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Koncert Janáčkova kvarteta, 10. dubna 2016

Tým McDonald´s Cup, ZŠ Tvarožná, 26. dubna 2016
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Vážení spoluobčané, 
je hezké, že Svátek matek připadá prá-

vě na druhou květnovou neděli. Je to ob-
dobí, kdy není problém vyjít ven a natrhat 
pro maminku kytičku. Nemusíme do kvě-
tinářství, stačí jen trochu vlastní fantazie 
a času. A ten bychom si pro maminky měli 
umět najít vždycky.

Od  maminek je jen krok k  dětem 
a  od  dětí k  mateřské školce. A  zde bych 
se na  chvíli zastavil. Zastupitelstvo Jiho-
moravského kraje schválilo dotaci ve výši 
2 mil. korun na  realizaci akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy mateř-
ské školy v  Tvarožné“. Stavební úpravy 
budou spočívat v  zateplení obvodových 
stěn a střechy, výměně dosud nevyměně-
ných otvorových výplní, tedy oken a dveří 
a  v  náhradě topného zdroje novým te-
pelným čerpadlem a  menším plynovým 
kotlem k dokrytí špičkových odběrů tepla. 
Pobytové místnosti dětí budou v souladu 
s  platnými předpisy nově vybaveny nu-
ceným větráním. Při provádění tepelné 
izolace střechy dojde k  výměně stávají-
cích podhledových desek za  nové sádro-
kartonové podhledy. Podali jsme rovněž 
žádost o  dotaci na  Státní fond životního 
prostředí, kde je možnost získat příspěvek 
do  výše až 40% uznatelných (nikoliv cel-
kových) nákladů. Projektované náklady 
na  realizaci stavby činí 5,6 mil. Kč. Bez fi-
nanční podpory JMK by pro nás provede-
ní této akce bylo velmi obtížné. V nejbližší 
době bude třeba vybrat realizační firmu 
a  zajistit stavební povolení. Je důležité, 
abychom, jak to jen půjde, využili ke sta-
vební činnosti prázdninové měsíce. Je to 
doslova závod s časem. 

Povodí Moravy dokončilo realizaci 
zpevněné cesty u rybníka pod Santonem, 
která kromě pravidelných technických 
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inspekcí pracovníků Povodí, může sloužit 
i jako procházková trasa pro pěší, a třeba 
i pro rodiny s kočárkem.

Podepsali jsme smlouvu s  arch. 
Kaštánkovou na  studii řešící úpravy náv-
si. Součástí řešení jsou úpravy travních 
i  zpevněných ploch a  zeleně, parkového 
mobiliáře i nové veřejné osvětlení.

Firmě AR projekt jsme zadali studii 
areálu Kosmák, která by měla být dokon-
čena v polovině prázdnin.

Firma Stavby Tinka pro nás proved-
la opravu vjezdu do  hasičské zbrojnice 
včetně nového odvodnění této plochy 
a realizaci chodníku v blízkosti křižovatky 
na návsi, který po  loňské rekonstrukci sil-
niční komunikace zůstal nedořešen.

U  Ing.  Ondráčka ze Sivic jsme objed-
nali realizaci zahradnických úprav, které 
spočívají v  osázení záhonu mezi silniční-
mi obrubníky a chodníkem na křižovatce 
u kovárny a svahu u silnice pod hřbitovem.

V  polovině dubna proběhl kamerový 
průzkum dešťové kanalizace v ulici Hlinky 
jako součást přípravných prací plánované 
opravy místní silnice. Předali jsme výsled-
ky tohoto průzkumu k  odbornému po-
souzení, abychom zjistili rozsah, způsob 
a  finanční náročnost nutných oprav této 
kanalizace.

Na  křižovatce Gastl–Náves bylo insta-
lováno nové dopravní zrcadlo. Věříme, 

že  napomůže především motoristům 
k bezpečnějšímu vjíždění na hlavní silnici.

Jistě si mnozí vzpomínáte na  krá-
dež věže z  kaple Panny Marie Sněžné 
na  Santonu, k  níž došlo v  říjnu 2013. Vů-
bec jsem nedoufal, že by se mohlo po-
dařit dopadnout pachatele, ale před pár 
měsíci mě zástupce Policie informoval, 
že zajistili člověka, u  něhož při domovní 
prohlídce objevili také pouzdro s  doku-
menty z věžní báně. Pouzdro nám předal, 
ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování 
žádné další informace nesdělil.

Anketa zjišťující zájem veřejnosti o do-
mácí kompostéry se setkala s pozitivním 
ohlasem. V této chvíli máme registrováno 
280 žádostí. Podepsali jsme smlouvu s fir-
mou, která nám bude zpracovávat žádost 
o dotaci. Pokud by ještě někdo o pořízení 
kompostéru uvažoval, má poslední mož-
nost se přihlásit. Do konce května musíme 
znát definitivní počet kusů, o které bude-
me žádat. 

Na závěr bych rád popřál všem školá-
kům, maturantům i  ostatním studentům 
úspěšné zvládnutí tohoto období, které 
je sice krásné, ale i  obtížné. Překonávání 
překážek však k životu patří a je dobré to 
vědět už od školních let.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 10. dubna se ve  Tvarožné konal koncert jednoho z  našich předních uměleckých 

uskupení – Janáčkova kvarteta. Interpreti zaujali publikum předvedením skladeb 
Bedřicha Smetany, Sergeje Prokofjeva a Franze Schuberta.

•	 7. května tvaroženští vinaři připravili tradiční košt vín. K degustaci bylo nabídnuto 
rekordních 603 vzorků, k poslechu i tanci hrála cimbálová hudba Kalečník.

•	 8. května se konal koncert k Svátku matek, hrál Komorní orchestr Arthura Nikische.

Aktuality z obce
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•	 15. května se konal XIX. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše. Vy-
stoupily zde dvě dechovky – Skoroňáci a Sivická kapela. Letos poprvé na slavnos-
tech zpívaly mužácké sbory – Švarcavan z Nosislavi a Lanštorfčané z Ladné.

Pozvánka na plánované akce 
•	 21. 5. – Májová zábava TJ Sokol, hrají Tamburáši.

•	 5. 6. – 125. výročí založení SDH Tvarožná – soutěž družstev, slavnostní odpoledne.

•	 10. 6. – Noc kostelů – program v kostele sv. Mikuláše.

•	 18. 6. – Tvaroženské hody s Lácarankou.

•	 29. 6. – slavnostní ukončení školního roku v ZŠ Tvarožná.

•	 1.-2. 8. – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež, XX. ročník.

•	 4. 8. – Tvaroženská olympiáda pro dospělé, hudební odpoledne s Tamburáši.

•	 5. 8. – Pouťová diskotéka.

•	 6. 8. – Folkový festival (HLADOLET, LEE BANDA, P.I.V.O. ZDARMA, LEHKÁ NOHA).

•	 7. 8. – Tvaroženská pouť.

•	 21. 8. – Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná.

Noc kostelů
V pátek 10. června se již potřetí otevřou 
dveře našeho kostela v rámci Noci kostelů. 
Návštěvníci budou mít možnost „prolézt“ 
si kostel doslova od sklepa až po věž a 
kromě toho se mohou těšit například na 
vystoupení Tvaroženského chrámového 
sboru, divadelní představení dětí, netra-
diční prohlídku kostela, fotokvíz nebo 
ochutnávku mešního vína. Na své si při-
jdou jak děti, tak dospělí. Těšíme se tedy 
na setkání s Vámi na místě, které ač na kra-
ji obce, tvoří její duchovní střed.

Římskokatolická farnost Tvarožná

Upozornění
Upozorňujeme občany – majitele psů – 
na  povinnost úklidu psích exkrementů 
z  veřejných prostor. Tato povinnost se 
týká i  zatravněných ploch, kde to podle 
některých názorů nevadí nebo je to snad 
i  prospěšné půdě. Naopak! Je to velmi 

REKLAMA



Tvaroženský zpravodaj  6

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2016
středa 25. 5. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 4. 6. 2016 9.00–11.00 hod.
středa 15. 6. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 25. 6. 2016 9.00–11.00 hod.
čtvrtek 7. 7. 2016 15.00–17.00 hod.
sobota 16. 7. 2016 9.00–11.00 hod.
středa 27. 7. 2016 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.

Upozornění občanům

nepříjemné např. pro děti nebo obecní pracovníky při údržbě obce. Majitelé psů jsou 
povinni také dohlédnout, aby jejich čtyřnozí miláčci nekonali potřebu, kde chtějí – např. 
ve vchodech, průchodech a v těsné blízkosti budov. 
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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
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Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům
Seniorské	vzdělávání	má	své	pevné	místo	na řadě	veřejných	vysokých	škol.	V současné	

době	studuje	na univerzitách	třetího	věku	(dále	jen	U3V)	přibližně	2	%	seniorské	populace	
České	republiky	(asi	40 000	osob)	a jejich	počet	stále	roste.	Přijďte i Vy rozšířit jejich řady!	
Vzdělávání	v seniorském	věku	napomáhá	k udržení	kvality	života	přívětivým	a důstojným	
způsobem.	Základním	úkolem	U3V	je	zprostředkovat	seniorům	nové	poznatky,	vědomos-
ti,	dovednosti,	obory	a technologie.	Posláním	kurzů	U3V	je	též	stimulace	k aktivitě.	

Pilířem	Univerzity	třetího	věku	na Ma-
sarykově	 univerzitě	 je	 Všeobecně zamě-
řený kurz,	 který	 trvá	 osm	 semestrů	 a  je	
zaměřen	na otázky	zdravého	a smysluplné-
ho	životního	stylu	ve vyšším	věku.	Na ob-
sahu	 přednášek	 se	 podílí všech 9 fakult 
MU.	V akademickém	roce	2016/2017	bude	
také	 otvírán	 tříletý	 běh	 zcela	 nového	 kur-
zu	Umění, objednavatelé a  umělecký styl 
v  dějinách.	 Dále	 pořádáme	 ve  spolupráci	
s  našimi	 partnery	 tři	 jednoleté	 kurzy	 na-

zvané	Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a pa-
mátková péče na jižní Moravě (ve spolupráci	s Národním	památkovým	ústavem),	G. J. 
Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci	s Mendelovým	muzeem).	Pro	účastníky	U3V	
jsou	 nad	 tento	 rámec	 pořádány	 tematické krátkodobé kurzy zaměřené	 na  informační	
technologie,	cizí	jazyky	(angličtina,	němčina,	francouzština),	pohybově-relaxační	aktivity,	
otázky	a problémy	z oblasti	humanitních	i přírodních	věd.	V programu	nechybí	ani	jedno-
denní	exkurze	vztahující	se	k obsahu	přednášek	či	tematických	kurzů.	

Vzdělávání	 na  U3V	 na  Masarykově	
univerzitě	 má	 formu	 přednášek,	 cvičení,	
seminářů	 a  exkurzí,	 účastníci	 mohou	 vy-
užívat	studovny	a knihovny.	Přednášky	tr-
vají	2	vyučovací	hodiny	a konají	se	jednou	
za  čtrnáct	 dnů	 v  období	 od  října	 do  květ-
na.	Účastníkem	programu	U3V	může	 být	
osoba,	která	dosáhla	věku	potřebného	pro	
přiznání	 starobního	 důchodu	 a má	 úplné	
středoškolské	 vzdělání	 s  maturitou.	 Vzdě-
lávání	 je	 bezplatné,	 každoročně	 se	 hradí	
pouze	zápisné,	které	bylo	pro	akademický	rok	2016/2017	stanoveno	na 800	Kč.	Absolvent	
U3V	MU	obdrží	osvědčení	na slavnostní promoci.	

Přihlášky	 budeme	 přijímat	 osobně	 (Komenského	 nám.	 2,	 Brno)	 nebo	 elektronicky	
od 2. května 2016 do 30. června 2016.	Další	podrobnosti	o Univerzitě	třetího	věku	Ma-
sarykovy	univerzity	včetně	 fotografií	a videoukázek	našich	aktivit	najdete	na www.u3v.
muni.cz.

REKLAMA
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ Sokol Tvarožná, zpráva oddílu stolního tenisu

Čas se naplnil a  další sezóna stolní-
ho tenisu je minulostí. Oddíl stolního 
tenisu ve  Tvarožné zastupovaly v  sezó-
ně 2015/2016 tři týmy a  to s  rozdílnou 
úspěšností. První tým hrající v  okresním 
přeboru 2. třídy splnil svůj cíl, kterým byla 
záchrana v soutěži. Nakonec „A“ tým ob-
sadil 9. místo z celkového počtu dvanácti 
družstev, když se mu podařilo 7× zvítězit, 
4× remizovat a v 11 případech odešlo po-
raženo. Oporami družstva pak byli zejmé-
na bratři Pavel a  Michal Kousalovi, které 
dobře doplnili Štěpán Krček s Antonínem 
Neužilem. Zejména do budoucna má toto 
naše družstvo dobrou perspektivu ze-
jména z důvodu poměrně mladého věku 
všech hráčů.

Další týmy „B“ a  „C“ reprezentovaly 
Tvarožnou v  okresním přeboru 4. třídy. 
Družstvu „B“ pak postup do 3. třídy unikl 
jen těsně, když skončilo na 3. místě z dva-
nácti družstev. Složení „B“ týmu pak bylo 
nejčastěji ve složení Milan Mazel, Jan Dvo-
řák, Štěpán Krček a Antonín Neužil. Týmu 

„B“ se podařilo 16× zvítězit, 2× remizovat 
a pouze 4× odešlo poraženo.

Týmu „C“ se však sezóna nepodařila 
a z posledního místa sestupuje o třídu níž. 
Přesto budeme doufat, že v příštím roce 

zabojuje a vrátí se do okresního přeboru 
4. třídy. 

Všechna naše družstva dospělých 
mají pravidelné tréninky na  Kosmáku 
vždy od 18.30 hodin a to v úterý a v pátek. 
Pravidelně v pátek jsou také od 17 hodin 
tréninky pro začátečníky a  mládež pod 
vedením Dany Krčkové. Tímto zveme 
všechny zájemce, kteří by si chtěli zahrát 
stolní tenis a  případně posílit naše řady. 
Náš klub má velmi dobré zázemí, které 
by nám mohli leckde závidět. Týmy jsou 
složeny nejen z  hráčů, kteří bydlí přímo 
ve Tvarožné, ale i z okolních obcí.

Pro bližší informace můžete případ-
ně kontaktovat předsedu oddílu stol-
ního tenisu, třeba telefonicky na  čísle 
777 072 254, kterým je Pavel Kousal, nebo 
se přijít na  trénink osobně podívat a  se-
známit se s naší výbornou partou. Zájem-
ci z řad začátečníků a mládeže se mohou 
obrátit na  Danu Krčkovou přes telefon 
607 018 580.

Závěrem bychom rádi poděkovali 
TJ  Sokol Tvarožná za  poskytnutí nového 
vybavení pro náš oddíl a  věříme, že nás 
povzbudí ještě k lepším výsledkům.

Za oddíl stolního tenisu  
Jan Dvořák

Základní škola Tvarožná
Je tu květen a  školní rok se dostává 

do  finále. Závěr roku bývá plný různých 
aktivit a  především prověřování načerpa-
ných znalostí a dovedností. 

Ještě se krátce vrátím k  akcím, které 
již proběhly. V  měsíci březnu jsme se již 

tradičně zúčastnili mezinárodní soutěže 
„Matematický Klokan“, na  hřišti pod Ko-
pečkem jsme zhlédli dravce v akci společ-
ně s  žáky ze školy v  Sivicích, Velikonoce 
jsme si přiblížili zážitkovou přednáškou 
a odpoledními tvořivými dílnami s rodiči. 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Letošní soutěž Nejoriginálnější kraslice 
roku byla opět plná zajímavých výtvorů 
a první cenu si odnesl Jan Letecký a Lukáš 
Bartoš, jejichž díla vybrali svými hlasy 
spolužáci. Všichni ostatní účastníci dostali 
malý dárek. Poslední březnový den si pro 
žáky naší školy připravili studenti PedF 
MU Brno projekt „Domácnost“. Celý den 
děti pod jejich vedením získávaly praktic-
ké dovednosti například ve vaření, psaní 
a sázení bylinek.

Měsíc duben jsme přivítali s  panem 
Aprílem při netradičním vyučování. V prů-
běhu dubna jsme viděli hudební pohád-
ku Perníková chaloupka společně s dětmi 
z  naší MŠ. Den Země jsme si připomněli 
projektovou výukou a vysbíráním odpad-
ků v okolí školy. Poslední dubnový týden 
si děti ověřily svoje znalosti z dopravní vý-
chovy a ukázaly, jak ovládají svoje kolo při 
jízdě zručnosti na školním dvoře.

Letos po dlouhé době jsme se zúčast-
nili soutěže v  kopané Mc Donalds´Cup 
a postavili jsme dva týmy do hry. Mladší 
žáci postoupili do okresního kola. Chtěla 
bych poděkovat panu Toužínovi a  panu 
Fajstlovi za  přípravu malých fotbalistů 
i  za  organizaci celé akce. Poděkování pa-
tří i všem rodičům, kteří kluky na soutěž 
odvezli. A všem hráčům blahopřeji k pěk-
ným výsledkům.

Na  měsíc květen plánujeme setkává-
ní s budoucími předškoláky, pro které je 
opět připravena ochutnávka z aktivit, kte- 
 
 

ré je ve škole čekají od září letošního roku. 
Věřím, že setkání budou přínosná hlavně 
pro rodiče, kteří mohou vidět práci svých 
dětí ve  školním prostředí a  při organizo-
vaných činnostech. 

Druhý týden v  květnu vyjedeme 
na  ekologicky zaměřený program o  lese 
na  Jezírko v  Brně. V  květnu v  závislosti 
na počasí plánujeme atletický čtyřboj pro 
málotřídky z okolí. 

20. května vyjedeme zkoumat zpraco-
vání odpadu z domácností a také navštíví-
me knihovnu v Brně-Líšni.

V  červnu zatančíme Českou besedu 
na  tradičních Tvaroženských hodech, 
pobudeme na  na  škole v  přírodě tento-
krát v Prudké na Vysočině, vyhodnotíme 
nejlepšího zpěváka na  pěvecké soutěži 
Tvaroženský slavík a ve středu 29. 6. netra-
dičními sportovními soutěžemi pro děti 
i  rodiče na  školní zahradě zakončíme le-
tošní školní rok. Vysvědčení předáme dě-
tem ve čtvrtek 30. 6. a tento den se také 
rozloučíme se sedmi páťáky na obecním 
úřadě. 

Sběr starého papíru proběhne 
od  1.  do  14. června před budovou ško-
ly. Děkuji všem za  příspěvek, který nám 
odevzdáním starého papíru přinášejí. Vel-
ký dík patří také paní Pospíšilové a panu 
Paulíkovi, kteří zajistili naplnění celého 
kontejneru.

Všem přeji krásné jarní dny plné poho-
dy a radosti.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 
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REKLAMA

Společnost ABB, přední světová společnost na  poli energetiky a  automatizace, 
rozšiřuje výrobu v lokalitě Brno-Slatina. 
Hledáme nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice: 

Lokalita: Brno-Slatina – Černovické terasy, Česká republika
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí

Pracovníky pro 3-směnné pozice 
v úseku:
•	 montáže a údržby
•	 práškové lakovny a svařování
•	 skladu
•	 výrobní kvality
•	 vysokonapěťové zkušebny

Pracovníky pro 2-směnné pozice 
v úseku:
•	 příjmu zboží
•	 vstupní kontroly

Pracovníky do THP oddělení:
•	 nákupu
•	 plánování a řízení zakázek
•	 pracovníky expedice

Pracovníky pro vedení zahraniční 
montáže:
Baví Vás práce v zahraničí a poznávání
nových kultur? Hledáme Supervizory pro
instalaci a uvedení do provozu rozvoden
VVN.

Pokud splňujete požadavky a máte zájem
zúčastnit se výběrového řízení, zašlete svůj 
životopis v českém jazyce na adresu
abb.prace@cz.abb.com, do předmětu
mailu uveďte: Brno-Slatina, nebo volejte
na tel. č. 605 317 793.

Požadujeme:
•	 dobrou pracovní morálku
•	 odpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
•	 zázemí silné mezinárodní společnosti, 

příjemné pracovní prostředí
•	 široké spektrum firemních benefitů 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek 
na stravování, atd.)

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti 
ABB dáváte souhlas ke zpracování Vašich 
osobních dat a jejich uchování v personální 
databázi společnosti ABB a to výhradně 
za účelem zprostředkování zaměstnání 
po dobu výběrového řízení, nejdéle však 
jeden rok od jejich zaslání.

Pokud Vás do 21 dnů nebudeme 
kontaktovat, dali jsme ve výběrovém řízení 
přednost vhodnějšímu kandidátovi.

Pracovní příležitosti v ABB Brno-Slatina
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REKLAMA
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého jarního příspěvku se 

krátce zmíním o  akcích, které se konaly 
v  posledních dnech. 28. dubna děti sko-
tačily na školní zahradě v čarodějnických 
kostýmech s  panem Hruškou, a  moc se 
jim to líbilo. Také si aktivně zahrály v po-
hádce O  Jasánkovi a  na  závěr si odnesly 
domů čarodějnický diplom. Škoda jen, 
že  dopoledne bylo tak krátké. 5. května 
se v dopoledních i odpoledních hodinách 
uskutečnil zápis dětí do  Mateřské školy 
Tvarožná, k  němuž se dostavilo 30 dětí. 
Vstup do  mateřské školy znamená zá-
sadní krok v dětském životě a je pro dítě 
mnohem náročnější než vstup do základ-
ní školy. Dítě by mělo přijít do školky se zá-
kladními návyky a dovednostmi. Mělo by 
samostatně jíst a pít, obléknout se, obout 
se, zout se, používat toaletu, umýt se, vy-
smrkat se, uklidit si po sobě hračky a rov-
něž vyjádřit svá přání a potřeby. Je toho 
hodně, co musí malý předškoláček umět, 
ale vím, že náš cíl je společný. Tím cílem je 
výchova zdravého, spokojeného a  sebe-
vědomého dítěte.

Další kulturní akcí bude 10. května 
„Zábavné hudební vystoupení“, které má 
za  úkol děti zábavnou formou seznámit 
s různými hudebními žánry. 

17. května proběhne již 8. lekce MTU 
pod názvem „Malý energetik“. Je nám 
velmi líto, že se jedná o  poslední lekci 
a že všechno záhy skončí. Bylo to pro nás 
v  průběhu celého roku velmi zajímavé 
a zároveň poučné dopoledne. 

18. května se vydáme na  výlet do  Po-
zořic, kde zhlédneme práci příslušníků 
HZS JMK. 

19. května se na  vás těšíme, protože 
vás čeká „Ptačí zpívání“ v mateřské škole, 
které si pro vás připravily starší děti. Toto 
zpívání bude probíhat ve  spojení s  díl-
nami, které povede paní Filipová. Tento-
krát budeme malovat na  hedvábí, trika, 
na  dřevěné hodiny, tašky apod. Srdečně 
zveme na  tuto zajímavou akci nejen ro-
diče a  prarodiče našich dětí, ale i  všech-
ny příznivce mateřské školy. Akce začíná 
v 16.00 hod.
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6. června k  nám 
do  mateřské školy přije-
de divadélko s pohádkou 

„Poletíme do  Afriky“. Do-
zvíme se, která zvířátka 
v  Africe žijí, čím se živí 
a mnoho dalšího.

15. června pojedeme 
na výlet do Bošovic, zde 
navštívíme papouščí Zoo 
a  seznámíme se s  živo-
tem papoušků z  celého 
světa.

20. června od  16.00 
hod. se rozloučíme se 
školním rokem 2015–2016 a společně při-
vítáme blížící se prázdniny. Na  této akci 
proběhne pasování předškoláků na  ško-
láky, děti nám předvedou krátké hudeb-
ní pásmo a nebude chybět ani malování 
na obličej. Srdečně zveme všechny, kteří 
se chtějí pobavit. 

22. června nás navštíví maňáskové di-
vadlo s  pohádkou „Krteček a  kamarádi“. 
Tato pohádka bude plná kouzel a  vese-
lých písniček.

23. června v 16.00 hod. se koná schůz-
ka rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat 
v mateřské škole od 1. 9. 2016. Společně 
projednáme organizační záležitosti, týka-
jící se nového školního roku 2016–2017.

Myslím, že výčet akcí, které nás 
do  konce školního roku čeká, byl úplný. 
Všem čtenářům zpravodaje přeji více slu-
níčka, než bylo dosud, a hlavně hodně op-
timismu a pohody do dalších dní.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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Čarodějnický rej 2016
Letos jsme se rozhodli uspořádat 

ve  Tvarožné Čarodějnický rej pro děti. 
V  sobotu 30. 4., na  hřišti za  sokolovnou, 
běhala spousta čarodějnic a  čarodě-

Ze života obce
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jů. Děti plnily různé čarodějnické úkoly, 
za které potom dostaly odměnu v podo-
bě špekáčku a dalších dobrot, jedli se do-
konce i pavouci . Špekáčky jsme si všich-
ni opékali a ke konci akce jsme dokonce 
i  upálili jednu čarodějnici. Akce se velmi  
 

vydařila, účast byla opravdu hojná a  tak 
všem moc děkuji za  skvělou atmosféru. 
Soutěžilo více než 60 dětí a  to považuje-
me za obrovský úspěch. Všem se to moc 
líbilo a tak se už dnes těšíme na příští rok.

Za pořadatele  
Dita Kochová

Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (2)

V díle Pavla Štěpánka nelze pominout 
alespoň část kapitoly o  vzniku názvu 
okolních obcí.

Záměrnou zakladatelskou činností 
vznikly Blažovice, Jiříkovice a  Bedřichovi-
ce. Uvedená křestní jména byla ve vyšších 
vrstvách tehdejší společnosti hojně pou-
žívána.

Sousední Šlapanice se dříve psaly 
i  jako Slapany což dává možnost toho, 
že  sem byli usídleni lidé sehnaní či pola-
pení tedy slapáni při vojenské výpravě. 
O vzniku jména Šlapanice existuje pověst, 
která zní asi takto. Otec měl syny Blaže-
je, Jiřího a Bedřicha. Každému synovi dal 
kus země a  tak vznikly obce po  nich na-
zvané. Čtvrtému synovi, jehož jméno se 
nezachovalo, dal také kus půdy k osídlení 
a  vzniku osady. Neměl v  něj však důvě-
ru a  tak přitom rezignovaně mávl rukou 
a řekl: „Ach co, stejně nebude z chlapa nic.“ 
Tedy Schlapanitz jak se Šlapanice němec-
ky za císaře pána nazývaly.

Další kapitolou mohou být názvy obcí 
v blízkosti ochranných lesů, které přispěly 
k  zachování jejich existence: Pozořice, Si-
vice, Hostěnice a na druhé straně Kobeři-
ce, Nížkovice, Rašovice, Milešovice a  Her-
špice.

Možná že ve  stejné době vznikly 
i  obce, jejichž názvy říkají, co chovali je-

jich obyvatelé pro brněnského údělného 
knížete: Kobylnice, Telnice a  Sokolnice. 
Nápadná shoda názvů obcí nikde jinde 
na  Moravě se neopakujících jsou: Holu-
bice, Slavíkovice, Husovice, Kohoutovice, 
Kanice, Rybešovice (Rebešovice) a Leleko-
vice. Dalšími obcemi jsou Holásky, Vážany 
a Vážanice. (Pozn.: ty po sloučení s Tvarož-
nicemi asi v 15. století měly název Tvarož-
na později Tvarožná.) Obyvatelé sem byli 
dobrovolně nebo jako zajatci z válek pře-
sídleni z Holasicka, což je kraj ve Slezsku 
nebo z povodí slovenského Váhu.

Naproti tomu názvy Křenovice, Poně-
tovice, Velatice a  Velešovice zní jako sta-
robylá jména odvozená od jmen praotců, 
stařešinů obcí nebo zakladatelů osad. 
Jmenný kmen Vel se vyskytuje v  místo-
pisných názvech i jinde. Ivanovice u Brna 
se jmenovaly Welenowitz, Bedřichovice 
německy Belowitz, část lesa u  Horákova 
Velov a  jedné trati u  Velatic se říká Veli-
konoce. V našem kraji jsou ještě Horákov, 
Mokrá, Slatina, Hrušky což jsou jména od-
vozená od povahy míst.

Pavel Štěpánek se zabýval i dobou na-
poleonských válek. Brambory dovezené 
z  Ameriky pomohly zabránit hladu zvláš-
tě ve  válečných dobách. „K  nám mohly 
přijíti tak kolem 1770, nesměle a  ojediněle, 
takže záznamů jsem o  nich nalezl až 1805, 
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kdy uvedeno kolik jich Napoleonova armá-
da u nás rekvírovala. Bylo to uvedeno v mí-
rách: Šlapanické vrchnosti lenního panství 
tamějšího 800 mír, poddaným šlapanic-
kým 394  mír a  jiříkovickým 91 mír, celkem 
1 285 mír.“

V  Blažovicích byl v  letech 1802–1814 
učitelem Engelbert Ader, který zažil udá-
losti spojené s bitvou u Slavkova.

Známý Šebestián Kubínek se narodil 
1. ledna 1799 v Blažovicích a z dění ve vsi 
na konci roku 1805 si řadu událostí pama-
toval. Píše: „V  době válek byl kontingent 
branců zvláště vysoký. V  době válek Na-
poleonských byl vojínem, kdo měl dvě 
ruce a dvě nohy. Ti, kteří zůstali doma, jez-
dili na  vojenskou přípřež, neboli profant, 
čili fyršpon.“

„Vojáky z  válek Napoleonských (1799–
1815) z  Blažovic zjistiti nelze. Našel jsem 
jen v  sokolnickém archívu, že r. 1834 dne 
30.  9. byl dán „Abschied“, t. j. propouštěcí 
vysvědčení o  spouštění od  vojenské služby, 
těmto kapitulantům. Je zřejmé, že to byli oni, 
kteří svými dvaceti neb třiceti roky, pro vo-
jenskou službu vhodnými, do  napoleonské 
doby zapadali. Byli to s označením čísly (asi 
pořadovými ze seznamu): 45. Jan Kašpařík, 
46. Josef Kašpařík, 47. Antonín Ondráček, 85. 
Antonín Paulík, 87. Lorenc Ryšavý, 91. Fran-
tišek Žochrla, 104. Matyáš Štěpánek, 105. 
Mikuláš Štěpánek, 143. František Štěpánek.

Jan Kašpařík a  Josef Kašpařík byli pra-
strýci našich Kašpaříků. Jan Kašpařík nar. 
1786, ještě na  obecní kovárně č. 22, zemřel 

1851 na  č. 41, jako penzionovaný strážník 
na Špilberku (asi vězňů).

Antonín Ondráček byl synem půlláníka 
Františka Ondráčka č. 13., narozen 1789. 
Sloužil u Savojských dragounů.

František Ondráček, bratr předešlého, 
nar. 1792, sloužil u  dělostřelců I. baterie 
Františka Karla.

Antonín Paulík, nar. 1790, byl synem půl-
láníka Pavla Paulíka z č. 8.

Lorenc Ryšavý, nar. 1785, na č. 27, byl sy-
nem Jakuba Ryšavého. Z vojny přišel r. 1810 
předčasně jako částečný invalida.

František Žochrla, syn Fabiána Žochrly, 
familianta p. č. 56.

Matouš Štěpánek, pocházel z č. 18, vojín 
pěšího pluku generála Lindenaua. Mikuláš 
Štěpánek, pocházel jako předešlý z  č. 18. 
Sloužil u  kyrysarů. Za  bitvy u  Slavkova byl 
ještě u rodičů v Blažovicích, ale r. 1809, za bi-
tev na Dunaji, u Ošprů a Vagrámu byl již ky-
rysníkem a  snad tam již bojoval. Bezpečně 
však víme, že r. 1812 táhl se 30 tisíci rakous-
kými vojáky, pod generálem Švarncem-
berkem s  Napoleonovou velkou armádou 
na  Moskvu, odkud po  zmateném ústupu 
a nezměrných ztrátách vojska Bonapartova 
následovala r. 1813 jeho porážka u Lipska.“ 

Profesor Pavel Štépánek přikládá pře-
hled průměrných cen obilí v Čechách v le-
tech 1800–1850 podle knihy pedagoga 
a  agrárního odborníka Viléma Teklého 
(*1848 +1925). Ceny jsou za  1 hektolitr 
v  rakouských korunách. Z  toho vypisuji 
roky 1804–1818:

Rok Pšenice Žito Ječmen Oves
1804 9,60 7,62 5,52 3,26
1805 16,82 14,86 11,10 5,72
1806 12,40 10,44 8,10 4,36
1807 10,54 7,96 6,50 4,20
1808 13,92 9,50 7,48 5,50
1809 14,12 11,16 8,82 6,14
1810 16,72 12,59 10,66 7,42



19 Ročník 44  •  Číslo 3  • květen–červen 2016

1811 23,36 16,84 13,76 7,78
1812 14,06 9,28 7,84 4, 98
1813 10,44 6,34 4,78 3,16
1814 13,18 8,58 6,54 4,58
1815 17,44 13,14 8,56 5,30
1816 25,96 22,28 15,64 8,10
1817 33,72 28,20 21,30 9, 04
1818 13,02 9,70 7,28 4,20

Z tabulky je patrný vzestup cen v době koaličních válek a prudký pokles v roce 1818.

František Kopecký,  
kronikář obce

Vlastimil Schildberger st. (*21. 2. 1938 †30. 3. 2016)
„… V  jarních měsících roku 1945 pokra-

čovala sovětská armáda v  mohutných vá-
lečných operacích ve  střední Evropě. Byla 
osvobozena značná část Slovenska a  boje 
se blížily k  hranicím Moravy… Blížící se 
fronta se ve  Tvarožné projevila nástupem 
23 mladých chlapců na  zákopové práce 
v  okolí obce… Frontu signalizovaly kolony 
Němců a  Maďarů, které ustupovaly přes 
Tvarožnou do  lesů Drahanské vrchoviny. 
Na tvaroženské návsi byla zřízena opravna 
obrněných vozidel 
a  automobilů … 
Začaly těžké boje. 
Část obyvatelstva 
z  Tvarožné našla 
úkryt v  lesích sever-
ně od  obce. Při so-
větských náletech 
na  nepřátelská po-
stavení ve  Tvarožné 
vyhořely dva domy 
a  dvě hospodářská 
stavení. 24. dubna 
kolem 22. hodiny 
přešla sovětská 
vojska silnici Brno - 
Olomouc a  obsadila 
Santon. V obci došlo 

k tankovému souboji. Bojovalo se i u kostela. 
Sovětští vojáci útočili ve východní části obce 
a  pronásledovali nepřítele ve  směru na  Si-
vice. Tvarožná byla osvobozena 25. dubna 
1945 asi jednu hodinu po půlnoci.“ 

Úryvkem z  knihy „700 let Tvarožné 
u Brna“ (z  r. 1988) si připomínáme nejen 
nedávné výročí ukončení II. světové války 
a osvobození obce, ale zejména osobnost 
Vlastimila Schildbergera st., autora zmíně-
ného textu. Vlastimil Schildberger st. byl 
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uznávaným vojenským historikem, zakla-
datelem a  členem několika vojenských 
historických spolků, vášnivým sběrate-
lem militarií, spoluzakladatelem a  vůdčí 
osobností vzpomínkových akcí k  výročí 
bitvy tří císařů, autorem a spoluautorem 
řady odborných článků, dokumentů a pu-
blikací. Věnoval se různým obdobím, ale 
největší zájem u  něj vzbuzovalo téma 

II.  světové války. Svými encyklopedic-
kými znalostmi přispěl k  obohacení his-
torických poznatků mnoha moravských 
obcí, nevyjímaje Tvarožnou. Zde měl také 
mnoho přátel, jež spojovalo nadšení pro 
vojenskou historii, respekt k faktům i úcta 
k obětem válek bez rozdílu národnosti.

Pavel Šťastný

Poděkování
Děkujeme tvaroženským vinařům za uspořádání přehlídky vín s bohatou nabídkou 
vzorků. 
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. července 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.

REKLAMA
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květen–červen 2016
96 let Antonická Eliška, Tvarožná 321 
 Galová Zdeňka, Tvarožná 276

90 let Blahák Jan, Tvarožná 44

80 let Smílková Věra, Tvarožná 186 
 Hradská Zdenka, Tvarožná 200

75 let Pilla Petr, Tvarožná 203 
 Daňková Jana, Tvarožná 302 
 Novotný Jiří, Tvarožná 239 
 Ryšavá Jana, Tvarožná 265

70 let Galle Jan, Tvarožná 309

65 let Daňková Květoslava, Tvarožná 295 
 Paleček Stanislav, Tvarožná 198 
 Hradová Hana, Tvarožná 173

Všem jubilantům blahopřejeme!

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

Naši jubilanti

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. 5. 2016.

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

INZERCE



Tvaroženský košt vín, 7. května 2016

Koncert k Svátku matek, 8. května 2016




