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Vážení spoluobčané,
tak nevím, jestli v našem mírném
podnebném pásmu ještě existují čtyři
roční období, které jsou pro toto pásmo
tak typické, jak nás to učívali v zeměpise.
Po další rekordní zimě – opět bylo překonáno několik teplotních rekordů – nabývám dojmu, že hranice mezi jednotlivými
obdobími je méně a méně zřetelná a bez
kalendáře bychom někdy těžko určovali,
v které části roku se zrovna nacházíme.
Na prvním letošním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že se pokusíme,
dokud to ještě jde, získat dotační prostředky na zateplení budovy mateřské
školy a výměnu topného zdroje, který je
na hranici své životnosti – na výrobním
štítku kotlů je uveden rok 1984. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace,
energetického posudku a žádosti, kterou
je třeba podat na Státní fond životního
prostředí do 15. dubna.
Od začátku roku jsme podali ještě
několik dalších žádostí o dotace, např.
na zpracování územního plánu nebo
na zářijový divadelní víkend. Plánujeme
požádat o dotaci na štěpkovač, který by
nám, ale i vám občanům, umožnil využít
dřevní hmotu, kterou bychom pak nemuseli skladovat na hromadě za obcí a čekat
na vhodné povětrnostní podmínky, abychom ji spálili. Další dotační příležitostí
jsou domácí kompostéry. Žádost se bude
podávat v srpnu a kompostéry budou
k dispozici pravděpodobně v prosinci.
Využili bychom je tedy teprve v příštím
roce, ale protože by obec mohla na jejich
pořízení ušetřit až 85 % nákladů, myslím,
že se vyplatí počkat. Už nyní však potřebujeme začít s přípravou tohoto projektu.
Chystáme anketu, abychom zjistili zájem
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veřejnosti o kompostéry, které budou pro
občany zdarma.
Na začátku března byly spuštěny nové
internetové stránky obce. Snažili jsme se
o jejich přehlednost a snadnou dohledatelnost důležitých informací. Některé starší články budou postupně aktualizovány.
Uvítáme samozřejmě také vaše reakce
a podněty, aby nový web sloužil, tak jak
má.
S obcí Sivice spolupracujeme na studii,
která řeší na katastrech našich obcí nová
protipovodňová opatření a současně
i způsoby zadržení vody v krajině. Dokumentaci zpracovává doc. Karel Zlatuška.
Měl by to být především projekt realizovatelný, nikoliv „šuplíkový“ návrh předpokládající náročné, a tudíž prakticky neřešitelné pozemkové a vlastnické úpravy.
Dá se říci, že úspěšně pokračují jednání se sivickými singularisty ve věci směny
pozemků pod rybníkem za Novou ulicí.
Dospěli jsme k oboustranné shodě. Následovat bude zpracování geometrických
plánů a směnných smluv.
Jednáme i s vlastníky pozemků v lokalitě Vinohrady, kde pro plánovanou budoucí komunikaci a technické sítě zbývá
převést ještě několik parcel do majetku
obce.
Od začátku února je možné hradit
poplatky za komunální odpad a za psy.
Některé majitele psů bych však chtěl
upozornit, že jejich povinnost nekončí
zaplacením poplatku za psa. Celoroční povinností zůstává také úklid psích
exkrementů na veřejném prostranství
a přestupku proti zákonu se dopouští ten,

kdo „…znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství (zákon č. 200/1990
Sb., § 47, odst. 1, písm. d)“. A veřejným prostranstvím nejsou zdaleka jen chodníky
a silnice, ale i veřejná zeleň a často i předzahrádky rodinných domů. Tak na to pamatujme a snažme se mít kolem sebe pořádek a hezké prostředí.
Dalším nešvarem je parkování motoristů před obchodem pana Rafaje.
Už jsme na to upozorňovali v minulém
zpravodaji a upozorňuji na to znovu. Obchod je na křižovatce a vybudovat parkovací plochu přímo před vchodem zkrátka
nebylo možné. Takže pokud řidič neví,
že zaparkovat v křižovatce a navíc před
nepřehlednou zatáčkou je zakázáno, měl
by si zajít do prvního patra na Opuštěnou
a vrátit řidičský průkaz. V Brně u různých
supermarketů zcela samozřejmě těch několik kroků z parkoviště do obchodu uděláme a vůbec nás to nerozčiluje ani nepřekvapuje, ale ve Tvarožné to nejde. Asi nám
tady chybí ten kamerový systém, co mají
v Brně. Dobře vím, že převážné většiny
z vás se tato kritika netýká, ale jste to právě vy, kdo by mohl na takovéto počínání
doplatit. A to nikomu z vás nepřeji.
Naopak, chci vám popřát, ať se vám
podaří rychle setřást jarní únavu, případně i nějaké ty bacily, které nás na konci
zimy občas potkávají. Přeji vám také chuť
do práce i do jakékoli jiné bohulibé činnosti, protože nejtěžší není to, co je složité,
ale to, co děláme neradi a do čeho se nám
nechce.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj
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Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 23. ledna se konal Věneček SDH Tvarožná, hrála Kapela Karla Pešla.
• 30. ledna pořádali myslivci Poslední leč. Atraktivní tombola přilákala velké množství

návštěvníků. Hráli Tamburáši s rozšířeným obsazením, jedním z hostujících hudebníků byl Pavel Pokorný, zakladatel i současný člen skupiny Synkopy 61.

• 6. února pořádali hasiči ostatky. Průvod 34 masek vyšel od hasičské zbrojnice před

polednem a po náročné obchůzce obcí dorazil ve večerních hodinách na Sokolovnu.
Večerní zábavu ukončenou tradičním pochováváním basy navštívilo téměř 90 lidí.

• 1. března byly zprovozněny nové internetové stránky obce.
Pozvánka na plánované akce
• 18.–19. března – Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov – na hasičské zbrojnici.
• 7. května – Košt vín na Sokolovně s cimbálovkou Kalečník.
• 8. května – Koncert k Svátku matek na Sokolovně, účinkuje Komorní orchestr Arthura Nikische.

• 15. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XIX. ročník.
Poděkování
Děkujeme hasičům a myslivcům za uspořádání kulturních akcí. Děkujeme také občanům za vstřícnost a občerstvení maskám při ostatkovém průvodu obcí.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

březen–duben 2016
středa
23. 3. 2016
sobota
2. 4. 2016
středa
13. 4. 2016
sobota 23. 4. 2016
středa
4. 5. 2016
sobota 14. 5. 2016
středa
25. 5. 2016

15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
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Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 11 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 25. ledna 2016 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/11/15 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 2/11/15 – Návrhová komise:
Jaromír Kocourek
Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/11/15 – Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Věra Floriánová
Ing. Tomáš Kousal
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 4/11/15 – Poskytnutí finančních prostředků ve výši 260.000 Kč na
pořízení dokumentace a podání žádosti o dotaci na projekt Snížení energetické
náročnosti budovy MŠ Tvarožná
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 5/11/15 – Rozpočtové opatření č. I/2016 ze dne 25. 1. 2016
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. I/2016
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 6/11/15 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle novely
nařízení vlády č. 37/2003 s platností od 1. 2. 2016
Přílohy č. 2 – Přehled odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 2

INZERCE

Hledám stavební pozemek,
velikost 500–1 000 m2,
ozvěte se na 777 028 745.
Díky, Rotrekl. Ne RK!
Tvaroženský zpravodaj
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II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 25. 1. 2016
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		
					

Mgr. Věra Floriánová, v. r.
Ing. Tomáš Kousal, v. r.
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REKLAMA

16. února 2016 zemřel prof. PhDr. Miloslav Pojsl, akademický pracovník
katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Profesor Miloslav
Pojsl byl jedním z našich předních odborníků na dějiny a umění středověku
a zejména období Velké Moravy. Obec
Tvarožnou navštívil 21. dubna 2013 při
příležitosti výročí 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Při
své přednášce v sále Sokolovny hovořil
o nejnovějších archeologických poznatcích a výjimečnosti odkazu slovanských světců.
Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA
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REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj

10

Informace
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí
traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.

Místní akční skupina slavkovské bojiště je připravena na podporu
projektů na svém území
MAS Slavkovské bojiště, stejně jako ostatní místní akční skupiny v ČR (180 MAS v ČR),
pracovala v uplynulých dvou letech na své „Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje“. Princip MAS a tvorby jejich strategií je vázaný nařízeními řídících orgánů jednotlivých operačních programů, ale neměla by se vytratit podstata: místní akční skupiny znají své území a vědí, kde je potřebnost a potenciál a podle toho svoji strategii
koncipují.
Celou strategii MAS teď posoudí odborní hodnotitelé Ministerstva pro místní rozvoj,
a pokud bude strategie schválena, MAS Slavkovské bojiště bude moci finančně podpořit (formou výzvy k předkládání žádostí) žadatele v těchto oblastech:
11
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• Zemědělství – investice, marketing pro zemědělce;
• Výroba a služby – investice, marketing, spolupráce pro živnostníky, řemeslníky

a podnikatele dle klasifikace ekonomických činností, u činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být podpořeny
projekty pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu;
• Sociální oblast – pro poskytovatele dle zákona o soc. službách, ale i mimo zákon;
založení a chod sociálního podniku, výstavba nebo rekonstrukce sociálního bydlení;
• Vzdělávání – pro zřizovatele MŠ, ZŠ, dětských skupin, dětských klubů, organizace
zabývající se zájmovým nebo celoživotním vzděláváním – investice do budov, vybavení, mzdové náklady;
• Dopravní bezpečnost – budování cyklostezek, přechodů, semaforů, chodníků;
• Krajina – realizace plánů společných zařízení po pozemkových úpravách;
• Kultura – oprava národních kulturních památek.
Celková alokace na realizaci projektů v MAS Slavkovské bojiště je 117 mil. Kč. Tyto
peníze jsou rezervovány a budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování
žadatele, pomoc s administrativou ze strany MAS. První výzvy MAS chystá již koncem
tohoto roku, především směrem k prvním třem uvedeným skupinám žadatelů, kteří
chtějí své projekty realizovat co nejdříve.
Celé znění „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště“, včetně finančního plánu, naleznete na www.mas-slavkovskebojiste.cz, kde ji i dotazník pro sběr projektů, který slouží MAS k lepší orientaci o připravenosti projektů
v území. Pokud uvažujete o projektu s podporou dotace, prosíme o jeho vyplnění.
Děkujeme.
Mgr. Hana Tomanová
manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z. s.
Hrušky 166,
683 52 Hrušky u Slavkova
IČO: 270 30 491
Předseda: Mgr. Jan Grolich
Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
Tel.: 511 146 766, 604 318 732
manazer@mas-slavkovskebojiste.cz
www.mas-slavkovskebojiste.cz

Upozorňujeme občany, že parkování na nově zrekonstruované krajské
komunikaci v obci je možné jen na vyhrazených plochách. Stání vozidel na
silnici především v blízkosti křižovatky u obchodu a v úseku kolem kostela je
porušením dopravních předpisů a možným ohrožením ostatních účastníků
silničního provozu.
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženský zpravodaj
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Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:
celá strana A5 300 Kč
do ½ strany A5

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5
126 × 44 mm

15

61 ×
188 mm

100 Kč
61 ×
92 mm
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – rozlosování JARO 2016
Sezona 2015/2016
MUŽI
kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

den
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO

datum
3. 4.
10. 4.
17. 4.
23. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
21. 5.
29. 5.
5. 6.
11. 6.

začátek
10:30
10:30
10:30
12:30
10:30
16:30
10:30
16:30
10:30
10:30
16:30

utkání
Tvarožná – Babice n. Svit. B
Podolí B – Tvarožná
Tvarožná – Kobylnice
Újezd B – Tvarožná
Tvarožná – Viničné Šumice
Opatovice – Tvarožná
Tvarožná – Blažovice B
Moutnice B – Tvarožná
Tvarožná – Blučina B
Tvarožná – Rajhradice B
Pozořice B – Tvarožná

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
V březnovém příspěvku se již tradičně ohlédnu za aktivitami prvním měsíců
tohoto roku. Hodnocení prvního pololetí
připadlo letos na čtvrtek 28. ledna 2016.
S vyznamenáním prospělo 44 žáků
a 40 žáků si odneslo samé výborné. Za-

soutěžní snímek pro „Sněhuláci pro Afriku“
Tvaroženský zpravodaj

meškáno bylo celkem 1 713 hodin, což je
v průměru 33 hodin na žáka. Vzhledem
k tomu, že naši školu nezasáhla žádná epidemie chřipky, tak se jedná o vysokou absenci, kterou ve větší míře způsobilo jen
několik jedinců.
V měsíci lednu také proběhl
zápis do prvního ročníku pro příští školní rok. K zápisu se dostavilo 23 dětí v doprovodu rodičů.
Do první třídy bylo přijato
21 dětí, dvěma dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. Pro předškoláky připravujeme na měsíc květen „Hraní si
na školu“. Jedná se o několik setkání dětí s učitelkou v odpoledních
hodinách za přítomnosti rodičů.
Děti se seznámí s prostředím školy
a třídy a vyzkouší si činnosti, které
je čekají v 1. ročníku ZŠ. Na závěr
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dostanou rodiče seznam věcí potřebných pro prvňáka a bližší informace o zahájení školní docházky.
Termín této akce bude zveřejněn
na našich webových stránkách
a na nástěnce v mateřské škole.
Mezi aktivity, které v prvních
dvou měsících škola také zařazuje, patří kurz bruslení a lyžování.
Letošní zimní počasí tradiční zimě
neodpovídá. Sníh a led jsme zatím
zažili jen v jednom týdnu. Proto
lyžování proběhlo ve třech dnech
jako obvykle, ale na bruslení jsme
stačili vyjet pouze jednou. Také
akce Sněhuláci pro Afriku proběhla i letos
za nedostatku sněhu, takže jsme našeho
soutěžního sněhuláka vybrali z těch, které
jsme stihli postavit v jediném dni, kdy byl
u školy dostatek sněhu. Ostatní sněhuláky vytvořili žáci z papíru a jsou ozdobou
chodby ve škole. Hlasovat v této soutěži
můžete na stránkách facebooku (Sněhuláci pro Afriku), od 16. do 31. 3. 2016. Letos
jsme se zapojili také do soutěže firmy Bovys, která nám dodává zeleninu a ovoce
do školy. Splnili jsme podmínky soutěže, vybrali nás mezi 30 škol, které mohly
na facebooku soutěžit o sto tisíc korun,
získáváním hlasů od veřejnosti. Uvidíme,
jak budeme úspěšní.

soutěžní snímek pro firmu BOVYS

Na závěr zmíním akce, které nás v nejbližší době čekají. V průběhu měsíce března
nás navštíví studenti Pedagogické fakulty
MU, navštíví nás firma Zayferus a přiblíží
dětem na hřišti pod Santonem některé
dravé ptáky. V rámci Velikonoc nás čeká
beseda na dané téma, tvořivé dílny pro
děti i rodiče a tradiční soutěž Nejoriginálnější kraslice letošního roku. Na měsíc
duben plánujeme sběr starého papíru,
jarní výstavu, hudební pohádku a projekt
spojený s úklidem okolí školy v rámci Dne
Země.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěkné jarní dny.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Brzy se nám přiblíží první jarní den
a svátky jara, tedy Velikonoce, a s nimi
mnoho jarních aktivit, které bude mateřská škola pro děti organizovat. O těchto
aktivitách se vám, čitatelům zpravodaje,
ráda zmíním.
První akcí je výlet do Planetária na Kraví Hoře, kde nás čeká pohádka Ptačí os17

trov. Jistě nás všechny uchvátí pomyslná
procházka noční oblohou. To vše nás čeká
dne 14. března.
15. března bude v mateřské škole probíhat již 6. lekce MTU pod názvem Stavitel
věží. V tento den od 15.30 hod. jsme pro
vás připravili Velikonoční dílny. Společně
si s námi můžete vyrobit jarní věneček
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na dveře, z keramické hlíny velikonoční svůj první „řidičák“. V tento den si každé
dekoraci či si nazdobit velikonoční perníč- dítě přiveze do mateřské školy svůj doky. Srdečně vás zveme na tuto zajímavou pravní prostředek a bude plnit jednotlivé
úkoly, které budou pro ně připraveny. Tera určitě inspirující dílničku.
21. března jedeme do Divadla Bolka mín bude upřesněn podle počasí.
Dne 11. 4. v mateřské škole proběhne
Polívky na pohádku „Princezna se zlatou
hvězdou na čele.“ Jedná se o známou zábavné hudební vystoupení. Den poté
muzikálovou pohádku na motivy Boženy bude následovat 7. lekce MTU, a to Malý
zpracovatel odpadů.
Němcové.
14. dubna se podíváme do základní
I v měsíci dubnu nás čeká mnoho zábavy. 4. dubna k nám do mateřské školy školy, kde nás bude čekat hudební pohádpřijede firma Prestigephoto, která bude ka Perníková chaloupka.
fotit děti individuálně, kolektivně, ale
21. dubna jedeme do Divadla Bolka
i na tablo. Toto focení bude probíhat již Polívky na veselou pohádku s pěknými
od 8.30 hod.
písničkami „Jak vodník Kapička přišel
Na počátku měsíce dubna připravuje- o vodu.“
me dopravní dopoledne, kdy děti složí ři28. dubna na školní zahradě vypukdičskou zkoušku pro rok 2016 a dostanou ne Čarodějnický rej. V tento den nebude
Tvaroženský zpravodaj
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chybět pohádka, diskotéka, soutěže, ale
Co se týká aktivit, myslím, že jejich výi opékání špekáčků. Již nyní můžete svým čet je na následující dva měsíce úplný.
S příchodem jara na nás čeká i jarní
ratolestem vyrobit čarodějnický kostým.
5. května se v dopoledních i odpo- úklid na školní zahradě a příprava školledních hodinách uskuteční zápis dětí ního záhonu. Doufejme, že jaro na sebe
do Mateřské školy Tvarožná na školní nenechá dlouho čekat.
rok 2016–2017. Tento zápis bude probíNa závěr mého příspěvku do zpravohat od 9.00 hod. do 15.30 hod. ve spo- daje přeji všem čitatelům radostné projení s Dnem otevřených dveří. Přijďte žívání slunných jarních dnů prozářených
se za námi podívat a seznámit vaše děti barvami a prosycených vůněmi.
s novým, příjemným a bezpečným proZa kolektiv mateřské školy
středím.
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Vítejte ve Stromíku!
Přestože nám letošní zima nenadělila moc sněhu ani mrazu, snažili jsme se
ji užít nejvíc, co to šlo. Sáňkování jsme
moc neužili, zato nám lednové mrazivé
19

dny připravily zásoby ledu na lesních potocích. Dětská vynalézavost nezná mezí,
a tak jsme brzy chodili na led s pilkou
a naši ledosochaři vyřezávali z ledu cihly
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a stavěli ledové paláce pro případné kolemjdoucí Ledové královny.
Možná při svých procházkách lesem
potkáváte zvláštní stavby z větví. Klidně
vstupte dál a chvíli si poseďte. Zřejmě jste
se právě dostali do cukrárny, kde vaří slaďoučké kakao a pečou ty nejchutnější zákusky na světě. Dost možná, že jste právě
v prodejně vánočních ozdob, koňské stáji, ve stanu udatných rytířů anebo máte
opravdu velké štěstí a ocitli jste se přímo
dý, my si myslíme pravý opak. Aby z mladé,
ve výzkumném centru, které se zabývá
zranitelné sazeničky vyrostl zdravý strom,
vyhledáváním dinosauřích kostí. Vědecké
který bude pravým požehnáním pro své
kapacity z našeho týmu jsou přesvědčeokolí, potřebuje zejména hodně prostoru,
ny, že okolo hájovny jsou bohatá pravěká
mnoho respektu, dobrou výživnou půdu,
naleziště!
láskyplnou ochranu velkých stromů a hřePokud má domeček střechu z jehličjivé slunce.
natých větví, je jasné, že se jedná o domov
Možná, že i vy máte doma nějakou
rodiny Stromíků. Ten mívá vícero místtu malou jedličku nebo doubek, který
ností, protože členů je mnoho. Maminka
byste rádi přesadili z domácího skleníčku
s tatínkem, děti, prarodiče, často přijedou
do přírody. Moc rádi vás přivítáme na Dni
příbuzní Indiáni, strejda rybář a někdy se
otevřených dveří, který se koná 15. 3. 2016
zastaví i teta princezna se svým pejskem.
na Axmanově hájence v Pozořicích. Zápis
Máme velkou radost, že naše Strodo Dětského lesního klubu bude probíhat
míková rodina je tak široká a rozmanitá.
elektronickou formou v době od 14.–18. 3.
Snažíme se, aby se v ní cítili dobře všichni
2016. Bližší informace najdete na webo– děti, jejich rodiče a i my dospěláci, kteří
vých stránkách klubu www.stromík.cz.
děti doprovázíme na jejich cestě k samoTereza Jiráčková,
statnosti. A přestože staré přísloví praví,
DLK Stromík Pozořice
že stromeček se má ohýbat dokud je mla-

Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka
Pavel Štěpánek sepsal v letech 1956 Z tohoto obsáhlého díla vybírám úryvky
a 1957 rozsáhlé třídílné pojednání pod o tvaroženské farnosti i ty části které mě
názvem „Panství Blažovské“. Uvádí v něm zaujaly.
podrobné informace o historii a lidech
24. ledna 1825 bylo novou vrchnosz Blažovic a okolí. Myslím si, že tento zdroj tí přebíráno blažovické panství, které
informací můžeme blažovickým jenom za 96.060 zlatých 22. listopadu 1824
závidět. Je škoda, že práce Pavla Ště- koupil František X. hrabě Dietriechstein,
pánka nebyla vydána například formou majitel panství Sokolnice a Boskovice.
brožury pro poučení nejširší veřejnosti. V Blažovicích se přitom kolem 11 hodiTvaroženský zpravodaj
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ny sešli zástupci obcí. „Byli jistě v parádě.
Snad v modrých pláštích, třílímcových, neboli trojcímbálových, takových do jakých se
odívali ti, kteří ve Tvarožné a Šlapanicích nosili baldachýn, při Božím těle neb Vzkříšení“.
V Jiříkovicích byly po bitvě u Slavkova
2. prosince 1805 sepsány škody způsobené francouzskými rekvizicemi. „U řepy je
uvedeno jen 20 pytlů které byly rekvírovány jiříkovickému sedláku Kalvodovi. Cena
uvedena není. Zdá se, že jak poddaní, tak
vrchnost byli na rozpacích, zda řepné bulvy
vůbec za to stojí“.
V říjnu revolučního roku 1848 jel císař
Ferdinand Dobrotivý v doprovodu arcivévody Františka Josefa do Olomouce.
Tam mu 2. prosince předal císařské žezlo.
Císařský průvod směřoval ze Židlochovic,
kde urození cestující s doprovodem nocovali, přes Blučinu, Měnín, Telnici, Sokolnice, Praci a Blažovice na císařskou silnici
a po ní do Olomouce. Vedl ho jiříkovický
občan Jan Paulík, který dobře znal zdejší
cesty. Měl hodnost desátníka. Průvod provázel oddíl kyrysníků. V té době jiříkovičtí
pořádali hon a zrovna odpočívali u silnice
z Prace do Blažovic. Císařský průvod se
na návrší zastavil v domnění, že jsou to
vzbouřenci, kteří císaře chtějí přepadnout.
Paulík přijel za odpočívajícími, představil
se a ptal se jich, co zde dělají. Spolurodáci
jej poznali. Nařídil jim jménem císaře, aby
pušky a klacky odložili do brázdy a šli před
průvodem do Blažovic, kde se chystalo
uvítání. „Blažovičtí čekali – s hudbou u Voříšku, to je u panské nivy, přibližně proti současnému hřbitovu. Byl přítomen i tvaroženský farář Mayer, zemřelý v roce 1850. Když se
císařské kočáry dostaly na Svárov, přibližně
tam, kde je dnes transformátor, kde se vzali tu se vzali dva holubští rolníci Andrysík
a Černý, kteří se hleděli protlačiti, beranice
smeknuté (bylo to 13. října) až ke kočáru císaře. Byli však zadrženi a tu oni volali: „Vaše
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Veličenstvo, bude robota zrušena“!? „Přestanou nám ty panský povinnosti!?“ Z průvodu
jim bylo řečeno: „Ano, robota i panské povinnosti přestanou“, při čemž byli vytlačeni
mocí z blízkosti krytého uzavřeného kočáru,
kde se jím jen malinko záclonka okna poodhrnula. Nevzbuzovali asi důvěru. Byli v dlouhých halenách, v obličeji, jak to bylo tehdy
zvykem, neupraveným vousem zarostlí.“
Jan Paulík se za několik roků vrátil z vojny
domů. Na vojně sloužil 14 roků. Ve vesnici
mu jinak neřekli než kaprál Paulík a jejich
domu „U kaprálů“.
„Jinak bych zde rád zapsal to, co zapsal
Pavel Hlučka o té jízdě císaře přes Blažovice
r. 1848. „Roku 1848 dne 13. října jel pan císař
přes našo dědino a 18 kočárů a jedna divise
Mengeňových kyrysarů s něm a zase jedna
divise za ňém.“
„Roku 1813 nechal však Pavel Urbánek
připsati půllán nevlastnímu synovi Matoušovi, pořád se značnými pasívy. Matouš
byl dlouhá léta ve válkách Napoleonských
u vojska, u zeměbrany u pluku generála Lindenau – a tu když se vrátil, třicetiletý a oženil se, nastala mu zase starost a práce, tu on
v nepohodách jara 1836 zemřel zápalem
plic.“
„První volby obecního zastupitelstva
u nás byly 27. 7. 1850, za úředního dozoru
k tomu designovaného tvaroženského faráře Mayera. Volební seznamy byly vyvěšeny
u t. č. obecního purkmistra Frant. Kubínka,
který měl volby říditi“. (Pozn. farář Mayer
zemřel 15. 7. 1850)
Zakládání spolků ve druhé polovině
devatenáctého století se nevyhnulo ani
Blažovicím. „V roce 1869 si zapsal blažovský písmák Antonín Štěpánek č. 43, do svého deníku: „Byl u nás v hospodě náš panáček (rozuměti tvaroženský kaplan Jan Křivý),
který důvěrně hovořil, že by si přál, aby u nás
v Blažovicích byl založen čtenářský spolek“.
Anton pak pokračuje, že nevěří, že by pro
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to byla v Blažovicích půda. „Přeji každému
se vzdělávati“, pokračuje, „pro to jsou však
vhodná bratrstva“.
„Tento kaplan tvaroženské fary Jan Křivý,
jež se dostal do rozporu s Antonínem Štěpánkem, místním starším bratrem, se narodil v Lulči a přišel na faru tvaroženskou 1868
v březnu. Byl tehdy zřejmě mlád a stál nepochybně pod vlivem svého profesora v brněnském alumnátě, rousínovského rodáka
Františka Sušila. Tento Jan Křivý, zakladatel
našeho Čtenářského spolku, jehož pokračovatelem je nyní veřejná obecní knihovna,
není bez zajímavosti. Píše o něm totiž Václav Kosmák v „Kukátku“ v článku „Fotografie z tábora černých“. Líčí jej tam jako hudebníka, botanika, chemika, hvězdáře, který se
dal na studia, aby mohl tvaroženským vypáliti o svátku cyrilometodějském, dosud tu
neznámý ohňostroj. Když z Tvarožné odešel
na jiné působiště, založil tu konzumní spolek kde sám vypomáhal a pak, když přišel
do Krumlova, dal se k ostrostřelcům, kde dosáhl hodnosti královské. Kosmák proto Křivého nazývá v tomto Kukátku „Všetranný“.
Zajímavou, známou a svéráznou blažovickou osobností byl šiřitel knih, pobožný Šebestián Kubínek. O něm Pavel Štěpánek také píše a já vyjímám jen drobnosti.
„Psal kdesi, že má v Blažovicích tři přátele:
byli to Pavel Štěpánek, Jan Štěpánek a Antonín Štěpánek, všichni nám dobře známí
a zde uvedení. První byli bratři a s Antonem
bratranci. První dva byli po Matouši, Anton
po Mikuláši onom, jež táhl 1812 na Moskvu“.
„Spisovatel Kosmák řekl o Kubínkovi,
že šel za svým cílem houževnatě a vytrvale
a praví: „Znám jen dva muže, kteří se stejnou
vytrvalostí a neústupností kráčejí za úkolem
a cílem svým, Bismarck a Kubínek. Kubínek

Tvaroženský zpravodaj

je postava jako ze středověku, plná romantiky, zvláštností, ale jako ze železa na těle
i na duchu: poctivá, přímá, vytrvalá. Takoví
asi byli Husité, žel Bohu, že se brali cestou
nepravou“. (Srovnej Dr. Vychodil, „Václav
Kosmák“, str. 218)
„Velkým ctitelem Kubínkovým byl Václav
Kosmák, jehož zásluhou byla ze sbírky zasazena na rodném domě Kubínkově pamětní
deska, zhotovená z bílého mramoru líšeňským sochařem Slaným. Měla býti odhalena 1. 7. 1888, ale údajně pro spálu, bylo to
odloženo na 30. září téhož roku. Spála v Blažovicích toho roku skutečně byla, ale daleko
více smrti dětí způsobil černý kašel, méně
záškrt. Těmito chorobami zemřelo v onom
roce v Blažovicích 7 dětí. Slavnostním řečníkem při odhalení byl P. Václav Kosmák. Můj
dědeček Pavel Štěpánek, t. č. starosta, se
zřejmě toho nedočkal. Zemřel 22. září 1888,
pár dní předtím.
„Poměry na konci feudálního řádu byly
v celé Evropě neblahé. Byly hledány cesty,
jak venkovskému lidu pomoci a tu spatřována k tomu nejlepší cesta, ve spořivosti
a ve zdržování se silných alkoholických
nápojů. Pivo a víno mohly býti požívány, ale jen střídmě. Slib se skládal v kostele
před oltářem. V Blažovicích složilo tento
slib r. 1846 220 osob, což byla velká část
obce. V ostatních čtyřech obcích farnosti
tvaroženské to byly 143 osoby. Viděti tu jistě velký nepoměr“ (…) Skutečné bratrstvo
střídmosti bylo založeno v tvaroženské farnosti dle P. Soukopa až r. 1857. O skládání
slibu střídmosti se děje zmínka u Antona
Štěpánka ještě r. 1867 a dá se předpokládati,
že byl dělán i v letech dalších“.
František Kopecký,
kronikář obce
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Ze života obce obrazem
Výstavba zpevněné cesty k rybníku pod Santonem.
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REKLAMA
Nově otevřený obchod
s květinami v Pozořicích,

(na místě bývalé Vinotéky)
vám nabízí:
Kytice – lze i telefonicky
na objednávku
Svatební kytice a květinovou výzdobu svatby
Smuteční vazby, kytice a věnce
Sezónní dekorace – Valentýn, Velikonoce, Vánoce apod.
Dekorace interiéru – pro firmy, hotely, restaurace atd.
Na Městečku 247, Pozořice (vchod ze zadní strany domu)
tel.: 777 112 207, 704 104 228,
e-mail: kvetinylemo@gmail.com, www.kvetinylemo.cz
Otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00, So 8.00–11.00
Můžete se těšit na osobní přístup a příjemnou atmosféru!

čištění a kontrola
komínů a kouřovodů
vložkování komínů
Dle nař. vlády č. 91-2010 provádím povinné
roční kontroly a čištění komínů a kouřovodů
na tuhá i plynná paliva. Součástí kontroly
je vystavení zprávy. Cena za jeden kom.
průduch je 300 Kč + doprava. Pro občany
Tvarožné doprava 50 Kč.

tel.: 776 648 362
e-mail: kolar686@seznam.cz

IČO: 886 74 533

Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. května 2016. 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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Ročník 44 • Číslo 2 • březen–duben 2016

Naši jubilanti
březen–duben 2016
95 let

Šírová Františka, Tvarožná 58

85 let

Svobodová Anna, Tvarožná 34

80 let

Ondráček Alois, Tvarožná 296

70 let

Liškutínová Zdeňka, Tvarožná 303
Hrad Václav, Tvarožná 173

65 let

Hradská Zdenka, Tvarožná 315
Titz Karel, Tvarožná 267
Spáčilová Marie, Tvarožná 6

60 let

Severová Marie, Tvarožná 335
Němec Karel, Tvarožná 284
Všem jubilantům blahopřejeme!

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

INZERCE

Koupím rodinný dům do 3 miliónů Kč
do 30 km od Brna. Opravy nevadí.
Tel.: 792 284 071
•••
Koupím ihned větší byt ve Tvarožné.
Spěchá.
Tel.: 722 063 341
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 17. 3. 2016.
Tvaroženský zpravodaj
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Poslední leč, 30. ledna 2016

Hasičské ostatky, 6. února 2016

