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Vážení spoluobčané, 
přiznám se vám, když přemýšlím o tom, 

co by měl obsahovat úvodní článek zpra-
vodaje, aby vám poskytl potřebné infor-
mace, a jak by měl být stylizován, aby vás 
alespoň trochu zaujal, mám z toho někdy 
těžkou hlavu. Protože čím hlouběji o tom 
uvažuji, tím hloupěji si připadám. Berte 
to tedy tak, že v úvodním slově chci pře-
devším každého z vás upřímně pozdravit, 
a  pokud vám zde některé informace bu-
dou chybět a jiné vám přijdou nezajímavé, 
nesrozumitelné nebo zbytečné, tak mi to 
promiňte. 

V měsíci březnu jsme požádali o dota-
ci z Nadace ČEZ z tzv. programu „Oranžo-
vé hřiště“ na opravu hřiště s umělým po-
vrchem v areálu Sokolovny. Bohužel nám 
k této žádosti přišlo zamítavé stanovisko, 
s tím, že důvody rozhodnutí firma ČEZ ne-
sděluje.

Do  konce dubna byla také možnost 
podat žádost na  Státní fond životního 
prostředí na  realizaci úspor energií pro 
veřejné budovy. Nechali jsme zpracovat 
energetický audit a  podali jsme žádost 
na  zateplení, výměnu oken a  dveří bu-
dovy obecního úřadu. Úniky tepla jsou 
v  tomto objektu značné. Jestli jsme se 
žádostí uspěli, budeme vědět zřejmě až 
na konci prázdnin.

Již v  loňském roce jsme řešili otázku 
úspor za spotřebované energie pro obec-
ní budovy přechodem k  novému doda-
vateli a  letos na  začátku jara jsme i  pro 
občany zprostředkovali možnost přihlá-
sit se do  elektronické aukce na  dodávku 
energií pro domácnosti. Kdo toho využil, 
obdržel do  měsíce informaci o  výsledku 
aukce. Nyní bude záležet na každém, kdo 
se zúčastnil, zdali se rozhodne podepsat 
smlouvu s vítěznou firmou za vysoutěže-
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nou cenu, anebo zůstane nadále u svého 
současného dodavatele.

Úspory hledáme také v  oblasti odpa-
dového hospodářství. Porovnáváme na-
bídky konkurenčních společností a  zva-
žujeme jinou formu smlouvy na  svoz 
a  likvidaci komunálního a  tříděného od-
padu. Věřím, že se nám podaří pro příští 
rok vyjednat výhodnější podmínky, kte-
ré by se mohly pozitivně projevit nejen 
v hospodaření obce, ale možná i v peně-
ženkách občanů nebo alespoň některých 
sociálně slabších skupin.

V těchto dnech probíhá výběrové říze-
ní na firmu, která bude provádět opravu 
kaple na  Santonu. Oslovili jsme celkem 
šest subjektů. Kaple by měla být oprave-
na do tvaroženské pouti.

Pozastavení prací na  komunikaci 
ke hřišti mělo svoji příčinu. Při zkouškách 
únosnosti podloží pod komunikací byly 
naměřeny velmi nízké hodnoty. Důvo-
dem by mohlo být to, že cesta byla v mi-
nulosti prakticky v  celé ploše postupně 
rozkopána při budování plynovodu, vo-
dovodu, dešťové a  splaškové kanalizace 
a na zpětné zásypy těchto výkopů nebylo 
použito vhodných dostatečně únosných 
a  zhutněných materiálů, ale většinou pří-
mo vykopané zeminy při uvádění cesty 
zpět do původního stavu. Bude tedy nut-
né oproti projektovanému řešení odkop 
pro komunikaci a  parkoviště prohloubit 
a neúnosnou zeminu nahradit štěrkodrtí. 
To budou samozřejmě peníze navíc. Stále 
se však pohybujeme v ceně, kterou máme 
na tuto stavbu schválenu v rozpočtu obce. 
Dodavatelská firma pozastavila práce 
do  doby odsouhlasení těchto víceprací 
a schválení dodatku smlouvy. Bez těchto 
navrhovaných úprav by také odmítla nést 

záruku za provedené dílo. To má za násle-
dek i prodloužení lhůty k dokončení stav-
by. Nový termín dokončení je 18. 7. 2014.

7. dubna se v zasedací místnosti obec-
ního úřadu konala zajímavá beseda s his-
torikem Moravského zemského muzea 
v  Brně panem Vlastimilem Schildberge-
rem ml. na téma I. světová válka. Přestože 
si letos připomínáme sto let od vypuknutí 
tohoto válečného konfliktu a  informace 
doprovázené dobovými fotografiemi byly 
skutečně zajímavé, byl zájem veřejnosti 
velice malý. Hlášení v  obecním rozhla-
se, aktuality na  obecních internetových 
stránkách, či zmínka ve zpravodaji zřejmě 
nejsou tím ideálním způsobem, jak dostat 
informace do  každé domácnosti. I  když 
mám averzi vůči kvantu podbízejících se 
tiskovin, které nám plní poštovní schránky, 
asi opravdu tím nejideálnějším řešením 
pro informování občanů o  zajímavých 
akcích je právě vytištění letáků a  využití 
poštovních doručovatelek, aby se tyto 
informace dostaly bezpečně a  hlavně 
ve správný čas ke všem občanům. 

V  soutěži o  nejlépe opravenou pa-
mátku Jihomoravského kraje za rok 2013 
obsadil náš kostel díky masivní podpoře 
veřejnosti 2. místo. S  tímto umístěním je 
spojena i  odměna ve  výši 50 tis. Kč pro 
vlastníka stavby, tedy ŘK farnost Tvarožná. 
Jistě se bude hodit při financování čtvrté 
etapy opravy, jejíž realizaci zatím poně-
kud brzdí jednání s  památkáři o  finální 
podobě soklu.

Do nové části hřbitova bylo rozšířeno 
veřejné osvětlení. Práce provedla firma 
pana Jiřího Švece. Určitě to ocení zejmé-
na ti, kteří zde mají pochované své drahé, 
a to především v čase, až se nám dny opět 
začnou zkracovat.
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 7. dubna se konala beseda na téma I. světová válka s historikem Vlastimilem Schiel-

dbergerem ml. Návštěvníkům byly promítnuty dobové fotografie a poskytnuty zají-
mavé informace o průběhu války v našich zemích i atentátu na Františka Ferdinanda 
ďEste, arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu. 

•	 30. dubna se za hasičskou zbrojnicí sešli příznivci hasičů při tradičním pálení čaro-
dějnic.

•	 3. května pořádali skauti 18. ročník Šprýmiády.
•	 10. května se konal na  Sokolovně košt vín. Nabídnuto k  ochutnání bylo téměř 

400  vzorků kvalitních moravských vín, k  dobré náladě přispěla cimbálová muzika 
Kalečník. Součástí přehlídky byl křest DVD Tvarožná 2013.

•	 11. května se konal koncert k Svátku matek, hrál Kyjovský komorní orchestr.
•	 18. května pořádala obec Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše. Účinkovaly tři 

moravské dechovky – Bílovčanka z Velkých Bílovic, Galánka z Kloubouk u Brna, Vra-
covjáci z Vracova – a slovenská kapela Vlčovanka z Trenčína.

Pozvánka na plánované akce
•	 23.–24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
•	 23. května se koná Noc kostelů, k akci se připojují se svým programem kostel v Pozo-

řicích a kostel ve Šlapanicích.
•	 1. června pořádají hasiči soutěž O putovní pohár zastupitelstva obce; při této příleži-

tosti navštíví obec polská delegace.
•	 14. června se konají Tvaroženské hody s Lácarankou.

Poděkování
Děkujeme tvaroženským vinařům za přípravu a uspořádání Tvaroženské přehlídky vín.
Děkujeme skautům za uspořádání Šprýmiády.

Inzerce
U příležitostí výročí 725 let od první písemné připomínky vydala obec Tvarožná 

DVD Tvarožná 2013. Videozpravodaj poskytuje chronologický záznam událostí ze ži-
vota obce za uplynulý rok. Cena sady dvou DVD je 150 Kč a je možno ji zakoupit na 
obecním úřadě.

Aktuality z obce

Nyní nás však čeká období, kdy mů-
žeme nejvíce využít denního světla a slu-
nečních paprsků. Přeji vám příznivé počasí, 
abyste tento čas prožili podle svých před-

stav, a aby se vám podařilo uskutečnit vše, 
co máte v těchto dnech naplánované.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce



Tvaroženský zpravodaj  6

Informace ZO

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–srpen 2014
sobota 24. 5. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 4. 6. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 14. 6. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 25. 6. 2014 15:00–17:00 hod.
středa 2. 7. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 12. 7. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 23. 7. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 2. 8. 2014 9:00–11:00 hod.
středa 13. 8. 2014 15:00–17:00 hod.
sobota 23. 8. 2014 9:00–11:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

Usnesení č. 19 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 17. března 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Kříž, Jaromír Kocourek 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

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

 3. Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK  firmou KORDIS JMK – nadstan-
dard dopravní obslužnosti 2014 – příloha č. 1 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 4. Rozpočtové opatření č. I./2014 a rozpočtové opatření č. II./2014 – příloha č. 2 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 5. Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy Obecního úřadu ve Tvarožné 
ze SFŽP 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 6. Podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
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  II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 1. Návrh na zvýšení odměn členů Zastupitelstva obce dle novelizace Nařízení vlády     
č. 37/2003, a to zvýšením na  úroveň roku 2010. 
Hlasování: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 2

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

 1. Zprávu starosty.

 2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

	 •	 Z minulého jednání ZO zůstává úkol pro Stavební komisi – vyčíslit varianty 
opatření k zábraně povodní s využitím již zpracovaných návrhů a varianty 
odklonu dešťové kanalizace vedoucí z Hlinek mimo most u bývalé kovárny.

	 •	 Radě obce k řešení – svévolný odvoz dřeva ze Santonu.

Ve Tvarožné dne 17. 3. 2014

Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:  
František Kopecký – zastupitel  Pavel Filip – zastupitel

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
Obec Tvarožná pořádá veřejnou sbírku na  

opravu kaple Panny Marie na kopci Santon  
v obci Tvarožná  

(kulturní památka reg. č. ÚSKP ČR 39002/7-1065)
Sbírka byla povolena Jihomoravským krajem vydaným 

Osvědčením č. j. JMK/126665/2013 dne 6. 11. 2013.
Finanční příspěvky je možné posílat na účet č.  

2231103081/8040
Přispět je možno také v hotovosti na obecním úřadě.

Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace  
o jejím výsledku a využití finančních prostředků.

Za vaši pomoc děkujeme
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Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva stolního tenisu 2013/2014

Předposledním víkendem měsíce 
března byla ukončena sezóna 2013/2014 
okresních soutěží Brno-venkov ve stolním 
tenise. Již druhou hrací sezónu se účastní-
me pod hlavičkou Sokola Tvarožná okres-
ních soutěží se čtyřmi družstvy.

Systém zůstává v  posledních sezó-
nách obdobný. Jenom pro připomenutí 

– soutěže jsou rozděleny do 5 výkonnost-
ních kategorií – OP „I“ – „IV“. a  okresní 
soutěž OS – základní skupina. Každá vý-
konnostní kategorie okresního přeboru 
(soutěže) se po úvodní základní části roz-
děluje na dvě skupiny – A a B. O postup 
do  vyšší soutěže hrají pouze družstva 
(skupina A), která se umístila v  základní 
části na  1.–6. místě. Postupují zpravidla 
první dvě družstva v tabulce (letos to bylo 
pouze jedno družstvo). Družstva, která se 
umístila na 6.–12. místě hrají ve skupině B 
a  poslední dvě družstva ze skupiny zase 
naopak sestupují do soutěže nižší. 

Družstvo „A“, vedené kapitánem Jiřím 
Procházkou, se již několik sezón po sobě 
účastní okresního přeboru „II“. Po  úvod-
ní základní části soutěže bylo družstvo  
 

na  vynikajícím 2. místě, čímž si zajistilo 
jistotu v této výkonnostní třídě i pro příš-
tí sezónu. V konečné tabulce si sice o dvě 
místa pohoršilo, ale i tak je jeho 4. místo 
vynikajícím výsledkem. 

Družstvo „B“ bojovalo v soutěži okres-
ního přeboru „IV“ třídy a po úvodní části 
skončilo na 10. místě. Aby si družstvo udr-
želo příslušnost v této třídě i pro příští se-
zónu nesmělo skončit hůř jak desáté, což 
se nakonec podařil, celkově si polepšilo 
o dvě příčky a skončilo na 8. místě.

Družstva  „C“ a „D“ soutěžila v základní 
skupině okresní soutěže a nutno říct, že si 
vedla více jak úspěšně. Po  základní části 
byla obě družstva na vedoucích příčkách 
tabulky. Družstvo „D“, které již několik se-
zón vede Dana Krčková, celou soutěž ved-
lo, v jejich těsném závěsu bylo na 2. místě 
družstvo „C“, jehož novým vedoucím se 
stal Jan Přikryl. V závěrečných bojích mu-
sela družstva přepustit vedení týmu Řez-
novic, což je stálo postup do vyšší soutěže. 
Ale i  tak patří oběma týmům dík za vzor-
nou reprezentaci oddílu.

Za oddíl stolního tenisu 
Ing. Šimek V.

RSST Brno-venkov – OP II. třídy, muži 2013/2014
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A

# Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body
1 Nedvědice A 21 16 3 2 831:612 239:139 72
2 Oslavany A 21 13 4 4 805:611 224:154 64
3 Tišnov D 21 12 3 6 771:617 216:162 60
4 Tvarožná A 21 9 5 7 723:747 180:198 53
5 Prštice A 21 6 3 12 640:769 169:209 42
6 Ostopovice A 21 5 6 10 699:777 172:206 42
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RSST Brno-venkov – OP IV. třídy, muži 2013/2014
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B

# Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body
1 Sokol Kuřim B 21 9 2 10 701:749 182:196 50
2 Tvarožná B 21 8 4 9 713:717 193:185 49
3 Mokrá D 21 8 3 10 684:722 183:195 48
4 Oslavany C 21 5 7 9 712:734 182:196 43
5 Nosislav A 21 6 3 12 661:784 162:216 42
6 Rebešovice E 21 3 2 16 574:875 126:252 32

RSST Brno-venkov – Okresní soutěž, muži 2013/2014
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A

# Mužstvo U V R P Sety Zápasy Body
1 Řeznovice F 21 18 1 2 909:515 260:118 76
2 Tvarožná D 21 15 1 5 779:669 215:163 67
3 Tvarožná C 21 13 1 7 800:638 220:158 61
4 Nové Bránice D 21 12 2 7 772:683 208:170 59
5 Moravské Knínice C 21 10 1 10 742:696 201:177 52
6 Lažánky D 21 7 2 12 675:758 170:208 44



Tvaroženský zpravodaj  10

REKLAMA
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Základní škola Tvarožná
Letošní teplé jarní počasí se promítlo 

do aktivit pořádaných ve škole. Již v měsí-
ci březnu jsme mohli pěšky zajít na výsta-
vu do Muzea do Šlapanic, také jsme mohli 
mnohem dřív než v  létech minulých vy-
razit na procházku na Santon a sportovat 
venku u školy. 

Jaro je vždy spjato i s každoroční mezi-
národní matematickou soutěží Klokan pro 
žáky 2.–5. ročníku. Nejúspěšnějšími řešite-
li byly letos dívky, a to Michaela Vetyšková 
za  mladší žáky a  Sára Filipcová za  starší 
žáky.

Velikonoční svátky letos připadly 
na  měsíc duben. Před Velikonocemi si 
žáci užili výchovný koncert s  poznává-
ním hudebních nástrojů, dále jsme pro 
ně připravili velikonoční dílny a  soutěž 
Nejoriginálnější kraslice roku 2014, kte-
rou vyhrálo výtvarné zpracování kraslic 
Richarda Fajstla ze 3. ročníku. Jarní výsta-
va pro veřejnost, na které jsme prodávali 
ručně vyrobená mýdla v  rámci projektu 
UNICEF, také představila všechna výtvar-
ná díla i s originálními 
kraslicemi.

Den Země jsme 
ve  škole oslavili spo-
lečně se studenty Pe-
dagogické fakulty MU, 
se kterou již několik 
let spolupracujeme. 
Studenti si pro všech-
ny žáky připravili 
projekt řešící ochra-
nu přírody v  naší lo-
kalitě. Děti se netra-
dičními hrami učily 
třídit odpad, založily 
kompostér na  školní 
zahradě a  vycházkou 

po  naší obci zmapovaly rozložení kontej-
nerů na tříděný odpad. Celý program do-
plnil náš celoroční projekt Recyklohraní, 
kde s  dětmi třídíme papír, plasty a  elek-
troodpad, k  nimž jsme tedy nyní přidali 
i bioodpad.

V  pondělí 28. dubna jsme zavítali 
do  Růženina lomu v  Líšni a  za  lamami 
tamtéž. Program seznamující děti s  fau-
nou a  flórou ve  vytěženém lomu, který 
zajistilo centrem EVVO Lipka, a  návštěva 
lamí farmy, děti zaujaly. 

Květnové dny jsme zahájili jednoden-
ním výletem žáků 4. a  5. ročníku do  Pra-
hy. Tam jsme si prošli nejznámější památ-
ky, vystoupili na  petřínskou rozhlednu 
a  po  návštěvě Pražského hradu jsme se 
metrem svezli na  vlakové nádraží, kde 
jsme výlet zakončili poslechem sklad-
bičky, kterou nám i  všem ostatním ko-
lemjdoucím zahrála na  klavír v  nádražní 
hale Sára Filipcová z 5. ročníku.

V měsíci květnu nás ještě čeká doprav-
ní výchova s jízdou zručnosti na kole a at-

Okénko do života ZŠ a MŠ 



Tvaroženský zpravodaj  12

letické závody, které pořádáme pro všech-
ny málotřídní školy v okolí.

V  průběhu měsíce dubna i  května 
jsme již začali nacvičovat Českou be-
sedu, kterou zatančíme na  tradičních 
tvaroženských hodech. Na školu v přírodě 
letos vyrážíme do  blízkého Mariánského 
údolí, kde budeme pobývat od  9. do  13. 
června. V  červnu, v  úterý 17. 6., se také 
uskuteční setkání s rodiči budoucích prv-
ňáčků. Zakončení školního roku pro rodi-
če a přátele školy proběhne v týdnu od 

23. června v  závislosti na  počasí. Vy-
svědčení bude žákům předáno v  pátek 

27. června. Od tohoto dne následují hlavní 
školní prázdniny.

Kurz práce na PC pro seniory se letos 
uskutečnil, ale byl zkrácen jen na pět lekcí 
a zúčastnily se ho jen dvě zájemkyně. Do-
mluvili jsme se, že případné pokračování 
bude už na podzim – podle zájmu ze stra-
ny dalších spoluobčanů. 

Sběr starého papíru proběhne v  prv-
ních čtrnácti dnech měsíce června před 
budovou školy. 

Všem přeji pěkné jarní dny. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci podě-

kovat všem maminkám a dětem za účast 
v  soutěži pod názvem Krtečkovy Veliko-
noce. Sešlo se zde mnoho zajímavých 
a  podnětných výrobků, z  nichž bylo vel-
mi těžké vybírat ty „nejhezčí“. Všechny si 
zaslouží obdiv těch, kteří je měli hodno-
tit. Je mnoho aktivit, čekajících nás v  ná-
sledujících měsících. Jako první jistě stojí 
za  zmínku výlet do  hasičské zbrojnice 
do  Pozořic, kde se děti seznámí s  prací 
našich záchranářů, a  to 14. května v  do-
poledních hodinách. V  tento den odpo-
ledne bude následovat vystoupení dětí 
ke Dni maminek, a poté malování na trič-
ka, polštáře, hrnky apod. s paní Matouško-
vou. Na  tuto akci srdečně zveme nejen 
maminky, babičky, ale i všechny příznivce 
naší mateřské školy. Dne 21. 5. 2014 k nám 
do  mateřské školy přijede maňáskové di-
vadlo plné kouzel a písniček. Tuto akci bu-
deme hradit ze sběru papíru, jenž se pra-
videlně koná první středu v měsíci. Všem 

„sběratelům“ touto cestou děkuji.
28. května jedeme na  pohádkový vý-

let na hrad Veveří a při zpáteční cestě se 

projedeme parníkem po přehradě. Určitě 
nás zde čeká mnoho zážitků a dobrodruž-
ství. 

29. května jedeme do  Divadla Bolka 
Polívky na pohádku Jak se Honza dostal 
na  hrad. Jedná se o  klasickou činoherní 
pohádku s písničkami, kterou zná ve čte-
né podobě skoro každý.

30. května jedou naši plavci na  Olym-
piádu v  plavání do  Plavecké školy 
ve Vyškově. Proto nám v tento den držte 
pěsti, abychom přivezli nějakou medaili. 
Ale pro nás je důležité zúčastnit se, takže 
když nevyhrajeme, tak určitě nebudeme 
z toho smutní. 

Protože máme v  květnu velké množ-
ství kulturních a  sportovních aktivit, tak 
měsíc červen bude pro nás jistě klidnější. 
Připravujeme pěší výlety na  McDonalds, 
ale i  do  okolí obce Tvarožné. Doufáme, 
že nám bude přát počasí. 

Závěrem mého příspěvku přeji všem 
čitatelům krásné slunné dny a  tělesnou 
i duševní pohodu.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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  MONTÁŽ
       PRODEJ
     PŮJČOVNA

MZ elektrokola

MZ elektrokola jsou tu pro všechny, kteří by rádi zažili pohodlí jízdy s elektromotorem,
ale současně se nechtějí vzdát svého dvoukolého miláčka. 

Nabízíme přestavbu vašeho  kola  na elektrokolo.  

Už vás nebaví potit se, trápit a zadýchávat při jízdě do kopce? Už nechcete zažívat ten pocit, kdy

na vás musí ostatní čekat? Pořiďte si elektromotor na své vlastní kolo a  vaše jízda bude perfektní.

 Přijďte si elektrokolo vyzkoušet do naší půjčovny. 

Zdeněk Šubrt

   Tvarožná 360

    tel. 776 336 388

            tel. 607 736 515

       www.mzelektrokola.cz

REKLAMA
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Ze života obce
Velká válka

7. dubna se na  Obecním úřadě usku-
tečnila přednáška Vlastimila Schildber-
gera ml. z Moravského zemského muzea 
pod názvem „Beseda o  první světové 
válce, prvním globálním konfliktu lidstva“. 
Přednáška byla bohužel málo navštívena. 
Zazněly na ní známé a  také málo známé 
a  velmi zajímavé informace, doplněné 
unikátními fotografiemi.

Velká válka nebo také Světová válka, 
později I. světová válka se ve  velké míře 
dotkla i  naší obce. Pamětní kniha obce, 
tvaroženská školní kronika i  kroniky vět-
šiny okolních obcí jí věnují značnou po-
zornost. Řada zajímavých informací je za-
psána i ve vzpomínkách Františka Poláčka 
z č. 1. 

28. června uplyne sto roků ode dne, kdy 
byl v roce 1914 spáchán Sarajevský atentát. 

Při něm zemřeli na  následky zranění 
následník trůnu arcivévoda František 
Ferdinand d´Este a  jeho manželka Žofie, 
vévodkyně Hohenbergová. V  Rakousko-
Uhersku byla vyhlášena nejprve částečná 
a 31. července 1914 všeobecná mobilizace.

Už 1. srpna 1914 odešlo do  armády 
prvních 60 tvaroženských mužů. Postup-
ně odcházeli další. Podle Pamětní knihy 
jich bylo celkem 148 a to bylo 17,4 % teh-
dejšího obyvatelstva Tvarožné. Byl to vel-
ký zásah do rodin vojáků i do života v obci.

Rolníci vesměs rukovali k  8. Pěšímu 
brněnskému pluku nebo ke 14. zeměbra-
neckému pěšímu pluku. Dělníci pracující 
v  brněnských strojírnách rukovali mimo 
jiné i  k  těžkému dělostřelectvu, námoř-
nictvu a k horským jednotkám.
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V  letech 1913–1919, tedy po  celou 
dobu války, byl starostou obce rolník Ru-
dolf Kaláb z č. 50.

Prvním padlým tvaroženským ob-
čanem byl tovární dělník František Šle-
singr. Padl v září 1914 na východní frontě. 
29.  června 1915 padl na  ruském bojišti 
dvacetiletý tovární dělník Jan Audy. Třetí 
tvaroženskou obětí války se stal jednačty-
řicetiletý rolník Karel Daněk z č. 15. Zemřel 
v následku nemoci 13. července 1915 v Ži-
dacově u Lvova. 9. ledna 1916 padl kovář 
František Klimeš. Pátou obětí byl dvaceti-
letý zemědělský dělník, František Oprchal 
z pěšího pluku č. 8. Padl 13. června 1916 
na  italském bojišti v  náročném horském 
terénu při ofenzívě na  hřebenu Monte 
Meleltta.

Ve válce padlo 20 tvaroženských obča-
nů a u všech nemáme podrobnější zprávy 
o datu a místu úmrtí. Do války narukovali 
i učitelé Josef Hájek, Bohuslav Skácel a Ol-
dřich Volek. Malhostovický rodák Josef 
Hájek zemřel v září 1915 na úplavici ve Vo-
lodymyru Volynském. Bohuslav Skácel 
narukoval k 8. pěšímu pluku a po zranění, 
které utrpěl 22. listopadu 1914 u Dubice, 
se vrátil z  války jako invalida. Po  uzdra-
vení dále vyučoval a  založil tvarožen-
skou Pamětní knihu. Zemřel v  roce 1928. 
O dalších osudech výpomocného učitele 
Oldřicha Volka, sloužícího v armádě jako 
kadet aspirant, nemáme další zprávy. Byl 
nedostatek učitelů. Ve tvaroženské škole 
vypomáhala učitelka Marie Ustohalová ze 
sokolnické školy.

Na  frontu musel i  kaplan P.  František 
Kvasnička, který v  armádě sloužil jako 
feldkurát.
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Odchod mužů do  války se projevil 
i  na  školní docházce, která se zhoršila, 
protože děti musely pomáhat matkám 
a prarodičům v hospodářství.

Dům č. 181 v  Hlinkách byl z  nařízení 
úřadů monarchie postaven za 6000 K jako 
nemocnice. Bydleli v  něm italští a  polští 
vystěhovalci. Po válce byl prodán dvěma 
občanům.

Do vězení se dostal student brněnské 
Obchodní akademie a syn tvaroženského 
krejčího Ignáce Blaháka Bohumil Blahák. 
Příčinou bylo podezření z opsání ruského 
letáku. Do vězení se za neuvážený výrok 
dostal i tvaroženský občan Karel Jedlička, 
který pracoval ve Vídni jako krejčí.

Konaly se mnohé sbírky na  pomoc 
hospodaření státu. Sbírali dospělí i  školá-
ci. Tak při sbírce kovů pro válečnou potře 
bu přišel tvaroženský kostel 1. dubna 
1917 o zvony.

Zajímavé jsou osudy tvaroženských 
legionářů, sloužících v italských a ruských 
legiích. Byli to ruský legionář Emil Kaláb, 
italský legionář František Häusler, další 
ruští legionáři Jan Jahoda, Alfons Klimeš, 
Emil Štěpánek, Alois Mazel a také kovalo-
vický rodák František Spáčil. Jejich osudy 
známe. Nic naopak nevíme o osudech Jin 
dřicha Šlezingra. K  těmto legionářům by-
chom mohli přidat i  tvaroženského rodá-
ka a  italského legionáře Jana Valehracha, 
bydlícího v Kovalovicích.

První světová válka a  její dopady 
na  život v  obci jsou rozsáhlou kapitolou. 
Všechny uvedené údaje a mnoho dalších 
i z ostatních obcí farnosti budou uvedeny 
v připravované publikaci.

 František Kopecký 
 kronikář obce

Velká válka (1914–1918)
Ve své době byla něčím opravdu 

výjimečným – prvním velkým střetem 
tehdejším mocností. O jeho rozměrech 
svědčí několik následujících statistických 
údajů. Rakousko-Uhersko mělo tehdy 
51 500 000 obyvatel. Mobilizováno bylo 
7 800 000 mužů, což činilo více jak 15 % 
populace. 1 200 000 jich padlo, 3 600 000 
bylo zraněno a 2 200 000 zůstalo ne-

zvěstných. Čechů narukoval necelý jeden 
milión, z něhož 150 000 padlo. Necelých 
500 000 bylo zraněno a téměř 300 000 
bylo nezvěstných. Celkem bylo v zemích 
hlavních bojujících mocností (Německo, 
Rakousko-Uhersko, Rusko, Británie, Fran-
cie, Itálie) mobilizováno téměř 54 miliónů 
mužů. 8 miliónů jich padlo, 20 miliónů 
bylo zraněných a přes 7 miliónů nezvěst-
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ných. Další statistiky hovoří o miliónech 
zajatců přežívajících válku v neutěšených 
podmínkách. Pro společnost byl velkým 
problémem také návrat invalidů. Odchod 
mužů na frontu znamenal negativní dů-
sledky v hospodařících domácnostech 
a průmyslu, kdy jejich místa musely na-
hrazovat ženy a nezletilé děti. V průběhu 
války se s každým rokem zvyšoval počet 
odvedenců a rozpínaly se věkové hranice 
pro nejstarší a nejmladší odvedené roční-
ky. Stejný osud potkal i obec Tvarožnou, 
jak je podrobněji popsáno v předchozím 
článku. 

Moravské zemské muzeum v Brně 
připomene neblahé výročí výstavou Do-
mov za Velké války. Její vernisáž se koná 
17. června. Další výstavy a vzpomínko-
vé akce připravuje Muzeum města Brna 
na hradě Špilberk, Technické muzeum 
v Brně a mnoho jiných muzeí a institucí 
po celé republice. Podrobnosti je možné 
najít na internetové adrese www.velka-
valka.cz. Určitě by bylo dobré některé 

výstavy nebo akce navštívit – abychom 
si připomenuli, že k rozpoutání konfliktu 
takového rozměru stačí málo a pro jeho 
ukončení je nutné vyvinout obrovské úsilí 
a za velkých obětí. Stoleté výročí vnímá-
me citlivěji zvláště v kontextu dnešních 
událostí, kdy se reálná válka dotýká hranic 
našeho bývalého společného státu. Vel-
kou válku historikové záhy přejmenovali 
na První. Tohle označení už nikdo nezmě-
ní. Byla první, protože za ní následovala 
válka druhá. Možná by bylo dobré, aby 
historikové název Druhé války také brzy 
přejmenovali – na válku Poslední. 

Pavel Šťastný

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. července 2014. 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.

Ing. Romana Hanáková
•	Vedení	podvojného	účetnictví,	
daňové	evidence

•	 Sestavení	a	podání	veškerých	
daňových	přiznání	včetně	příloh

•	Zastupování	a	jednání	s	finančními	
úřady,	správou	sociálního	
zabezpečení	a	zdravotními	
pojišťovnami,	na	základě	plné	moci

•	Administrativa
•	Poradenství

„Základem úspěšné spolupráce 
je komunikace a zpětná vazba.“

Pište	na	email:	
romana-hanakova@seznam.cz

nebo	volejte:	776 016 825 
(prosím,	volat	ve	všední	den	po	16:00	hod.)

REKLAMA
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květen–červen 2014
94 let  Antonická Eliška, Tvarožná 321 

Galová Zdeňka, Tvarožná 276
92 let  Pluháčková Pavlína, Tvarožná 33
85 let  Kotulan Alois, Tvarožná 19
70 let  Kunc Miloš, Tvarožná 334 

Olejníček Jiří, Tvarožná 271 
Olejníčková Marie, Tvarožná 271 
Hejduk Václav, Tvarožná  274

65 let   Dvořáček Stanislav, Tvarožná 304 
Neužil Bohuslav, Tvarožná 14 
Pelikán Vladimír, Tvarožná  327

60 let   Vlček Jiří, Tvarožná 55 
Svoboda Jiří,  Tvarožná 119

50 let   Galle Jiří,  Tvarožná 339 
Kousalová Věra, Tvarožná 5 
Šemorová Miroslava, Tvarožná 347

Všem jubilantům blahopřejeme!

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 320 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.  
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 19. 5. 2014.

Koupím rodinný domek se zahradou 
ve Tvarožné a nejbližším okolí. 

Tel.: 604 560 454

INZERCE



Šprýmiáda, 3. května 2014

„Čarodějnice“ v mateřské škole, 29. dubna 2014



Chodník v obci


