
na  stole nový znalecký posudek na  lípy 
v ulici Za Humny a ve dvoře základní ško-
ly. Prostředky na  provedení navržených 
opatření bude nutné zahrnout do  roz-
počtu na  příští rok. Topol u  mostu před 
kulturním domem byl pokácen z důvodu 
svého havarijního stavu. Vážně ohrožoval 
okolí, a kdo viděl, jak vypadal vnitřek ská-
ceného kmene, jistě pochopil, že riziko 
možného pádu zde bylo opravdu znač-
né. Poděkování za pomoc při jeho kácení 
patří profesionální jednotce pozořických 
hasičů a také panu Vilému Sittemu, který 
se postaral o likvidaci zbylého torza kme-
ne, na  které již neměli hasiči odpovídají-
cí vybavení. K  těm stromům, stromkům 
a keřům bych měl ještě malou poznámku. 
Bylo by dobré, kdyby se každý z nás pře-
svědčil, zdali kvůli nevhodně vysazené 
nebo přerostlé dřevině na svém pozemku 
nebo na  pozemku, který užívá, nepůso-
bí někomu jinému škodu nebo omezení. 
Jestli třeba zemědělská technika nemu-
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sí u  mého pozemku vybočovat z  cesty 
na pozemek souseda, jestli si projíždějící 
auta bezpečně vyhnou a  zdali se chodci 
na  chodníku před mým domem nemusí 
ohýbat nebo chodit téměř po obrubníku.

Na  autobusových zastávkách na  Kon-
ci byly umístěny nové odpadkové koše. 
Možná svým provedením nevyhovují 
kuřákům, protože neobsahují popelník, 
ale to je i proto, aby si někteří z nich uvě-
domili, že na  zastávce je kouření zakázá-
no. Odpadkové koše umístěné nedávno 
na  hřbitově podél hlavního chodníku se 
vyprazdňují před každým víkendem. Jsou 
určeny zejména na  drobný odpad, tedy 
například na  vyhořelé kalíšky. Zvadlé ky-
tice a podobný objemnější odpad do nich 
nepatří. Ten je třeba ukládat do  kontej-
neru u  horní brány, tak jak jsme na  to 
byli zvyklí. Věřím, že kdo zvládne donést 
na  hřbitov čerstvou kytici, dokáže také 
s  tou uvadlou dojít ke kontejneru. A kdo 
má alespoň trochu estetické cítění, jistě 
uzná, že „přetékající“ koše při nedělní ná-
vštěvě hřbitova kazí celkový dojem a spo-
lehlivě „zastíní“ i  hezky upravený hrob. 
V  obci bylo rozmístěno také pět košů 
na  psí exkrementy. Tento počet nemusí 
být konečný a  rovněž umístění se může 
změnit podle toho, jak budou využívá-
ny. Jsou označeny nálepkou s  obrázkem 
pejska. Někde prý mají podobné koše 
doplněné ještě nápisem „Naučte svého 
psa uklízet nebo to za něj ukliďte vy.“ My 
tam tento nápis nemáme, ale bylo by jistě 
hezké, kdyby to takto fungovalo. A jak se 
na to majitelé psů se svými zvířaty domlu-
ví, to už nechávám na nich. 

Na internetové stránky obce byl umís-
těn tzv. geoportál. Jedná se o pravidelně 
aktualizovaný souhrn map a  údajů o  po-
zemcích, budovách, katastru nemovitostí 
a inženýrských sítích v obci. Je zde i mož-
nost nahlédnutí do  základních výkresů 

územního plánu. Přístup je snadný, on-
-line přes banner „Mapa obce“ umístěný 
na úvodní webové stránce. 

Kaple na  Santonu si letos připomíná 
kulaté jubileum, 180 let od svého znovu-
obnovení poté, co byla zničena při bitvě 
u Slavkova. Těsně před tvaroženskou pou-
tí byly obecními pracovníky provedeny 
nové nátěry střechy, klempířských prvků 
a  fasády. Do  interiéru byl znovu vrácen 
korpus ukřižovaného Krista, jehož repasi 
zajistil Patrik Galle a odbornou práci pro-
vedl restaurátor Pavel Kučera z Brna.

Prodejnu pana Dohnálka na návsi, kte-
rá je od letošního února uzavřena, odkou-
pila firma ROSA Market z Kroměříže, která 
provozuje například i  prodejnu potravin 
ve  Viničných Šumicích. Nyní probíhají 
nutné formality související s  povolením 
provozu a  ještě v  průběhu podzimu by 
mělo dojít k  jejímu otevření. Možná to 
mnozí občané uvítají, zejména když po-
sledního září končí svoji činnost prodejna 
U Matysů.

Na stavební úřad do Pozořic jsme po-
dali ohlášení opravy chodníku podél hlav-
ní silnice, v úseku Gastl – křižovatka Hlinky. 
Kromě projektové dokumentace a  vyjád-
ření správců podzemních sítí bylo nutné 
uzavřít pro tuto stavbu smlouvu s  Jiho-
moravským krajem, jelikož se jedná o po-
zemek kraje. Dokumentace pro stavební 
povolení na  chodník na  Konci, označo-
vaný jako I. etapa chodníku k  motorestu 
Rohlenka, je hotova. Nutná vyjádření 
k  projektu jsou zajištěna, chybí poslední 
vyjádření, a sice vlastníka pozemku komu-
nikace, kterým je český stát. V současnosti 
také probíhá převod tohoto státního po-
zemku na  Jihomoravský kraj, takže je tu 
situace trochu komplikovanější. Prozatím 
byla v  tomto úseku provedena bezpeč-
nostní opatření spočívající v  přemístění 
radaru blíže k  začátku obce a  v  instalaci 
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Informace o konaných akcích a významných událostech
•	 30.–31. července se konal 16. ročník Tvaroženské olympiády pro děti a mládež, letos 

za hojné účasti závodníků.
•	 3. srpna Lubomír Šubrt a Ivo Fišer připravili předpouťovou diskotéku.
•	 4. srpna zazněly trampské melodie, při tradičním předpouťovém setkání rodáků 

na Kosmáku.
•	 5. srpna se konala Tvaroženská pouť, po ranní přeháňce bylo počasí letos výjimečné.
•	 8. srpna navštívila naši obec delegace z ruské obce Možajsk, v rámci aktivit spoje-

ných s 200letým výročím bitvy u Borodina; delegaci doprovázel generální konzul 
ruské federace Andrej J. Šaraškin, starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát a kronikář obce 
Tvarožná František Kopecký

•	 26. srpna se konal III. ročník sportovní soutěže požárních družstev, družstvo mužů 
z Tvarožné se umístilo na 2. místě za družstvem z obce Nesvačilka. 

Pozvánka na plánované akce
21.–23. září – divadelní festival na Sokolovně – viz inzerce na jiném místě.

Poděkování
Děkujeme členům TJ Sokol za organizaci Tvaroženské olympiády a předpouťových 

kulturních akcí.

Děkujeme občanům bydlícím na  návsi za  pochopení a  strpění provozu atrakcí 
v průběhu pouti.

Děkujeme hasičům za  uspořádání soutěže v  požárním sportu a  blahopřejeme 
k druhému místu v soutěži. 

Aktuality z obce

dopravní značky na  horizontu u  Kosmá-
kova kříže upravující maximální povole-
nou rychlost. Do konce září bychom měli 
mít také k  dispozici objednanou studii 
na novou komunikaci v Hlinkách.

S komunikacemi souvisí také možnost 
parkování. Už v minulém čísle zpravodaje 
jsem napsal, že jsem si dobře vědom toho, 
že parkovacích míst v obci není dostatek. 

Aby jich ale nebylo ještě méně, neměli by-
chom je využívat k dlouhodobému odsta-
vování vozidel.

Závěrem bych rád popřál všem ško-
lákům úspěšný začátek nového školního 
roku a  vám všem příjemné a  teplé pod-
zimní dny.

Ing. Petr Buchta
starosta obce
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REKLAMA
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Hrobová místa
Upozorňujeme občany, kteří mají pronajatá hrobová místa na místním hřbitově, aby 
zkontrolovali své smlouvy a zjistili jejich platnost. Většina smluv končí 31. 12. 2012.
Zájemcům o prodloužení nájemného na dalších 10 roků budou vystaveny nové smlou-
vy. Nájemné, včetně služeb spojených s pronájmem, činí 30 Kč za každý započatý m2 
a  rok. Občany, kteří nebudou mít zájem o prodloužení nájemného, žádáme o písem-
nou výpověď.

kontakt: Obec Tvarožná 
 Tvarožná 40  
 664 05 Tvarožná 
tel.: 544 226 101
e-mail: obec@tvarozna.cz 
 ucetni@tvarozna.cz

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–prosinec 2012
sobota 22. 9. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 3. 10. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 13. 10. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 24. 10. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 3. 11. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 14. 11. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 24. 11. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 5. 12. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 15. 12. 2012 9:00–11:00 hod.

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

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi.

Upozornění občanům

16. ročník Tvaroženské olympiády
Bylo pondělí, 30. července 2012. Ko-

lem osmé hodiny ráno se Tvarožnou ro-
zezněla veselá písnička z místního rozhla-
su – budíček pro všechny kluky a děvčata, 
kteří by si chtěli přijít zasportovat. Pre-

zence k účasti na 16. ročníku Tvaroženské 
olympiády začínala od  8.30 a  v  tomto 
prázdninovém čase bylo třeba odpočíva-
jící školáky tak brzy po ránu probrat. Více 
či méně rozespalí sportovci a  sportovky-

Z činnosti spolků a sdružení
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ně se dostavili v hojném počtu, většinou 
doprovázeni trenéry a  povzbuzujícími 
fanoušky z  rodinného týmu. Soutěžících 
bylo nakonec zapsáno 61 a přihlížejících 
bylo přibližně stejně tolik. Tradiční soutě-
že v běhu, hodu a skoku dalekém proběh-
ly v příznivé sportovní atmosféře. Dobrou 
náladu velmi ovlivnil vysoký počet soutě-
žících v I. kategorii, která je určena dětem 
do 5let. Znovu jsme byli svědky dobrých 
výkonů, znovu byly překonány staré re-
kordy. V  I. kategorii Tomáš Dvořák překo-
nal rekord v běhu na 20 m, Adam Pokorný 
vyrovnal rekord ve skoku dalekém z místa, 
ve  III. kategorii překonala rekord v  běhu 
na  50 m hned dvě děvčata – Kateřina 
Michalová a  Kateřina Křenková, z  nichž 
druhá jmenovaná zvítězila lepším výko-
nem. Rekord padl i ve IV. kategorii. Aneta 
Otevřelová vylepšila svůj vlastní rekord 
v hodu kriketovým míčkem o 8 m. Výsled-
ky byly všem soutěžícím zapsány do osob-
ní tabulky výkonů, kterou pak obdrželi při 
závěrečném nástupu. Na ty nejlepší spor-
tovce a sportovkyně z každé kategorie če-
kaly ceny a odměny formou šeků. Pozvání 
na pokračování Tvaroženské olympiády si 
při závěrečném nástupu vyslechli všich-
ni, ale disciplíny šplh a skok vysoký, jsou 
přece jen náročnější a  tak se druhý den, 
v  úterý 31. července, sešlo v  tělocvičně 
na Kosmáku 32 soutěžících. I to je oproti 

minulým letům ovšem účast velmi dobrá. 
Výkony byly různé úrovně, ale tak to bývá, 
některé děti si přijdou obě disciplíny jen 
poprvé vyzkoušet a ostřílení sportovci se 
z  nich stanou až v  příštích letech. I  tady 
jsme však byli svědky dobrých výkonů. 
O  vyrovnání rekordu ve  skoku vysokém 
se postaral v  V. kategorii Marek Andry-
sík a věřím, že příště nás svým výkonem 
donutí posunout laťku ještě výše. Byly 
rozdány tabulky výkonů, odměny, slad-
kosti a  jako bonus – vstupenky na  pou-
ťové atrakce. Po  slavnostním zakončení 
16. ročníku Tvaroženské olympiády žádný 
z účastníků neodcházel s prázdnou.

Závěr patří vždy těm, kteří se na zabez-
pečení akce podíleli: pořadatelsky, organi-
začně a finančně – TJ Sokol Tvarožná s vý-
raznou finanční podporou Obce Tvarožná, 
občerstvení po oba dny sponzorsky zajis-
til MOTOREST ROHLENKA, volné vstupen-
ky na pouťové atrakce pro všechny soutě-
žící věnovala firma Kolotočová společnost 
SCHULZ. Osobní poděkování si dovolím 
připojit Majce, Janě a  Evě za  morální 
i praktickou podporu.

Všechny výsledky 16. ročníku Tvaro-
ženské olympiády budou v nejbližší době 
uvedeny v  tabulce na  internetových 
stránkách obce.

Za TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

Rozvrh cvičebních hodin 2012–2013

9–
10

10
–1

1

11
–1

2

12
–1

3

13
–1

4

14
–1

5

15
–1

6

16
–1

7

17
–1

8

18
–1

9

19
–2

0

20
–2

1

 22

PO Stol. tenis senioři Florbal Ženy
ÚT Předškol. žactvo Stol. tenis muži
ST Žáci Kopaná Kopaná senioři
ČT Stol. tenis senioři Žákyně Kopaná muži Ženy
PÁ  Stol. tenis žactvo  Stol. tenis muži
SO
NE  Stolní tenis muži
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Hřiště pod Santonem: 
úterý 18:30–20:00 hodin – muži kopaná
středa 18:30–19:30 hodin – starší hráči kopaná
čtvrtek 18:30–20:00 hodin – muži kopaná
pátek 17:00–18:00 hodin – žactvo kopaná

Základní škola Tvarožná
Po  dvouměsíčním prázdninovém od-

počinku jsme v pondělí 3. 9. 2012 zahájili 
nový školní rok 2012/2013. Slavnostní za-
hájení proběhlo v 1. třídě, kde jsme přiví-
tali 9 nových žáčků. Prvňáčky doprová-
zeli jejich nejbližší a  přivítat a  povzbudit 
všechny žáky přišel i pan starosta ing. Petr 
Buchta.

Žáci budou v  letošním školním roce 
rozděleni do 3 tříd. Třídní učitelka 1. roční-
ku s 9 žáky je Mgr. Pavlína Třečková. Třídní 
učitelka 2. a 5. ročníku s 22 (9 + 13) žáky je 
Mgr. Ivana Majerová a třídní učitelka 3. a 4. 
ročníku s 13 žáky (7 + 6) je Mgr. Věra Flori-
ánová. Celkem se na naší škole letos bude 
učit 44 žáků. Na částečný úvazek zůstává 
vyučovat Mgr. Michaela Šebestová, která 
povede také školní družinu. Úklid a údrž-
bu budovy školy má opět na starost paní 
Renata Laníčková.

Na žáky i v letošním školním roce čeká 
zajímavý kulturní a  sportovní program 

a  také mimoškolní aktivity, které budou 
zahájeny od měsíce října. Celoročně opět 
pokračujeme v  soutěži Recyklohraní. 
Na  začátek měsíce září plánujeme sběr 
starého papíru.

V měsíci září zahájíme plavecký výcvik 
ve  Vyškově, podíváme se na  pohádku 
Miloše Macourka, a  pokud počasí dovolí, 
uspořádáme pro okolní málotřídní školy 
atletický čtyřboj. V říjnu nás také čeká pro-
školení v dopravní výchově a výtvarné díl-
ny před podzimními prázdninami.

Během prázdnin jsme změnili naše 
webové stránky. Informace o  škole i  jed-
notlivých třídách včetně fotogalerie na-
leznete nyní na www.skolatvarozna.cz.

Na závěr bych chtěla popřát všem žá-
kům, jejich rodičům a  také pedagogům 
úspěšný a  bezproblémový nový školní 
rok. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Začátek školního roku se v naší mateř-

ské škole opět neobešel bez slziček, ale 
věřím tomu, že se všem novým dětem 
bude u nás brzy líbit. V letošním školním 
roce je k docházce do mateřské školy při-
hlášeno 50 dětí, z toho 34 kluků a 16 ho-
lek. Jak jistě vidíte, tak i  v  letošním škol-
ním roce máme zase „klučičí“ školku. 

Již 7. září pojedeme na první lekci pla-
vání do Vyškova, kde se budeme učit zá-

kladům plavání. Pravidelně tak budeme 
jezdit každou středu až do 7. listopadu. 

20. září nás čeká první kulturní akce, 
kdy přijede do  mateřské školy kouzelník 
s  Kouzelným příběhem veselého Toma. 
Na  konci měsíce pojedeme do  horákov-
ské obory podívat se na daňky a muflony. 
Je to určitě zážitek, který osloví malé i vel-
ké pozorovatele. Můžete již nyní společně  
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Ze života obce
Kvačiansky kotlík 2012

Jednoho krásného dne naše obec ob-
držela pozvání na soutěž ve vaření kotlíko-
vého guláše. Toto klání se mělo uskutečnit 
14. července v družební vesničce Kvačany.

V  pátek 13. července v  odpoledních 
hodinách vyrazila od  našeho obecní-
ho úřadu směr Slovensko hasičská do-
dávka v  obsazení: kuchaři – Jaromír 
Kocourek, Tomáš Ondráček, pomocný 
personál – Žofie a  Iveta Ondráčkovy, 
Martin Kocourek, František Kopecký st., 
František Kopecký ml., Radka Doležalo-
vá a  řidič Vlastimil Doležal. O  něco poz-
ději vyjíždí Pavel Šťastný s  rodinou.  
Jízda do  Kvačan, jež se nacházejí za  Lip-

tovskou Marou, proběhla za  vydatného 
a  místy i  prudkého deště. Teprve s  na-
ším příjezdem na  místo déšť ustal, jako 
by nechtěl pokazit vřelé uvítání, které 
nám bylo uchystáno. Ubytováni jsme 
byli ve  zdejší mateřské školce, která Tva-
rožňákům už po  několikáté poskytla 
azyl, stejně tak jako školní kuchyně, kde 
jsme měli večeře i  snídaně. Ovšem ona 
páteční večeře spojená s  uvítáním pro-
bíhala až do  pozdních nočních hodin.  
Sobotní ráno ohlásili kokrhající kohouti. 
Nad probouzející se dědinkou se vzná-
šely roztrhané cáry mlhy, jež ustupovala 
po  úpatí hor a  zubaté sluníčko se snaži-

lo nakouknout přes 
skaliska do údolí, kde 
se mělo odehrávat 
dnešní klání ve  vaře-
ní kotlíkového gulá-
še. Hemžení po  vsi 
bylo již od  kuropění. 
Traktory, auta, lidé 
převáželi či přenášeli 
stoly, lavice, kotlíky 
a  kotliny. Vypadalo 
to, jako by se celá 
dědina stěhovala 
na  nějaký obrovský 
piknik. Samozřejmě 
i  my jsme se zapojili 
do  tohoto stěhování 

s dětmi sušit pečivo, které zvířátkům vel-
mi chutná. 

V pátek 19. října pojedeme do Divadla 
Bolka Polívky na  pohádku Šípková Rů-
ženka. Jedná se o  loutkový minimuzikál 
na  motivy známé pohádky, do  kterého 
jsou aktivně zapojeny i děti.

Doufám, že výčet akcí na  měsíce září 
a  říjen je úplný a  že se dětem budou 
všechny akce líbit. Na  závěr přeji všem 
čtenářům zpravodaje příjemné prožití 
podzimních dnů.

Za celý kolektiv mateřské školy 
Mgr. et Bc. Yvona Hrbáčková
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národů. Opět jsme naložili náš hasičský 
„transportér“ a  zamířili směr Kvačianské 
údolí. Toto místo je velice malebnou brá-
nou do  hor, nacházející se těsně za  obcí 
Kvačany. Po vyložení veškerého proviantu 
začalo hloubení ohnišť a příprava kotlíků, 
štípání dříví apod. Ostatní již krájeli cibu-
li, maso atd. V 9.00 hod. byl vydán povel 
k zapálení všech 18 ohnišť, což se proved-
lo předáním malých pochodní každému 
zúčastněnému družstvu. Za malou chvíli 
už se nesla okolím vůně cibulky, která 
byla v každém kotlíku. 
Dále už každý postu-
poval podle svého 
nejlepšího přesvěd-
čení. Ingrediencí bylo 
nesčetně. Od  těch 
všeobecně známých 

– jako rajčata, papriky 
a  různé druhy klobás-
ků – až po  ty tajné, 
kde se často nedalo 
rozpoznat, co to vlast-
ně je či bylo, záměrně 
ukryto před zraky 
ostatních účastníků 
soutěže. Důležitá po-
známka: úplně všich-
ni, kromě nás, ještě 
do  guláše přidávali 
větší či menší množství brambor. To, že my 
jsme použili nadrobený chleba u většiny 
vzbudilo údiv a u některých i nepochope-
ní – prostě slovenský guláš je bramborový 
guláš. Naši kuchaři Tomáš s Jarkem uvařili 
guláš zvěřinový a guláš pikantní – oprav-
du excelentní a chuťově vynikající, ovšem 
bez brambor, což místní nekvitovali.  
Samozřejmě, celý den se jen nevařilo. 
Pořádaly se různé hry, pro děti zde byly 
atrakce, hasiči z  Liptovského Mikuláše 
pro ně vyrobili obrovskou hromadu pěny. 
Prodávaly se různé upomínkové před-

měty, k  poslechu hrála slovenská lidová 
hudba, jež se občas střídala s tou moder-
ní. Proběhla i tombola, jejíž hlavní cenou 
byl let vrtulníkem nad Kvačianským údo-
lím. Konala se zde i dražba knihy místního 
rodáka o  právě zmiňovaném údolí. Její 
výtěžek šel na  humanitární účely. Aukci 
samozřejmě vyhrála Tvarožná. Za vřelého 
debatování našich zastupitelů s autorem 
bylo do  knihy vepsáno pár upomínko-
vých vět. Několik nás bylo také pozváno 
na  prohlídku Kvačianského údolí, mimo 

vyznačené turistické trasy, takže nám 
bylo umožněno vidět jeskynní vodopád, 
který není turistům běžně přístupný.

Ve  14.00 hod. bylo vaření zakončeno 
a porotci obešli jednotlivá družstva. Ode-
brali vzorky a přenesli je k degustaci. Byla 
vyhlášena pouze první tři místa. My jsme 
se dozvěděli z důvěryhodných zdrojů, že 
naše umístění bylo před první půlí startov-
ního pole. Příští rok, jestli se pojede, radí-
me vařit bramborový a segedínský guláš. 
Ale den ještě nekončí, právě teď se začalo 
ochutnávat, popíjet, debatovat a  vymě-
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ňovat si poznatky. K tomu všemu hrála až 
do  noci hudba. Podebatovali jsme také 
se soutěžícími z  obce Tvarožná, vzdá-
lené pár kilometrů od  Kvačan. Prostě 
bavili jsme se až do  pozdních hodin.  
Neděle byla ve  znamení loučení a  odjez-
du. Po snídani jsme si prohlédli nově opra-
venou školu se zasvěceným výkladem 
paní ředitelky. Hasiči nám ukázali nedáv-
no objevený skvost v podobě staré hasič-

ské stříkačky tažené koňmi. Naposled 
jsme se sešli ještě na obecním úřadě, kde 
byl oficiálně ukončen náš pobyt v krásné 
dědince Kvačany, a  potom vyrazili směr 
Morava. Na  zpáteční cestě jsme zastavili 
v  termálních lázních Bešeňová, posléze 
nakoupili nějakých sýrů, dali si oběd a už 
opravdu jeli domů do naší Tvarožné.

účastníci zájezdu

Výročí narození Ignáce Mayera
Katolický kněz Ignác Vincenc Mayer 

(*28. 11. 1792 Německý Brod +15. 7. 1850 
Tvarožná), se narodil 28. listopadu 1792 
v  Německém, dnes Havlíčkově Brodě. 
Brzy to tedy bude 220 roků. Jeho příjmení 
se uvádí i v počeštěné podobě jako Majer.

Po  ukončení teologického studia byl 
v  roce 1815 vysvěcen na  kněze. V  tom 
roce také začal působit jako druhý koope-
rátor v Třebíči. Po pěti letech se stal admi-
nistrátorem v rodišti dalšího tvaroženské-
ho faráře Václava Kosmáka v  Martínkově 
a po třech letech odtud odešel na místo 
kooperátora do  Bobrové. Od  1. červen-
ce 1824 nastoupil jako farář v Jimramově 
do  starobylého kostela, zasvěceného Na-
rození Panny Marie. 

Do  tvaroženské farnosti při kostele 
sv. Mikuláše, zahrnující obce Tvarožná, Ve-
latice, Horákov, Mokrá a Blažovice, nastou-
pil jako farář 31. října 1829. Nahradil zde 
zemřelého drnoholeckého rodáka Jana 
Reicharta, který do  tvaroženské farnosti 
přišel jako čtyřicetiletý (*1773) v roce 1813 
z Líšně jako náhrada za Václava Bartoška, 
odcházejícího z  Tvarožné po  šestadvace-
tiletém působení do  Křídlovic u  Znojma. 
Jan Reichart ve Tvarožné působil 16 roků. 
Zemřel jako šestapadesátiletý 8. července 
1829. 

Archívy nám prozrazují, že 24. května 
1832 udělila biskupská konzistoř Ignáci 

Mayerovi pověření ke svěcení kříže v Ho-
rákově. Chtěl cestovat po  Evropě. 1.  pro-
since 1840 požádal osmačtyřicetiletý 
tvaroženský farář Ignác Vincenc Mayer 
Biskupskou konzistoř v  Brně o  povolení 
cesty po  německých spolkových státech 
a  hlavních městech Evropy. Chtěl navští-
vit Londýn, Paříž, Madrid a  Řím. Jednalo 
se o období duben–říjen 1841. Biskupská 
konzistoř mu cestu nepovolila. Důvo-
dem zamítnutí byla dlouhá nepřítomnost 
ve farnosti. Opakovaná žádost o povolení 
cesty po  Evropě, podaná 26. října 1841, 
mu byla 4. listopadu Biskupskou konzis-
toří ze stejných důvodů znovu zamítnuta.

17. května 1838 mu Biskupská konzis-
toř udělila fakultu ke svěcení kříže ve Ve-
laticích a o tři roky později, bylo to 9. čer-
vence 1841, i ke svěcení kříže ve Tvarožné. 
15. května 1845 mu bylo uděleno povole-
ní ke svěcení kříže v obci Mokrá, 12. červ-
na ke svěcení tří nových křížů v obci Bla-
žovice a 26. srpna 1847 znovu ke svěcení 
kříže ve Tvarožné. 

Ignác Mayer, který patřil ke  generaci 
národních buditelů, náhle zemřel 15. čer-
vence 1850. Bylo mu 58 roků. Mezi jeho 
vrstevníky patřili například český vlaste-
necký kněz a  archeolog Václav Krolmus, 
opat brněnského augustiniánského kláš-
tera a  významný kulturní a  politický čini-
tel Moravy Cyril František Napp, historik 
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a básník Ján Kollár a Gregor Wolny, histo-
rik, profesor a archeolog. 

V  obvodové zdi původního hřbitova 
za  kostelem sv. Mikuláše ve  Tvarožné je 
zabudován náhrobek. Je zde jediným do-
chovaným. Čteme na něm tento nápis:

ZDE ODPOČÍVÁ V PÁNU
VLASTENECKÝ FARÁŘ TVAROŽENSKÝ

P. IGNÁC VINCENC
MAJER

*28. 11. 1792 V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ,
ZEMŘEL NÁHLE 15. 7. 1850

FARÁŘEM VE TVAROŽNÉ BYL 21.
R. R. I. P.

Mramorová deska byla v  roce 1998 
opravena nákladem obce Tvarožná. Ná-
stupcem Ignáce Mayera ve  tvaroženské 
farnosti se stal P.  Václav Lavička z  Kame-

ničky, který ve Tvarožné působil do roku 
1877. Po  něm přišel do  Tvarožné Václav 
Kosmák.

Podrobnější zprávy o  správcích far-
ností z přelomu 18. a 19. století naleznete 
v mé publikaci „100 osobností z doby třetí 
koalice“, vydané v roce 2010 a ve druhém 
dílu trilogie „Osobnosti habsburské mo-
narchie“, vydané v roce 2012. 

(http://www.tvarozna.cz. 700 let Tva
rožné u Brna, 1988, str. 145. Diecézní archív 
Biskupství brněnského: Biskupská konzistoř 
Brno: inv. č. 7 630, sg. M 176, k. 1901, dále inv. 
č. 153–176 a 9142, sg. R 50, kart. 2129, Kata
logy kněžstva brněnské diecéze 1812–1850 
a  1808–1830, Mikyska, A: Galerie kněží br
něnské diecéze, děkanství Kuřim).

František Kopecký,  
kronikář obce

PRODEJ KROUHANÉHO ZELÍ VE TVAROŽNÉ
    …a doma pouze našlapete do zeláku

=		čerstvou	krouhanku	Vám	jemně	nařežeme	ze	špičkových	kruhárenských	odrůd	bílého	zelí
=	přidáte	pouze	sůl	a kmín	v doporučeném	poměru
=		1	kg	krouhaného	zelí	odpovídá	přibližně	1	l	objemu	zeláku	(škopíku),	který	u nás	také	zakoupíte	
v různých	velikostech

Výsledek:	 	•	 zdravá,	jednoduchá	a levná	pochoutka	
	 •	 tradiční	pokrm	české	a moravské	kuchyně	
	 •	 vypěstováno	na našich	polích	a vyrobeno	u vás	doma	
	 •	 vydrží	celou	zimu	jako	výborný	zdroj	vitamínu	C

Prodej krouhaného zelí bude zahájen od 26. září 2012:	
	 středa	 16–19	hod.	
	 sobota	 9–12	hod.

Cena:		10	Kč/kg	krouhanky	(v ceně je sůl a kmín zdarma – úměrně k zakoupenému množství).

Dále nabízíme z naší produkce:	brambory,	cibuli,	mrkev,	petržel,	celer,	květák,	brokolici,	pórek…

Výrobce a pěstitel:  Ing. Petr	Kříž,	Tvarožná	338	
Telefon:	602 941 944,	544 226 347	
E-mail:	agropecold@tiscali.cz

REKLAMA
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Tvaroženské hody
Letošní Tvaroženské hody se konaly 

16. června 2012. Jako každý rok jsme sta-
věli máju v pátek ve 12 hodin. Máju jsme 
přivezli z Mariánského údolí a byla vysoká 
30 metrů.

Celý hodový den začal ve  13 hodin 
požehnáním na KD Kosmák, poté ve 13.30 
hodin vycházel průvod stárků po  vsi. 
I  přes velké obavy nám vyšlo krásné po-
časí, a  tak nám už nic nebránilo užít si 
hody naplno. K poslechu i tanci nám hrá-
la dechová kapela Fialenka z  Lanžhota 
na Podluží. V 17 hodin byl průvod zakon-
čený velmi vydařenou Moravskou bese-
dou žáků základní školy. 

Večerní zábava začínala ve  20 hodin 
nástupem stárků a  byli jsme velmi potě-
šeni, že se přišlo bavit téměř 700 lidí. 

Chtěla bych tímto jménem všech stár-
ků a  stárek velmi poděkovat všem, kteří 
se jakkoliv zasloužili o krásu těchto hodů 

– sponzorům, otci Josefovi za  udělené 
požehnání, žákům základní školy a  p.  ře-
ditelce Floriánové za  nácvik Moravské 
besedy, těm, kteří nám pomáhali s  orga-
nizací a přípravou hodů. Velké díky patří 
i všem lidem, kteří nás přišli podpořit jak 
v průvodu, tak i na večerní zábavu. V ne-

poslední řadě bych chtěla poděkovat 
všem stárkům a stárkám, kteří jsou samo-
zřejmě nedílnou součástí hodů a bez nich 
by hody zkrátka nebyly. 

Jsem velmi ráda, že i v naší obci zacho-
váváme hodovou tradici a věřím, že bude 
přetrvávat ještě mnoho dalších let…

Veronika Buchtová
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Nad Selenčou vyšla hviezda jasná
Nad Selenčou vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá, krásná …

Melodie této písničky je pro většinu 
z vás asi neznámá. Jen několik čtenářů při 
ní možná zavzpomíná na svůj výlet na jih 
na  přelomu června a  července letošního 
roku.

Ale pěkně od začátku. První říjnový ví-
kend loňského roku byl obzvlášť výjimeč-
ný. Jednak krásným počasím a také milou 
návštěvou komorního pěveckého sboru 
Zvony ze Srbska u  nás ve  Tvarožné. Jistě 
si někteří vzpomenete na  malebné tóny 
slovenských lidových písní a  přátelskou 
atmosféru, která následovala po koncertu 
na Sokolovně. Tehdy vyslovil dirigent sou-
boru PaedDr.  Juraj Súdi pozvání pro své 
hostitele – Chrámový sbor ve  Tvarožné 
a Kyjovský komorní orchestr – k návštěvě 
Selenče. Začaly přípravy na  cestu. Za-
tím jen v myšlenkách, ale s postupujícím 
časem ve stále konkrétnější podobě. Bylo 
nutné dohodnout, kdo se zúčastní (to je 
důležité vzhledem k obsazení hlasů nebo 
nástrojů), připravit skladby, domluvit 

jednotlivá vystoupení a  vůbec celý pro-
gram. O  to se postarala Alena Kalužová 
a dirigent Chrámového sboru a současně 
Kyjovského komorního orchestru Ing. Jan 
Sáraz. V  horizontu činnosti obou hudeb-
ních těles byla ovšem řada dalších úkolů. 
Nemohlo se zapomenout na  vánoční 
a  velikonoční svátky a  mnoho jiných vy-
stoupení v  průběhu roku. V  této „branži“ 
běží čas poněkud jinak. Například na  Vá-
noce je nutné se chystat už v  létě a  Veli-
konoce „začínají“ hned po Silvestru. V do-
statečném předstihu začal také nácvik 
skladeb pro Srbsko. Zkrátka, aby měly 
dostatek času si takzvaně „sednout“. Než 
k  tomu došlo, zažili jsme na  kůru hodně 
krušných chvil. Musely se přidávat samo-
statné zkoušky „srbské sekce“ i  společné 
zkoušky s  orchestrem. Už jsme se těšili 
na cestu i na setkání se svými přáteli. 

Nastal čas odjezdu. Opouštěli jsme 
náves ještě rozehřátou z  předešlého 
dne a netušili jsme, že nás čekají teploty 
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o  mnoho vyšší. Autobus byl vybaven kli-
matizací (a plnou ledničkou), takže po čas 
jízdy jsme nestrádali. Za Slavkovem jsme 
ještě posbírali muzikanty Kyjovského ko-
morního orchestru a  pak už jen pozoro-
vali měnící se krajinu za  okny autobusu. 
Stovky kilometrů jen rovina. Takový je 
obraz horizontu od  jižního Maďarska po-
kračující téměř celou Vojvodinou – pro-
vincií v severní části Srbska, kde se nachá-
zí slovenská obec Selenča. Přivítání bylo 
vřelé, hned jsme se ubytovali a čekala nás 
opět práce – zkouška v místním kulturním 
domě na zítřejší galavečer. Venkovní tep-
lota i  ve  večerních hodinách dosahovala 
téměř 40 stupňů. Jaká potom byla v sále 
pod reflektory si netroufám odhadnout. 
Po  zkoušce byl konečně čas na  bližší po-
znání hostitelů. Život se tu poněkud liší 
od  současného života u  nás. Hodně při-
pomíná jižní Moravu před několika de-
setiletími. Prašné cesty, v  neposečených 
předzahrádkách ovocné stromy a obyčej-
ná kola pohozená před stále odemčenými 
vraty. To aby mohl kdokoliv bez pozvání 
přijít – něco si vypůjčit, přijít pro radu 

nebo si jen popovídat a  ochutnat sou-
sedovu pálenku. Ta je samozřejmě, jako 
téměř veškeré další potraviny a pochutiny, 
domácí výroby. Snad z  každé domácnos-
ti v Selenči někdo pracuje v cizině. Ať už 
na Slovensku, u nás nebo v Itálii. O to větší 
tíha starostí o celé hospodářství a polnos-
ti připadá na  zbylé členy rodiny. Dalším 
pozoruhodným momentem je zde vztah 
ke kultuře slovenských předků. Nepopsa-
telný gejzír zpěvu, hudby a  lásky k  tradi-
cím prostupuje všemi věkovými skupina-
mi, působí na vás permanentně a je velmi 
inspirativní. Uvědomíte si, že tito lidé tvoří 
přirozené komunikační pouto mezi gene-
racemi napříč staletími. Historie zde ztrácí 
své hranice a stává se současností. Skoro 
bych až zapomněl psát dále o našem po-
bytu. V sobotu před hlavním vystoupením 
jsme měli možnost poznat okolí. Navštívili 
jsme město Báč, jedno z nejstarších sídel 
v srbské Vojvodině. Největším turistickým 
lákadlem je tu rozlehlá pevnost ze 14. sto-
letí. Pokračovali jsme k významnému kláš-
teru Bodjani, kde jsme mohli obdivovat 
fresky z 18. století a osvěžit se vodou ze 
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zázračného pramene. Po  obědě a  pro-
jížďce na dřevěných loďkách, k čemuž se 
odhodlali jen zdatní vodáci, jsme pokra-
čovali ke kýženému osvěžení v přírodním 
koupališti. Načerpali jsme tu hodně sil, ale 
také nám dostatečně vyhládlo. Nevím, 
na  co se těšili ostatní, ale já jsem byl do-
cela zvědav, jaký bude onen kotlíkový gu-
láš, který mi při snídani slíbil můj hostitel 
Dominik. Byl vynikající. Nebylo možné si 
dát nášup jenom proto, že nás čekalo nej-
důležitější vystoupení – koncert v  rámci 
oslav Dní Selenče. Večerní program byl 
velmi bohatý. Vystupovalo v něm mnoho 

dalších souborů a opravdu bylo na co se 
dívat. Někteří z nás byli po dlouhém před-
stavení unaveni a někteří měli ještě dosta-
tek sil k hledání nepoznaných krás noční 
Selenče. Ráno nastalo loučení a  odjezd 
do  Báčského Petrovce – dalšího sloven-
ského města, o  něco většího než Selen-
ča. Vystoupení v místním evangelickém 
kostele bylo velmi zajímavým zážitkem a 
závěrečné Dvořákovo Largo symbolickou 
tečkou za naším pobytem u přátel na Dol-
nej zemi.

Pavel Šťastný

REKLAMA

Kamenictví Šafránek
Slavkov u Brna

nabízí
veškeré renovace pomníků
 pomníky z přírodního kamene
 zákrytové desky
 vázy a svítilny
 obnova a přisekávky nápisů
 bronzové doplňky a písmo
 ochranné nátěry
 broušení

tel.: 731 572 240

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. listopadu 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.
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Naši jubilanti
září–říjen 2012

91 let Drápal Vladimír, Tvarožná 43

85 let Kopecká Božena, Tvarožná 165 
 Urbánková Ludmila, Tvarožná 43

75 let Műllerová Marie, Tvarožná 194 
 Švábenská Věra, Tvarožná 5

70 let Kolář Václav, Tvarožná 270

65 let Krček Klement, Tvarožná 201 
 Minařík Josef, Tvarožná 277 
 Rafaj Josef, Tvarožná 316

60 let Severa Miroslav, Tvarožná 335 
 Urbánková Hana, Tvarožná 127

50 let Daňková Jana, Tvarožná 320

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 19. 9. 2012, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, email: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpkdesign.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



Tvaroženská olympiáda, 30.–31. července 2012
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