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Vážení spoluobčané,
začaly letní prázdninové měsíce. Doba
dovolených a odpočinku, ale také čas
dopravních kalamit, objížděk a uzavírek.
Okurková sezona, kdy novináři nemají
o čem psát, protože i poslanci mají prázdniny. Ale také doba žní, která je pro zemědělce obdobím největšího pracovního
nasazení, celodenních i nočních směn,
aby sklidili úrodu dříve, než jim obilí vymlátí kroupy. Vzpomeňme si na ně, až si
o dovolené budeme k opečenému špekáčku nebo ke grilovanému steaku krájet
chleba.
Po kolaudačním řízení opravené krajské silnice III/4179 na návsi, proběhlo
v pátek 27. května její slavnostní otevření.
Tohoto aktu se zúčastnili také zástupci Jihomoravského kraje, náměstkové hejtmana Stanislav Juránek a Roman Hanák,
techničtí pracovníci Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje v čele s ředitelem
Janem Zouharem a představitelé prováděcí firmy Swietelsky.
V průběhu měsíce června byla možnost podávat připomínky k návrhu nového územního plánu obce, a to jak ze
strany vlastníků nemovitostí, tak ze strany
všech dotčených orgánů a institucí. Po vyřízení připomínek proběhne projednání
územního plánu s veřejností. O termínu
vás budeme včas informovat. Před prázdninami jsme obdrželi příznivou zprávu.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje nám
schválilo žádost o dotaci na zpracování
územního plánu ve výši 200 tis. Kč, což
nám pokryje polovinu nákladů na tento
projekt.
Stavební úpravy budovy mateřské
školy byly zahájeny. Stavební povolení
bylo vydáno 9. června a v druhé polovině téhož měsíce pak probíhalo výběrové
Ročník 44 • Číslo 4 • červenec–srpen 2016

řízení na prováděcí firmu. Smlouva o dílo
byla podepsána 1. července s vybraným
uchazečem, společností Cergomont Blansko. Podařilo se nám tedy zvládnout veškerou přípravu stavby do začátku prázdnin a budeme doufat, že stejně úspěšně
proběhne i realizace. Termín dokončení
stavby je 30. října. Podle schváleného harmonogramu by po prázdninách měly probíhat zejména takové pracovní činnosti,
které výrazně neomezí provoz mateřské
školy. Chtěl bych poděkovat všem, kdo
se podíleli na vyklízení interiéru, stěhování nábytku a přípravě vnitřních prostor
školky pro nástup stavební firmy, a zvláště
paní školnici Marii Brzobohaté.
V průběhu čtrnácti dní se nám letos
dvakrát představila dechová hudba Lácaranka z Kobylí. Poprvé to bylo 5. června
při oslavách 125. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Tvarožné, kdy se
na návsi konala soutěž hasičských družstev doplněná o zajímavý doprovodný

program. Poděkování zaslouží všichni,
kdo se do přípravy a organizace této vydařené akce zapojili, především pak starosta SDH Tvarožná Petr Pejřil.
Druhou akcí, k níž Lácaranka v podstatě patří, jsou tradiční tvaroženské hody,
které se letos konaly v sobotu 18. června.
Krásné počasí a kvalitní kapela přilákaly
na večerní taneční zábavu 650 platících
návštěvníků. Organizace takové akce
není jednoduchá a to, že se hody konají
pravidelně každý rok, není samozřejmé.
Být stárkem, či stárkou, to není jen čest,
ale také mnoho starostí a práce. Jsem rád,
že máme ve Tvarožné mladé, kteří se této
zodpovědnosti nebojí.
Vážení čtenáři tohoto zpravodaje, přeji vám léto, bez příliš horkých dnů a příliš
vydatných dešťů. Ať se vám vydaří prázdniny a dovolené, na které se těšíte, ať jsou
vaše cesty bezpečné a všechny zážitky
příjemné.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 21. května pořádala TJ Sokol Májovou zábavu s country hudbou Tamburášů. Malou
•

•
•
•

návštěvnost zachránila početná skupina hostů ze Sivic, kteří večer zpestřili tanečním vystoupením na téma Starci na chmelu.
27. května byla slavnostně otevřena nová silnice „III/4179 Tvarožná – průtah“. Otevření se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, SÚS JMK, firmy Swietelsky a občané obce Tvarožná. Tímto byla oficiálně uvedena do provozu důležitá komunikace
v obci.
4. června se na Sokolovně konala slavnostní schůze u příležitosti 125. výročí založení
SDH Tvarožná. Hosty byli zástupci JMK, obce a okolních hasičských sborů.
5. června hasiči pořádali soutěž O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná. Soutěž byla v rámci oslav výročí založení SDH obohacena výstavou historické i moderní
hasičské techniky, celé slavnostní odpoledne hrála kapela Lácaranka.
10. června pořádala Římskokatolická farnost Tvarožná již čtvrtou Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory kostela sv. Mikuláše, které jsou běž-

Tvaroženský zpravodaj
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•
•
•

ně nepřístupné a dozvědět se mnoho zajímavých informací o jeho historii i současnosti.
18. června se konaly tradiční obecní hody s kapelou Lácaranka. Děti ze základní
školy zatančily Českou besedu. Počasí přálo průvodu obcí i večerní hodové zábavě
s vysokým počtem návštěvníků.
29. června proběhlo v základní škole slavnostní rozloučení se školním rokem.
9. července se zástupci obce zúčastnili soutěže Kvačianský kotlík 2016 v družební
obci Kvačany na Liptově.

Pozvánka na plánované akce
• 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 (DJ BENITTO).
• 6. 8. – Folkový festival (HLADOLET, LEE BANDA, P.I.V.O. ZDARMA, LEHKÁ NOHA).
•
•
•
•
•

Vstupenky v hodnotě 120 Kč je možno zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě.
Vstupné na místě je 150 Kč.
7. 8. – Tvaroženská pouť.
21. 8. – Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná.
17. 9. – Šprýmiáda skautů.
17. 9. – Burčáková zábava.
24.–26. 9. – Divadelní víkend na Sokolovně.

REKLAMA

Poděkování
Stárci a stárky děkují všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu letošních hodů.

Blahopřání
Ve dnech 1.–5. 7. 2016 se v Českých Budějovicích uskutečnilo Mistrovství České
republiky hry Plamen a dorostu v požárním sportu. V kategorii mladší dorostenky
– jednotlivci se zúčastnila členka našeho
SDH Petra Machancová. V celkovém hodnocení se umístila na 2. místě. Srdečně
blahopřejeme.
Za SDH Marie Ryšavá
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

červenec–září 2016
středa
27. 7. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota
6. 8. 2016
9.00–11.00 hod.
středa
17. 8. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota
27. 8. 2016
9.00–11.00 hod.
středa
7. 9. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota
17. 9. 2016
9.00–11.00 hod.
čtvrtek 29. 9. 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.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 13 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 13. června 2016 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
			 Usnesení č. 1.1/13/16 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 2/13/16 – Návrhová komise:
František Kopecký
Jiří Bajer
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 3/13/16 – Ověřovatelé zápisu:
Bc. Hana Nečasová
Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 4/13/16 – Účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2015.
Příloha č. 6 – Výkaz zisku a ztrát, přílohy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 5/13/16 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2015 s výhradou
chyb a nedostatků a přijímá opatření k jejich nápravě.
Příloha č. 7 – Návrh závěrečného účtu za rok 2015.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1
Tvaroženský zpravodaj
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		 Usnesení č. 6/13/16 – Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje – „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Tvarožná“.
Příloha č. 8 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. 035863/16/OKH.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 7/13/16 – Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14201613 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR – „Snížení energetické náročnosti OÚ
v obci Tvarožná“.
Příloha č. 9 – Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14201613.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 8/13/16 – Smlouvy o poskytnutí dotace s Tělovýchovnou jednotou
Sokol Tvarožná z.s.
		

Usnesení č. 8.1/13/16 – Smlouva o poskytnutí dotace (44 tis. Kč)
– příloha č. 11
		
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		

Usnesení č. 8.2/13/16 – Smlouva o poskytnutí dotace (290 tis. Kč)
– příloha č. 12
		
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 9/13/16 – Rozpočtové opatření č. VI/2016.
Příloha č. 10 – Rozpočtové opatření č. VI/2016.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 1/13/16 – Vyřazení bodu č. 15 z programu jednání zastupitelstva
obce.
Hlasování: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 10/13/16 – Prodej části pozemku p. č. 1084 v k. ú. Tvarožná o rozloze
cca 200 m2 přilehlé k parcelám p. č. 1090 a 1091.
Příloha č. 13 – Žádost o odkup části pozemku na p. č. 1084, k. ú. Tvarožná.
Hlasování: pro 4, proti 10, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty obce.
Návrh usnesení.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
7
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Zprávy o výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce Tvarožná
– Základní škola Tvarožná a Mateřská škola Tvarožná za rok 2015.
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko za rok 2015.
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Roketnice za rok 2015.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2015.
Ve Tvarožné dne 13. 6. 2016
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		
					

Bc. Hana Nečasová, v. r.
Ing. Vilém Šimek, v. r.

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné za období
2011 až 2016 u příležitosti 125. výročí založení sboru
Zpět k volbám ve Tvarožné: DosavadDovolte, abych vás seznámila s hlavními událostmi v našem sboru v uplynulých ní starosta Miroslav Severa se rozhodl již
pěti letech. Pokusím se shrnout všechny nekandidovat. Novým starostou sboru
byl zvolen Petr Pejřil, jednatelkou Marie
oblasti našeho konání.
Je obvyklé zmínit nejprve stav členské Ryšavá, pokladníkem Jan Daněk, členem
základny, abychom si mohli udělat před- výboru Pavel Filip. Jediné místo ve výbostavu, jak na tom jsme. Před pěti lety měl ru zůstalo beze změny: vedoucí kolektivu
náš sbor celkem 74 členů, z toho 28 mla- mládeže je stále Žofie Ondráčková. O rok
dých hasičů, nyní je to celkově o čtyři později byl do výboru zvolen ještě Vlastičleny méně, z nich je 19 mladých hasičů. mil Doležal.
Členové sboru jsou aktivní i ve vyšších
Ale přestože je nás o trochu méně a jsme
starší, seznam akcí, které každoročně po- orgánech. Starostou okrsku Pozořice, kam
řádáme je stejný a možná i vyšší, než byl spadá náš sbor, je Jiří Bajer, jednatelkou
Marie Ryšavá a pokladníkem Zbyněk Mav roce 2011.
Než se pustím do výčtu našich aktivit, chanec. Jiří Bajer obhájil ve volbách své
zastavím se na konci roku 2014. Výroč- místo ve výkonném výboru okresního
ní valné hromady většiny sborů, okrsků, SH ČMS a stále je náměstkem pro represi,
okresů a krajů byly ve znamení voleb. Vo- Petr Pejřil je znovu náměstkem pro mlálební rok byl završen V. sjezdem SH ČMS dež, členem výkonného výboru je také
konaným 4.–5. července 2015 v Pardubi- Zbyněk Machanec, členkou rady mládeže
cích. Z okresu Brno-venkov se zúčastnili je Marie Ryšavá. Petr Pejřil stále pracuje
4 zástupci, z nich je naším členem Jiří Bajer. jako vedoucí krajské odborné rady mládeže a dále v radě mládeže SH ČMS v Praze.
Tvaroženský zpravodaj
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Teď už k naší činnosti.
První událostí každého roku je tradiční věneček, na který přicházejí nejen naši
spoluobčané, ale také přátelé z okolních
sborů. Po plese následují ostatky. Při obchůzce obcí se sejde vždy přibližně třicet
masek doprovázených místním hudebním uskupením Čtyři tety. Večerní zábava
v sále je ukončená pochováváním basy.
Během postní doby pořádáme ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární
sbírku pro potřebné.
Když se přiblíží Velikonoce a s nimi
spojený velký úklid, pořádáme sběr železného šrotu. Z výtěžku financujeme svoji
činnost. Pálení čarodějnic 30. dubna je
pravidelné setkání členů sboru a našich
příznivců. V květnu při mši svaté uctíme
patrona hasičů sv. Floriána v našem kostele a také na hasičské pouti ve Křtinách.
V polovině května vypomáháme s pořádáním Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše.

9

První červnová neděle patří soutěži O putovní pohár zastupitelstva obce.
Zúčastňuje se jí přibližně 12 soutěžních
družstev v kategoriích muži a ženy. Závěr
prázdnin patří soutěži v požárním útoku
O pohár starosty SDH Tvarožná. Pořádáme ji na fotbalovém hřišti, kdežto červnová soutěž probíhá na návsi a její průběh
více simuluje zásah u požáru.
Druhého prosince 1805 se v širokém
okolí odehrála bitva tří císařů. Abychom si
uvědomovali zlo válečných konfliktů, konají se ve výroční dny této bitvy vzpomínkové akce. Největší z nich je rekonstrukce
části bitvy, která se odehrává na poli pod
Santonem. Při ní je nutná asistence zásahové jednotky, na výpomoc si většinou
pozveme i některou z okolních jednotek.
Kromě požárního dozoru zajišťujeme
také výčep a občerstvení na návsi.
Naší poslední pravidelnou činností je zajištění občerstvení pro ty, kteří se
23. prosince sejdou pod vánočním stro-
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mem, poslechnou si koledy v podání žáků částí zájezdu byla návštěva družebního
naší školy a od skautů si zapálí betlémské sboru v Międzyrzecze. Letos zjara usposvětlo. Pro ně svaříme víno, pro děti sa- řádal Petr Pejřil zájezd nejen na Šumavu.
Vzájemně se navštěvujeme s již zmíněmozřejmě máme čaj.
Mimo tyto pravidelné činnosti se na- ným sborem v Polsku. Účastníme se jejich
jde během roku dost těch mimořádných. oslav a soutěží, na oplátku jezdí oni k nám.
Například na podzim roku 2011 jsme Naše spolupráce vznikla již před dlouhou
uspořádali setkání zasloužilých hasičů Ji- dobou při setkání na letním táboře v Jánských Koupelích.
homoravského kraje.
Zásahová jednotka sboru dobrovolV letech 2011, 2012 a 2013 jsme v polovině října pořádali branný závod dvojic ných hasičů obce má v současné době
13 členů. Tři z nich jsou profesionálními
pro mladé hasiče našeho okrsku.
V červenci 2014 se na atletickém sta- hasiči. Celkově však máme v našich řadionu Pod Palackého vrchem konalo MČR dách 4 profesionální hasiče. Dlouholetým
hry Plamen a dorostu, které pořádalo Ji- velitelem jednotky je Jiří Šmerda. Za uplyhomoravské krajské SH ČMS. Do organiza- nulých 5 let vyjela jednotka k 24 událosce se aktivně zapojilo mnoho našich členů. tem. Z nich bylo 16 požárů, 2 technické
V loňském roce jsme se přihlásili pomoci, 4 plané poplachy a 2 námětová
do soutěže Dobráci roku. V konkurenci cvičení. To jsou taková cvičení, při kterých
40 sborů Jihomoravského a Zlínského kra- se členové jednotky učí a zdokonalují
tak, aby byli schopni účinně pomáhat při
je jsme se umístili na 16. místě.
Také pořádáme zájezdy na nejrůzněj- řešení krizových situací. Jedno z těchto
ší místa. Loni na podzim mohli členové, cvičení proběhlo v pátek 19. června 2015
jejich rodinní příslušníci i známí navštívit ve Tvarožné. Cvičení JPO s bambivakem
Ostravu, Vítkovice, polskou Osvětim. Sou- se zúčastnilo všech 21 jednotek sborů
Tvaroženský zpravodaj
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dobrovolných hasičů z hasebního obvo- Jeho výběrem byl pověřen Vlastimil Doledu Pozořice. Bambivak je podvěsné zaří- žal. Samozřejmě, že nevybíral sám, všechzení pod vrtulník, kterým lze po naplnění ny návrhy konzultoval s dalšími strojníky.
Z polského bazaru, který se specializuvodou provádět letecké hašení. Výcvik
téměř stovky hasičů vedli hasiči-lezci je na hasičská auta, byl přivezen Renault
ve spolupráci s Leteckou službou Poli- Midliner s nástavbou Camiva. Polský
bazar nám doporučili naši přátelé z Polcie ČR.
Stále naléhavěji před námi vyvstávala ska, kteří před několika lety také pořizootázka řešení nového zásahového vozidla. vali nový vůz. Po nezbytných úpravách
Avia Furgon, která jednotce sloužila záslu- nutných k technické prohlídce byl vůz
hou obětavé a nekončící práce strojníka slavnostně požehnán a předán do užíváVlastimila Doležala, dosluhovala stále ní zásahové jednotce při loňské soutěži
7. června (2015). Dovolte, abych poděkorychleji.
Zažádali jsme proto na patřičných mís- vala Jihomoravskému kraji i obci Tvarožná
tech o přidělení dotace na pořízení no- za vstřícnost při poskytnutí dotace, za ktevého nebo alespoň novějšího požárního rou jsme toto vozidlo pořídili.
Závodní družstvo mužů stále aktivně
automobilu, se kterým by jednotka mohla vyjíždět k zásahům bez obavy, zda se reprezentuje náš sbor na soutěžích nejen
cestou něco nepokazí. V roce 2014 nám v našem, ale také v sousedním okrese
Jihomoravský kraj přislíbil dotaci podmí- Vyškov, i ve vzdálenějších lokalitách. Ne
něnou pochopitelně i spoluúčastí obce. vždy se podaří výsledky podle jejich předTvaroženští zastupitelé s výší spoluúčasti stav, ale jde o sportovní výkon, a jak všichsouhlasili a my jsme se mohli začít zajímat, ni víme, ten je ovlivněn mnoha faktory.
co za přidělené peníze koupíme. Objem Intenzita tréninku je jen jedním z nich.
financí rozhodl o koupi ojetého vozu. V roce 2014 se družstvo poprvé přihlásilo
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do Velké ceny okresu Vyškov. V celkovém
pořadí obsadilo 3. místo, v loňském roce to
bylo celkově 6. místo. Slavnostní vyhlášení
obou zmiňovaných ročníků uspořádal náš
sbor zde na Sokolovně.
Družstvo žen v současné době
nemáme.
O výchovu mládeže, která snad jednou bude sloužit v jednotce obce nebo
bude reprezentovat sbor na soutěžích
dospělých, se starají vedoucí mládeže.
Pracujeme s 24 dětmi do 18 let. (Závodí
u nás i děti z okolních sborů.) Starají se o ně
Žofie Ondráčková, Petr Ondráček, Marie
Ryšavá a Daniela Ondráčková. V současné
době soutěží po jednom družstvu starších
i mladších žáků a také dorostenci jednotlivci. Jezdíme na soutěže Ligy mládeže
Brna-venkova a také Vyškovského Soptíka.
Po delší době, kdy se dětem příliš nedařilo,
se začíná blýskat na lepší časy.
Nedávná úprava věkových hranic kategorie dorost umožnila větší zapojení dětí
do disciplín, které plní jednotlivci. Je to
výhodné v těch situacích, kdy chybí děti,
které by složily celé družstvo. Dorostenci
jednotlivci mohou závodit v disciplínách
100 m překážek, dvojboj a výstup do prvního patra cvičné věže.
Nejvíce se těmto disciplínám věnují
Petra Machancová a Michal Pejřil. Na základě svých výkonů se oba v roce 2014 dostali
do širšího výběru reprezentace ČR kategorie dorost. V roce 2014 se Petra Machancová svými výkony zařadila do 2. výkonnostní třídy a Michal Pejřil do 3. výkonnostní
třídy. Petra Machancová se také stala členkou reprezentačního týmu.
V roce 2015 se oba zúčastnili závodů
Českého poháru, což je seriál závodů jednotlivců a dařilo se jim více, než dobře.
Petra se v celkovém hodnocení dostala
na 4. místo a Michal na 5. Ocenění převzali
na slavnostním večeru v pražském divadle
Tvaroženský zpravodaj

U Hasičů. Petra se také v tomto roce zúčastnila jako náhradnice mistrovství světa v Běloruském Grodnu. Svými výkony si zajistila
místo v reprezentaci i v letošním roce.
Mladí hasiči, to nejsou jen závody. Děti
se nejlépe učí při hře a dobře to ví organizátoři letního tábora v Jánských Koupelích.
Každoročně se ho účastní několik našich
dětí. Kromě tábora pro děti se v Jánských
Koupelích koná Letní škola instruktorů.
Na ní mohou mladí nad 15 let získat kvalifikaci instruktora. Ten je pak zdatným
pomocníkem ostatních vedoucích. V loňském roce si touto školou prošla Daniela
Ondráčková.
Zmínila jsem stručně všechny oblasti
našeho konání.
Děkuji zastupitelům obce za jejich
vstřícnost a pochopení pro naše potřeby.
Hlavně udržování hasičské techniky zásahové jednotky obce je nákladná záležitost.
Děkuji emeritnímu starostovi Miroslavu Severovi a celému výboru za vysoko
nasazenou laťku pro své nástupce.
Děkuji našim příznivcům, kteří ač nejsou našimi členy, pracují pro nás ochotně
ve svém volném čase bez nároku na odměnu.
Dále děkuji rodičům dětí za to, že je
přivedli k tomuto koníčku a že je podporují.
Děkuji našim partnerům a rodinám
za trpělivost a podporu.
Děkuji všem členům sboru za to, že se
snaží podle svých sil a možností pracovat
podle hasičského hesla Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Sbor je tu proto, abychom
lidem pomáhali. Nemusí jít jen o pomoc
v nouzi při ohni či velké vodě. Pomáháme
organizací zábavy, výchovou dětí, dobrým
příkladem. Přeji nám všem, aby nás nikdy
neopustila ochota pracovat pro druhé
a být jim oporou.
Marie Ryšavá,
jednatelka
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Skautský rok 2015/2016
V naší organizaci Junák – český skaut,
V pátek 6. 11. jsme pořádali pro vlčata
z. s. je v současné době ve Tvarožné re- a světlušky akci, která se, doufáme, stane
gistrováno 42 osob, což je nejvíce v no- tradiční – Večer deskových her. Navečer
vodobé historii tvaroženského skautin- jsme se sešli v klubovně a hráli jsme nagu. V letošním roce skončila několikaletá příklad Super farmáře, Bang!, Cestu kolem
spolupráce s oddílem v Mokré, pod kte- světa, Dooble, Activity, klasické pexeso
rý tvaroženské děti několik let patřily a další. Starší vlčata ještě v klubovně přea ve Tvarožné je tak kromě tradičního nocovali a domů se vrátili až ráno.
klubu oldskautů po dvanácti letech obV neděli 20. 12. jsme začali nejspíš
novena i činnost 1. skautského oddílu. Jak také novou tradici – proběhlo slavnostní
tvaroženský, tak i mokrský oddíl spadá předání Betlémského světla při mši svaté
pod středisko Pozořice.
v kostele. Klasicky jsme navázali rozdáváV dětském oddíle je registrováno ním Betlémského světla 23. 12. pod Vá31 dětí a 4 dospělí. Děti byly rozděleny nočním stromem na návsi a roznášením
na tři družinky – družinka nejmenších be- po Tvarožné a po Velaticích 24. 12. doponjamínků – Skřítků má 12 dětí, družinka ledne.
mladších vlčat a světlušek – Hnědá šestka
V neděli 20. 12. odpoledne se ještě
má 10 dětí a družinka starších vlčat a svět- konala Vánoční besídka dětí, na které se
lušek – Šedá šestka má 9 dětí. Zbývajících sešli jak benjamínci, tak i mladší a starší
7 dospělých patří do klubu dospělých.
vlčata a světlušky, zkrátka všechny naše
Skautskou činnost jsme zahájili začát- skautské děti. Nejprve jsme šli ozdobit
kem září. Se Skřítky jsme činnost pojali k rybníku zvířátkům stromeček, na který
zábavnou formou. Hráli jsme hry, tvořili jsme jich chystali pamlsky na posledních
krásné výrobky a učili se věci, díky kte- schůzkách. Poté jsme se všichni sešli v klurým se v životě určitě neztratíme! S vlčaty bovně – zahráli si nějaké hry, zazpívali koa světluškami jsme také hráli hry, ale uči- ledy, rozdali dárečky a jako vždy jsme si
li jsme se více skautským věcí, například na závěr venku vyprskali prskavky.
různé šifry, první pomoc, uzly, topograficNa jaře jsme na schůzkách s vlčaty
ké značky a další…
a světluškami pilně trénovali na středisDne 12. 9. jsme se se světluškami a vl- kové Svojsíkovy závody, které se konaly
čaty vydali k pozorské hájence, kde se 24. 4. na chatě Jelenici. Pro nás byl tento
konala akce k 25. výročí našeho skautské- termín kvůli 1. svatému přijímání v kosteho střediska Pozořice. Setkali jsme se zde le poměrně nešťastný, ale i tak se vlčata
s dětmi z dalších oddílů a vyzkoušeli jsme v omezeném množství umístila na krássi zajímavé aktivity, jako „létání ve vzdu- ném 2. místě, světlušky skončily na 6. míschu“, tvoření lýkových kytek, náramků tě. Mezi stanoviště, které děti absolvovaly,
z korálek nebo origami jeřábů.
patřila první pomoc, dopravní značky, fyO týden později 19. 9. se konal 19. roč- zická zdatnost, logické myšlení, manuální
ník Šprymiády, kterou jsme z organizač- zručnost, pobyt v přírodě, vyhledávání
ních důvodů museli přesunout z jara informací, vztah k vlastní a skautingu,
na podzim. Nakonec se to ukázalo jako krizové situace a my jsme rádi, že se děti
výborná volba – počasí nám přálo a účast na schůzkách kromě zábavy i něco užitečbyla hojná.
ného naučí.
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Výprava pro vlčata a světlušky do Mariánského údolí
na kolech se díky špatnému
počasí, bohužel, nekonala.
V termínu 10.–11. 6. nám ale
počasí přálo a tak jsme se
ale vydali na chatu Jelenici,
kde jsme začali táborovou
hru. Zjistili jsme, jak to bylo
se sázkou pana Philease
Fogga o jeho cestě kolem
světa, na které ho budeme
na táboře doprovázet. Na tábor se chystáme v termínu
14.–20. 8. k Polné u Jihlavy
a už se moc těšíme.
Benjamínci Skřítci pojedou opět na tábor s rodiči
v termínu 10.–14. 8. ke Strážné u Lelekovic.
Jsme zvědaví, co nám letošní tábory přinesou. Doufáme, že se vydaří počasí
a všichni to ve zdraví zvládneme.
Za tvaroženské skauty
Marie Bajerová

TJ Sokol Tvarožná, zpráva oddílu kopané po sezóně 2015/2016
V uplynulém soutěžním ročníku hráli Svitavou. Následuje první domácí zápas
muži poprvé čtvrtou třídu okresu Brno 28. srpna v tradiční dobu 10.30 hodin
venkov. Skončili jsme na osmém místě, a soupeřem bude Podolí B. Nový rozpis
které nemůžeme považovat za úspěch. zápasů bude v dostatečném předstihu
Soutěž je nevyzpytatelná v tom, že je v ní zveřejněn na obvyklých místech a dále
asi nejvíce B týmů mužstev, jejichž A týmy pak v dalším čísle zpravodaje. V tuto chvíli
hrají minimálně o jednu, ale spíše o dvě známe termíny a začátky všech domácích
i více tříd vyšší soutěž a tak při posílení utkání a čeká se na soupeře, kteří musí zaB týmu o takové hráče jsou pak výsledky slat termíny zápasů na jejich hřištích.
velmi různorodé. Tím nechci omlouvat
Došlo také k poměrně značné obměosmou příčku, ale sportovní cíle v této tří- ně účastníků naší třídy. Postoupila mužstva Viničných Šumic, Blučiny B a Rajhradě musí být vyšší.
Nová sezóna začíná o víkendu 19. a 20. dic B. Nově jsou u nás Hrušovany u Brna
srpna. Konkrétně zajíždíme do Babic nad a Židlochovice.
Tvaroženský zpravodaj
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Závěrem příspěvku o kopané mi dovolte, abych Vás informoval o vynikajícím
výsledku družstva starších pánů na turnaji v Brně. V sobotu 18. června se naši starší
páni zúčastnili turnaje v Brně-Řečkovicích
za účasti domácího týmu, dále starších
pánů Velkého Meziříčí a Šaratic. S bilancí
dvou výher a jedné prohry se naše mužstvo umístilo na prvním místě a od pořadatelů přebralo pohár pro vítěze, diplom
a dárkový koš. Pro doplnění uvádím jména účastníků, kterými byli: Václav Poláček,
Erik Titz, Petr Muselík, Aleš Hrad, Jiří Hanika, Petr Buchta, Radek Brzobohatý, Jiří
Brzobohatý, Jan Kozák a Petr Kozák. Hrálo
se systémem šest hráčů v poli plus brankář a to na přípravkový rozměr hřiště. Nejlepším střelcem se stal Aleš Hrad se třemi
brankami.

Turnaj starších pánů, pohár pro vítěze

Turnaj starších pánů v Brně

Za oddíl kopané
Ing. Petr Kozák

Tvarožná, starší páni
15
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Konečná tabulka MUŽI po sezóně 2015/2016
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
Viničné Šumice
Pozořice B
Blučina B
Podolí B
Rajhradice B
Moutnice B
Újezd B
Tvarožná
Babice n/Sv B
Opatovice
Blažovice B
Kobylnice

zápasy
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

výhra
15
14
14
11
12
10
10
9
9
6
6
2

remíza
2
3
2
4
1
3
1
3
3
3
2
1

prohra
5
5
6
7
9
9
11
10
10
13
14
19

skóre
80:44
55:45
58:32
56:38
52:40
61:48
45:56
59:47
34:54
50:65
39:71
29:78

body
47
45
44
37
37
33
31
30
30
21
20
7

Tvarožná muži, po sezóně 2015–2016

Letos nás čeká již 20. TVAROŽENSKÁ OLYMPIÁDA
Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná zve všechny malé i velké sportovce a příznivce sportu na Tvaroženskou olympiádu, která se letos, v týdnu před poutí, uskuteční již
podvacáté. Soutěže pro děti a mládež do 18 let proběhnou v pondělí a úterý 1. a 2. 8.
na tradičních místech – na hřišti pod kopečkem a v tělocvičně na Kosmáku. Vzhledem
k výročí olympiády se však letos uskuteční i olympiáda pro dospělé a to ve čtvrtek 4. 8.
na hřišti pod kopečkem. Zázemí u kabin využijeme nejen pro hodnocení sportovních
výkonů, ale i pro společenské posezení se skupinou Tamburáši. Nechcete-li přímo sportovat, přijďte alespoň fandit a pobavit se. Věřím, že všichni společně budeme mít z akce
příjemný zážitek.
Rekapitulace:
Pondělí 1. 8. 2016
• zahájení Tvaroženské olympiády na hřišti pod kopečkem, 8.30 hod. prezence
(soutěžící do 18 let)
Disciplíny: běh, hod, skok daleký
Tvaroženský zpravodaj
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Úterý 2. 8. 2016
• pokračování v tělocvičně na Kosmáku, 8.30 hod. prezence, rozcvičení
(soutěžící do 18 let)
Disciplíny: šplh po tyči, skok vysoký
Čtvrtek 4. 8. 2016
• Tvaroženská olympiáda pro dospělé – hřiště pod kopečkem, 16.00 hod. prezence
(soutěžící od 19 do 100 let)
Disciplíny: běh 60 m, hod granátem, skok daleký
Máte možnost soutěžit jen ve vybrané disciplíně, hodnotí se totiž každá disciplína
samostatně.
SPORTU ZDAR!

Za přípravný výbor
Ivona Šťastná

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Školní rok 2015/2016 skončil ve čtvrtek 30. 6. předáním vysvědčení. Ve škole
se letos učili 52 žáci, z nich 47 prospělo
s vyznamenáním a 39 se samými výbornými. Žádný žák nebude opakovat ročník
a ani neměl sníženou známku z chování. Do školy v Pozořicích odchází šest ze

sedmi páťáků a jedna žákyně 5. ročníku
bude pokračovat ve studiu na Gymnáziu
ve Šlapanicích.
Absence ve druhém pololetí činí v průměru na jednoho žáka 43 hodiny. Nejvíce
zameškaných hodin měli žáci 2. a 4. ročníku. Pouze jeden žák z naší školy měl v dru-

Neformální zakončení školního roku na školní zahradě 29. 6. 2016.
17

Ročník 44 • Číslo 4 • červenec–srpen 2016

hém pololetí nulovou absenci. Celkově Dostál. Oběma moc děkujeme. Velký dík
se počet zameškaných hodin ve srovnání také patří panu Dudovi a panu Šťastnému,
s 1. pololetím v průměru na žáka o 11 ho- kteří se již tradičně postarali o hudební
din zvýšil. Důvodem jsou dlouhodobá zábavu na tomto setkání. Moc také děkuji
onemocnění několika jedinců.
všem ostatním, kteří se podíleli na přípraZávěr školního roku byl i letos nabitý vě i realizaci této skvělé akce. Jsem moc
aktivitami. Začali jsme oslavou dne dětí ráda, že se kromě rodičů, kteří na škole
v proužkovaném oblečení a ve třídách děti mají, zapojují i ti, kteří tu děti mít bujsme uspořádali soutěže v deskových a lo- dou nebo už měli. Tato setkání jsou funkčgických hrách. Na hodech jsme opět za- ní, jen když mají návštěvníky, a proto vám
tančili Českou besedu tentokrát doplněni všem zúčastněným děkuji.
o 7 předškoláků. Na školu v přírodě jsme
Fotodokumentaci ze všech akcí pořáletos vyjeli do Prudké na Vysočině a celý daných školou naleznete na webových
týden jsme se, coby „Hudebníci – cesto- stránkách www.skolatvarozna.cz. Na navatelé časem“, zabývali hudbou v promě- šem webu najdete také aktuální informanách času. Seznámili jsme se s různými ce o škole a další důležitá sdělení.
hudebními styly, poslechli si řadu zajímaNa závěr připomenu některé pracovní
vých skladeb, ale také jsme tančili, zpívali, aktivity, které nás čekají o prázdninách.
soutěžili a sportovali. Na celodenní pěší Vzhledem k tomu, že se nám podařilo
výlet jsme se vydali na hrad Pernštejn. vyřídit navýšení kapacity školní družiny,
Po celou dobu nám přálo počasí, tak- je nutné se na tuto skutečnost připravit.
že jsme se zvládli i vykoupat v bazénu Čeká nás tedy úprava třídy, zařízení náa v pátek 24. 6. jsme se plni zážitků šťast- bytkem a nákup stavebnic a hraček. Praně vrátili domů.
Neformální zakončení školního roku
ve středu 29. června 2016 jsme zahájili
rozloučením s žáky 5. ročníku. Přednesli
nám bajky s poučením, zapsali se do pamětní knihy obce a dostali malý dárek
od třídní učitelky i pana starosty a paní
radní Hanky Nečasové. Další program byl
ve sportovně zábavném duchu, motivovaný zvířátky. Bylo připraveno deset stanovišť s různými disciplínami, kde mohly
dvojice poměřit síly, vědomosti či dovednosti. Vítězem byl každý, kdo se akce zúčastnil. Odměnou pro všechny bylo příjemně strávené odpoledne v kruhu svých
blízkých a přátel. Pro malé závodníky bylo
připraveno malování na obličej, sladkosti
a všichni se v průběhu celého odpoledne
mohli občerstvovat u stánku pana Honzy Spáčila, který již tradičně připravil pití
a klobásku. Tentokrát mu pomáhal Tomáš
Škola v přírodě – výlet na hrad Pernštejn.
Tvaroženský zpravodaj
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vidlem je i velký úklid celé školy a letos
nově příprava záhonků na školní zahradě.
V měsíci srpnu se také před budovou školy
uskuteční pravidelný sběr starého papíru,
o kterém 17. 6. 2016 vysílala ČT 24 krátkou

zprávu. Všem, kteří sbírají s námi, moc děkuji za všechny tvaroženské žáky.
Čtenářům Zpravodaje přeji krásný
letní čas, vydařenou dovolenou a dětem
hodně pěkných prázdninových zážitků.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Teplé letní počasí nám signalizuje, o úspěchu naší mateřské školy, který jsme
že nastává doba prázdnin a dovolených. zažili dne 27. 5. 2016 ve Vyškově na plaV mateřské škole budou prázdniny ve zna- vecké olympiádě mateřských škol. Zde
mení velkých stavebních úprav, a to díky jsme skončili na krásném druhém místě,
obecnímu úřadu, který se o nás tak hez- a to z jedenácti zúčastněných škol. Reky stará. Touto cestou bych chtěla rov- prezentovaly nás tyto děti: Sofie Kochová,
něž poděkovat panu Bajerovi, panu On- Jan Pleva, David Makeš, Nela Jahodová,
dráčkovi, Janu Urbánkovi, Pavlu Severovi Konstancie Jágerová, Vít Brzobohatý, Sia obecním zaměstnancům za pomoc při mona Rašovská a Nikola Palečková. Děkustěhování nábytku z celé mateřské školy. ji jim za nádhernou atmosféru a nadšení,
Rovněž děkuji všem příznivcům mateřské jež nás provázelo celým dopolednem
školy, sponzorům, ale i sběratelům sta- a následujícími dny.
rého papíru, hliníku, za podporu, kterou
Nyní bych se krátce zmínila o organinám ve školním roce 2015–2016 věnovali. začních záležitostech, týkajících se příštíBudeme se těšit i v příštích letech na vel- ho školního roku. Školní rok zahájíme
mi dobrou spolupráci a hezké vztahy, jež 1. 9. 2016 v 7.00 hod. Úplata za předškolní
zde doposud panovaly. Nyní se zmíním vzdělávání bude od září 2016 ve stejné
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výši, tedy 300 Kč měsíčně. Děti v posled- Strávníci MŠ celodenní stravování: 600 Kč
ním ročníku vzdělávání jsou od úplaty Strávníci MŠ polodenní stravování: 500 Kč
osvobozeny.
Do věkových skupin jsou strávníci zaPokud máte zájem platit obědy řazováni na dobu školního roku, ve kteve školní jídelně bezhotovostním způso- rém uvedeného věku dosahují. (od 1. 9.
bem, je nutné zřídit trvalý příkaz se splat- do 31. 8.).
ností do 20. v měsíci.
Číslo
účtu
MŠ
Tvarožná
je
Strávníci ZŠ 7–10 let: 360 Kč
168323241/0300. Jako variabilní symbol
zadejte rodné číslo dítěte. První platba
11–14 let: 400 Kč
Strávníci MŠ celodenní stravování s odkla- na září 2016 musí být uhrazena do 20. srpna 2016 a poslední platba bude v květnu
dem povinné školní docházky: 650 Kč

Tvaroženský zpravodaj

20

2017 na červen. Prosíme o pozastavení
plateb na prázdniny. Děkujeme.
Stravné na září 2016 pro MŠ a ZŠ vybírá paní Bajerová 2. 9. 2016 od 8.00 hod.
do 15.00 hod. v budově MŠ. Ve stejný den
rovněž vybírá úplatu za předškolní vzdělávání na září + říjen 2016 (600 Kč) od těch

rodičů, kteří se nerozhodli pro bezhotovostní převod.
Všem čtenářům zpravodaje přeji, aby
si letní měsíce užili s lidmi, které mají rádi,
a na místě, kde se jim líbí a kde je jim
dobře.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Oslavy 125. výročí založení SDH ve Tvarožné
Ve dnech 4. a 5. června jsme oslavili letech. Dále vystoupil kronikář obce a náš
čestný člen František Kopecký a připo125. výročí založení našeho sboru.
Sobotní večer patřil slavnostní schů- menul všem některé okamžiky z historie
zi. Pozvání přijali: starostka krajského sboru.
Následovalo
předávání
ocenění.
SHČMS Bc. Zdena Jandová, starosta okrsku č. 1 Jiří Bajer, zástupce Jihomoravské- Za zmínku stojí především věrnostní meho kraje JUDr. Antonín Osvald, zastupitelé daile za 70 let členství ve sboru, které byly
obce v čele se starostou Ing. Petrem Buch- předány br. Oldřichu Švehlovi a Janu Blatou, starosta TJ Sokol Tvarožná a zástupci hákovi. Novým čestným členem byl jmeokolních sborů. Schůzi řídil starosta sboru nován br. Jiří Daněk.
Po slavnostní schůzi následovala zábabr. Petr Pejřil.
V úvodu si shromáždění vyslechlo va doprovázená kapelou Čtyři tety.
Nedělní odpoledne patřilo tradiční
zprávu o činnosti sboru v uplynulých pěti
soutěži O putovní pohár zastupitelstva
obce. Mezi jednotlivými soutěžními pokusy hrála dechová hudba Lácaranka, své
vystoupení měly i mažoretky z Velatic.
Na návsi bylo možné shlédnout výstavu
nové i historické hasičské techniky. Kromě
toho se mohli návštěvníci poučit u stánku
se základy první pomoci, děti se něco
dozvěděly od dráčka Hasíka a také jsme
viděli, co se stane, budeme-li hasit hořící
olej vodou.
Věřím, že všichni, kteří přišli, byli spokojeni a že se společně setkáme na nějaké
další akci, kterou bude náš sbor pořádat.
Děkuji všem, kteří se na zorganizování
oslav podíleli a také všem, kteří nás stále
podporují.
Marie Ryšavá,
jednatelka
21
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Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (3)
Ve druhé polovině 19. století se řada
mladých lidí z Blažovic dostala na studie.
Jedním z nich byl i Antonín Kadlec, který
pocházel z domu č. 33. Narodil se v roce
1838. Podle toho, co se v rodině traduje,
studoval bohosloví. Zemřel ještě před
vysvěcením. Sepsal testament, podle
něhož zanechal menší peněžní částku
tvaroženské faře.
Do blažovické školy chodili od roku
1799 do roku 1851 i žáci z Jiříkovic. Mezi
nimi byl i syn nemajetných rodičů a pozdější student Jindřich Dvořák. Narodil se
v roce 1840 a jeho otec byl zřejmě krejčím.
Jako mladý gymnazista se zúčastnil literárního života a tvorby a to i potom kdy
studoval práva ve Vídni. Stal se novinářem
a vlivným politikem. V těchto oborech byl
úspěšnější než jako básník. Redigoval
Moravskou orlici, Národní noviny a další
německé, česky orientované časopisy. Při
redigování brněnského časopisu Hlas se
spřátelil s tvaroženským farářem Václavem Kosmákem, který tady uveřejňoval
svoje Kukátka. Jindřich Dvořák se v roce
1888 zúčastnil odhalení pamětní desky
Šebestiánu Kubínkovi. Životní osudy této
významné a zajímavé osobnosti ukončila
smrt v roce 1904 (Tišnov).
„Konec cyrilometodějského roku 1863
byl oslaven v kostele pobožností až do rána,
za účasti stařičkého a churavého kanovníka Lavičky. (…) Dne 15. února 1869 mše
ve Tvarožné při níž střelba rachotila.“
„Roku 1869 studenti uspořádali v blízkých hospodách divadlo, aby výnos věnovali na lepší obraz do kaple na Kopečku.
P. Lavička však ty peníze obrací na novou
sochu do kostela a tu co stála na Kopečku
od r. 1806 vrátí zase na Kopeček na její praTvaroženský zpravodaj

vé místo. Studenti dali 30 zlatých. Socha má
státi 150 zlatých. (…)
Narození a úmrtí v celé farnosti
tvaroženské, dle zápisu Antonína Štěpánka,
bylo toto. Je to počet celkový a pak jsou i připojeny nemanželské děti.
Roku
Celkem dětí narozených
Z toho nemanželských
Zemřelo osob

1866 1868 1869 1870 Celkem
81 98 111 104 394
10 9 10 7
36
? 48 51 38

Z uvedeného je vidno, že nemanželských
dětí bývalo velmi mnoho. Ze 100 narozených přibližně 9 nemanželských. Dle toho
by se měly naroditi dnes při současné natalitě v Blažovicích za 2 léta 3 děti nemanželské.
Ty jsou dnes jen zcela ojedinělé.“
„V dalších řádcích zapisuji výňatky z Deníku Antonína Štěpánka. R. 1867 přišla
do tvaroženského kostela křížová cesta
z Vídně. Obraz nesl vždy jeden mládenec,
maje věnec na ruce, a jedna panna bíle oblečená s věncem na hlavě.“
„R. 1869 ve Tvarožné slavnostní mše
na poděkování za vyváznutí z válek (rakousko-pruské). Všichni vojenské služby povinní, seřadili se u školy, odkudž pochodovali do kostela, kde stáli dvojstupem, od oltáře
až ke dveřím. Bylo jich přes 100. Při kázání
tekly slzy, z moždýřů zněly rány.“
„Dále v dopisu Pavlu Štěpánkovi 20. 1.
1877 se mimo jiné píše, že v Blažovicích se
nešlo cestami správnými a tu Kubínek začal vyzývati a ukazovati na správné cesty.
A stalo se, poslechli někteří mého hlasu, ano
otec Váš Matouš Štěpánek, byl takřka první,
který uznal, že bychom se měli jmenovat
nejen křesťany, ale ukázati skutky, že jsme
následovníky Krista. První učinil, že začal
odváděti desátek duchovnímu pastýři patřičně a svědomitě…“ (On totiž desátek
22

odváděný faře byl v Tvarožné přijímán uči- ději, když se válčilo na Krymu, vojákoval
telem, ředitelem kůru, který obdržev, dle s mobilizovaným vojskem rakouským v Sedústního podání, malé spropitné, nehleděl mihradsku. Byl vyučený obuvník, pracoval
tak přísně na velikost snopů a možná i po- ale i v továrně textilní v Brně a krátký čas byl
čet, jako dráb neb písaři u vrchnosti.) Oboje hospodářem v ústavě pro zanedbanou mláje vypsáno a vyjmuto z knížky Dr. Jančíka dež v Brně. Od otce Mikuláše získal lásku ku
„Na toulkách Božích“.
knize a asi i citlivost. Byl zdraví nepevného.
„Píši tu mnohde jen Anton. To proto, Vedl si kroniku 1866 až 1888. (…) Na stáří
že za mých mladých let to bylo běžné, prá- ochrnul na půl těla. Zemřel 12. května 1889
vě tak jako označení domu č. 43 „U Antonů“. a Jan Hlučka o něm napsal, že neštovicemi,
A tak tedy o tomto Antonovi, který byl jistě jimiž byl v obličeji prý tak dotčen, že nebyl
výraznou postavou své doby. Narodil se k poznání. Zkazka o tom říká, že u studýnky
12. 1. 1824 Mikuláši Štěpánkovi, témuž, který našel kdosi čepici pohozenou nějakým tulátáhl s generálem knížetem Schwarzenber- kem, kterou si nálezce nasadil na hlavu. Nagem pod Napoleonem na Moskvu. Anton stala infekce, která zachvátila celou obec.“
ve 20 letech byl odveden k vojsku a zúčastnil
František Kopecký,
se války v Itálii, ještě pod Radeckým a pozkronikář obce

Z obecní kroniky – o vodovodu
Velmi teplé počasí, malý nebo zase
velký počet srážek v posledních letech
přináší starosti vodohospodářům, zemědělcům i zahrádkářům. Nejsou to problémy nové. V obecní kronice za rok 1981 je
článek „Vodovod“. Z něho vybírám:
„V suchém období se již řadu let projevoval ve Tvarožné nedostatek vody. Proto bylo
již několikrát projekčně zpracováno rozšíření původního vodovodu, který pochází
z roku 1903. Tento původní vodovod byl
provozován bez podstatných úprav sedmdesát let a v roce 1970 napájel asi 70 domů
s 200 obyvateli. Rekonstrukce a výstavba
nového vodovodu v naší obci je prováděna
podle projektu, zpracovaném v Agroprojektu Brno v roce 1979. Tento projekt však
vychází ze záměru projektu zpracovaného
v roce 1966, který byl podkladem pro zpracování PÚ vodovodu v roce 1977. Návrh
z roku 1966 v podstatě navrhoval dnešní řešení tak, jak je vodovod budován.“ Počítalo
se s dvěma zdroji. S jedním v opuštěném
štěrkopískovém lomu a s druhým prame23

nem, který zamokřoval louky východně
od obce. Ten byl už při zahájení čerpání
mírně bakteriologicky závadný. Kronikář
se dále zabývá příčinou poklesu vydatnosti pramenů. „Je to stále větší spotřeba
pitné vody a její jímání z vodonosných podzemních vrstev, což má za následek postupné snižování hladiny podzemní vody. Jen
kolem bývalého Koválovického potoka je
vybudováno asi 6 jímacích zařízení, která
způsobují postupné zanášení jímacích zařízení našich pramenišť, která jsou tvořena
zářezy v terénu. U horního prameniště je
pak největší chybou, že nad jímací sítí byly
vysazeny listnaté stromy, jejichž kořeny
prorostly do jímacího zařízení, které bude
zřejmě porušené. U spodního zdroje vody
bylo chybou, že voda nebyla trvale odčerpávána a zvýšená hladina v čerpací jímce
způsobovala zaplavení jímacího zařízení,
což má zřejmě za následek únik vody přímo
v jímacích drenážích. Nemalý vliv na snížení
množství jímané vody mají i nedostatečné
srážky, v posledních dvou letech.
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Z uvedeného rozboru vyplývá, že stávající prameny nepokryjí současnou spotřebu
vody a nebudou ji pokrývat ani po uvedení
do provozu vodojemu nad základní školou.
Je zřejmé, že bez získání dalšího zdroje bude
nedostatek vody ve Tvarožné stále pociťován.“
Tvaroženský kronikář se zásobováním
vodou zabývá i v roce 1982. V článku „Problémy s vodou“ napsal: „I rok 1982 byl mimořádně suchý. Pro naši obec to znamenalo řadu problémů jak pro majitele vlastních
studní, tak pro uživatele vodovodního systému, do něhož byly zapojeny další části obce
a vybudován vodojem za školou. Vzhledem
k tomu, že stále zůstává v řešení vlastní prameniště našeho obecního vodovodu, došlo

i v roce 1982 několikrát ke kalamitním situacím. Nedostatek vody je stále závažnějším
problémem nejen v naší obci, ale i v celostátním měřítku, zejména v posledních
létech tak málo štědrých na srážky.“
Problémy s dostatkem vody se obec
potýkala i v dalších letech. Závěrečnou kapitolou s nadpisem Vodovod ve Tvarožné
je skutečnost, že dostatek kvalitní vody
pro obyvatelstvo byl vyřešen až po rozšíření zdrojů krasové vody na Říčkách v katastrálním území Mokré a vybudování
přivaděče vody do Tvarožné. Pak následovalo rozšíření vodovodní sítě pro více než
dvě třetiny tvaroženských domácností,
ukončené v roce 1998.
František Kopecký,
kronikář obce

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Informace vybrané z obecní kroniky,
které jsem přednesl na slavnostní schůzi
SDH 4. června 2016.
Ty nejstarší do „Pamětní knihy obce
Tvarožny“ poprvé zapsal řídící učitel
a první kronikář Bohuslav Skácel, další potom jeho nástupci.
„Hasičský sbor byl ve Tvarožné založen
v roce 1891. Do doby měla obec jen stříkačku a to starou, ponejvíce ze dřeva zhotovenou a téměř k nepotřebě. Tato stříkačka
byla zbudována kontribučenskou pokladnou r. 1837 pro Tvarožnou a Velatice. V roce
1890 v srpnu, v neděli v poledne, vznikl oheň
u Františka Blaháka č. 43, Jana Floriana
č. 18 a Jarolíma Švábenského č. 19.
Při požáru se ukázala nedostatečnost
stříkačky a nutnost hasičského sboru. O založení sboru se hlavně přičiňoval Štěpán
Knos, zámečník a Jan Kaláb č. 129.
Za účelem založení hasičského sboru
a zakoupení nové stříkačky svoláno bylo
shromáždění, jehož se též zúčastnil starosta
Tvaroženský zpravodaj

obce Jan Blahák, radní Matěj Daněk a František Krček. O významu hasičského sboru
a jeho důležitosti pro obec, promluvil tehdejší tvaroženský učitel Jan Kozlík. Do zařizujícího výboru byl zvolen Inocenc Šír – hostinský, František Brzobohatý – rolník, Josef
Kozlík – učitel, Štěpán Knos – zámečník, Jan
Kaláb č. 129 – kolář a Josef Šlezingr – rolník.
Bylo ujednáno zakoupiti novou stříkačku a sestaviti sbor dobrovolných hasičů.
Však jak to bývá i v tak důležité věci, pro
všechny užitečné, vyskytli se lidé, kteří nesouhlasili se založením hasičského sboru
a považovali to za zbytečnou novotu. Tím
se stalo, že teprve v několikáté poradě obecního výboru bylo ujednáno zakoupení stříkačky a zřízení hasičského sboru.
Stanovy pro sbor hasičský byly 20. července 1890 úřady schváleny. Hned pak sešel
se výbor k přijímání nových členů.
Myslilo se, že bude veliké množství přihlášek na hasiče a proto se sestavující výbor
usnesl, že se může přijati nejvíce 40 činných
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členů a to takových, kteří jsou ustavičně
doma. Naděje však zklamala. Přihlásilo se
25 členů činných a 19 přispívajících. (…) Předsedou hasičského sboru byl zvolen Matěj Daněk, místopředsedou Jan Blahák, jednatelem
František Skládaný, pokladníkem Jan Florian.
Do náčelnictva byli zvoleni: Jan Kaláb č. 129,
František Brzobohatý a Štěpán Knos. Stříkačka byla zakoupena za 900 zlatých.
Hasičské skladiště bývalo za kovárnou
uprostřed návsi. Když nevyhovovalo, bylo
přeloženo do obecní budovy.“
Závěrem této informace o nejstarší historii hasičů ve Tvarožné dodám,
že sbor byl založen 16. května 1891. Jsem
rád, že mezi zakládajícími členy byl i můj
praděda Mikuláš Ondráček, rolník z č. 8.
V roce 1928 za působení starosty Jindřicha Galleho dostal sbor motorovou
stříkačku. Řídící učitel Bohuslav Skácel
to do kroniky zapsal těmito slovy: „Stará
stříkačka již nevyhovovala, ačkoliv byla ještě v dobrém stavu. Zvláště obtížným bylo
pumpování. Proto na žádost hasičského
sboru zakoupila obec stříkačku motorovou
od firmy Hrček-Neugebauer Brno-Královo
Pole. (…) …byla zakoupena za 34.000 Kč.
V penězích bylo vyplaceno 30.000 Kč a starou stříkačku převzala jmenovaná firma
za 4.000 Kč. Stříkačka byla přezkoušena
komisí župní a sboru hasičskému předána
26. února 1928.“
Tolik k nejstarší historii sboru.
Požáry domů v obci sebou přinášely
mimo vzniklých škod i sousedskou solidaritu a pomoc. „Dne 11. července 1939 v úterý odpoledne vyhořel domek č. 99 pana
Metoděje Omasty. Oheň vznikl krátkým
spojením elektrického vedení. Štěstí, že bylo
těsně přede žněmi a že byl jenom slabý vítr.
Pro postiženou rodinu vykonána byla v obci
sbírka, která vynesla 3.105 K. Něco vynesly
sbírky v okolních obcích, v továrně, také různé korporace pomohly. Tyto dary a pojist25

né umožnily postiženému postaviti si nový
domek, přičemž ochotné ruce spoluobčanů
dále pomohly.“
Další požár vznikl o šest let později
v Hlinkách. „V noci 23. června 1945 vyhořel domek č. 188 jehož majitelem byl Josef
Daněk. Příčina požáru, který způsobil škodu
50.000 Kč, nebyla zjištěna. Občané sebrali
ve prospěch postiženého 10.000 Kč – postižený však daroval tento obnos měšťanské
škole, která se právě budovala.“
Historie tvaroženského hasičského
sboru je nejen dlouhá, ale i bohatá. Z časových důvodů se tedy nebudu zmiňovat
o událostech pro mě už novodobé historie sboru například o dokončení stavby
hasičské zbrojnice v roce 1958, o požáru
kulturního domu v listopadu 1964 a o zásazích při požárech v obci a okolí. Připomenu raději něco radostnějšího a to jak
naši hasiči, tehdy ovšem požárníci, oslavili
další výročí založení.
70. výročí založení v roce 1961 si už
dobře pamatuji. Možná i proto, že mezi
oceněnými byl i můj dědeček Jan Evangelista Kaláb, rolník z č. 8. Slavnost obohatila
účast okolních požárních jednot. „Na návsi
se vykonala cvičení a soutěž s okolními sbory.
Tvarožná se umístila na prvním místě. U prodejny samoobsluhy postavila se tribuna, kde
byli umístěni zakládající členové sboru, zástupci národního výboru a národní fronty.
Za dlouholetou činnost obdrželi diplomy
staří členové a to: Brzobohatý František č. 53,
Slezák Konrád č. 226, Brzobohatý Antonín
č. 49, Blahák Jan č. 77, Kaláb Jan č. 8, Šubrt
Bohumil č. 114 a Horák Josef č. 38. Čestné diplomy předal přítomným předseda místního
národního výboru Metoděj Omasta.“
K tomu trochu opravím svého předchůdce. Tribuna byla postavena, ale byla
to ozdobená vlečka z tvaroženského Jednotného zemědělského družstva a ocenění nebyli zakládajícími členy. Ti zakládající
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už byli po sedmdesáti letech od založení
na hřbitově.
Ještě se krátce zmíním o tom, jak naši
požárníci oslavili sedmdesáté páté a osmdesáté páté výročí založení sboru.
Nejprve připomenu dění při příležitosti oslavy sedmdesátého pátého výročí
založení. 26. června 1966 dopoledne se
v zasedací místnosti Místního národního
výboru konala slavnostní schůze. Na ní
byl přítomen předseda okresního výboru
Československého svazu požární ochrany
Hendrych, zástupci Místního národního
výboru, delegáti sborů okolních jednot
a občané obce. Hlavní referát měl předseda místní jednoty Jan Jahoda. Hovořil
o historii sboru, o dopadu tragických
událostí I. světové války na činnost sboru
a zmínil hlavní body současné činnosti.
Zdravice přednesli zástupci sousedních
jednot, pan Hlučka z Velatic, Smílek z Pozořic a Prokeš ze Sivic. V tom roce měli tvaroženští požárníci 48 členů.
A nyní znovu cituji z kroniky:
„V odpoledních hodinách se konal průvod požárníků z Tvarožné a okolí, načež následoval vlastní pořad před budovou Místního národního výboru. Po projevu předsedy
MNV soudruha Omasty a zástupce okresního výboru ČSPO s. Hendrycha byly předány
čestné diplomy dlouholetým zasloužilým
členům jednoty, Františku Gallemu, Antonínu Gallemu, Janu Daňkovi, Bedřichu Bartákovi, Františku Masaříkovi, Oldřichu Ličkovi,
Antonínu Diváckému a Janu Jahodovi.
Po tomto úvodu předvedli žáčci mateřské školy tanečky a také žáčci národní školy
se předvedli se svými tanci. Poté zatančili
„besedu“ žáci a žačky 6. a 7. ročníku místní
základní devítileté školy. Po tomto pořadu
bylo na návsi provedeno poplachové cvičení žáků místní a sousedních jednot a zdařilý
pořad byl ukončen soutěží požárních sborů
ze stejných jednot.
Tvaroženský zpravodaj

Za velké účasti občanů z místa a okolí
a za ideálního letního počasí koncertovala
v průběhu pořadu dechová hudba za řízení
tvaroženského rodáka Cyrila Antoše. Slavnostní den byl zakončen taneční veselicí
v kulturním domě.“
Osmdesáté páté výročí založení uspořádal Svaz požární ochrany ve Tvarožné
13. června 1976. Pro představu o tom jak
slavili vaši předchůdci uvádím program
oslavy tak jak je zapsán v obecní kronice:
„• vítání požárních sborů, složek Národní
fronty a občanů v kulturním domě Kosmák,
• s lavnostní schůze,
• vítání požárních sborů a občanů u zbrojnice,
• s lavnostní průvod po návsi,
• projev zástupce okresu a předsedy MNV,
• poplachová cvičení a soutěž požárních
družstev,
• tanečky mateřské školy a předvedení české besedy, taneční zábava v Kulturním
domě.“
Hlavním řečníkem byl předseda
tvaroženských požárníků Rudolf Kaláb.
Jeho obsáhlý a zasvěcený referát o historii
tvaroženských hasičů, zapsaný v kronice,
by si zasloužil, aby zde byl doslovně zopakován. Závěrem uvedu, že v roce 85. výročí bylo ve Tvarožné 49 požárníků, z toho
26 dělníků, 12 členů JZD, 7 důchodců,
2 techničtí úředníci a 2 studenti.
Před čtyřiceti lety, při oslavě 85. výročí založení sboru, byly předány pamětní
medaile šesti nejstarším zasloužilým členům. Byli to:
• Oldřich Lička, člen od roku 1917, celkem
tedy 59 roků,
• Antonín Divácký, člen od roku 1923,
• Jan Jahoda, člen od roku 1923,
• František Masařík, člen od roku 1925,
• Antonín Galle, člen od roku 1926,
• Bedřich Barták, člen od roku 1936.
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Bratři a sestry, vážení hosté. Končím
exkurzi do bohaté historie Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné.
Věřím, že tento hasičský příběh bude
nekonečný. Vždyť hasiči jako ochránci našich životů a majetků i jako organizátoři
kulturních, společenských a sportovních
akcí ke každé obci neodmyslitelně patří.

Věřím také, že se všichni ve zdraví setkáme při dalším výročí a vzpomeneme
zase jiné události, zapsané v obecní kronice. Přeji vám všem pevné zdraví, tvaroženským hasičům a jejich kolegům z dalších
obcí hodně elánu, vytrvalosti a úspěchů
v další činnosti.
František Kopecký,
kronikář obce

730. výročí první písemné zmínky o Tvarožné
Za dva roky si připomeneme 730. výročí první písemné zmínky o obci, oslavy
zorganizované obcí při sedmistém výročí v roce 1988 i vydání první souborné
knihy o historii obce. Jistě si pamatujeme, že jsme už někde četli: „Král Václav II.
daroval kapli sv. Prokopa na Starém Brně
Veleslavovi, nejvyššímu písaři království
českého a rozmnožil její statky ve Velaticích
o porostliny, které u vsi Velatic leží a někdy
ke vsi Tvarožnicům patřily.“
Je dobré už nyní s dostatečným časovým předstihem uvažovat, co všechno si
můžeme za dva roky připomenout, čím
se chceme pochlubit a kolik nás to bude
stát. S tímto výročím souvisí i možnost
připomenutí dalších výročí. Bude dobré,
aby se do nich zapojily spolky i jednotlivci.
K hlavnímu důvodu oslav můžeme
přidat půlkulaté a kulaté výročí narození
a úmrtí faráře Václava Kosmáka, i postavení pomníku pod kostelem v roce 1923. Nabízí se i kulaté výročí narození známého
kapelníka Julia Antoše v roce 1898.

Hasiči si mohou připomenout výročí zakoupení nové stříkačky v roce 1928.
Sportovci zase mohou vzpomenout zahájení stavby Spolkového domu Kosmák,
i vybudování hřiště pro kopanou pod Kopečkem v roce 1948.
Škola může vzpomenout výročí úmrtí
řídícího učitele a prvního kronikáře Bohuslava Skácela (+24. 11. 1928) i půlkulaté
výročí změny středních a národních škol
na osmileté školy v roce 1953.
Zemědělci a bývalí členové Jednotného zemědělského družstva mohou
zavzpomínat na založení většinového
družstva v roce 1958, udělení Řádu práce
v roce 1963 a vznik Sloučeného JZD 1. máj
Pozořice v roce 1978. Námětů je tedy dost
a určitě jsem ani nevyjmenoval všechny.
K takovým výročím bývají vydávány knihy mapující události v obci. Na knihu už je
asi pozdě, ostatně, jedna už je připravená.
Stihli bychom ale aspoň brožuru o současném dění v obci a o činnosti našich
spolků, stran a organizací.
František Kopecký,
kronikář obce
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Příspěvek z Pozořic
Do Tramtárie!!!
Největší slavností roku pořádanou
ve Stromíku, je již tradiční Rodinné divadelní odpoledne. Ke konci května se
na zahradu hájovny sjedou nejrůznější
divadelní uskupení a hudební skupiny. Hlavními
hvězdami jsou ale vždy
naše děti, které společně
s pedagogy připraví divadelní představení. Letos
jsme ho nazvali Do Tramtárie a bylo inspirováno
knihou o cestování žlutých
trabantů kolem světa. Vždy
máme radost, když se nám
podaří vtáhnout do příprav i účinkování co nejvíc
dětí. Každý si může vybrat
Tvaroženský zpravodaj

svou roli, která je mu příjemná. Někdo je
frontmenem a s chutí zpívá a tančí, ať je
hlediště prázdné anebo narvané do posledního místa. Někdo se nerad ukazuje,
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ale zase dokáže výborně pracovat s rekvizitami, někdo dělá nápovědu a někdo,
kdo o publicitu nestojí vůbec, sedne si
do koutku k bubnům a jiným nástrojům.
Stačí pár úderů do bubnů djembe a z pozorské hájenky se jako kouzlem ocitáme
tu v Africe, tu v kruhu amerických Indiánů,
až nás mořské vlny, které se rozběhly hledištěm, donesly do Austrálie.
Po temperamentním dětském divadle
jsme se zklidnili u poetického představení Divadla Líšeň Andělé z lesa. A pak už
občerstvení, které je celé pod taktovkou
rodičů, tvořivé dílničky a k tomu spousta
hudby v podání skupin Tři tečky a Lišajband.
Mnoho divadla, mnoho radosti, smíchu, přátelství, mnoho tance a zpěvu, to

je divadelní odpoledne. A když zapadne
slunce a utichne divoké křepčení, sejdou
se ti nevytrvalejší u ohně a do noci se nesou tóny lidových písniček.
Lesní ptáci neví, co si o té hudební
konkurenci mají myslet, a tak za svítání,
když všichni zpěváci znaveně dospávají
ve stanech, přednesou triumfálně svůj
ranní koncert, kterému se žádný lidský
zpěv nikdy nevyrovná.
Přejeme Vám, aby i ve Vašich letních
dnech byl prostor pro setkání s milými
přáteli, aby Vám nic nevzalo chuť do tance a zpěvu a abyste se ze všech dálek rádi
vraceli domů.
Za Stromík
Tereza Jiráčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. září 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.
29
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Naši jubilanti
červenec–srpen 2016
80 let

Gajdošová Zdeňka, Tvarožná 275
Galle Antonín, Tvarožná 179

70 let

Malíková Naděžda, Tvarožná 292
Severová Miluška, Tvarožná 253
Flodrová Libuše, Tvarožná 129
Konečný Vít, Tvarožná 247

65 let

Rafajová Vlasta, Tvarožná 316

60 let

Kalábová Marie, Tvarožná 345
Vojtová Ludmila, Tvarožná 50

50 let

Adámková Iveta, Tvarožná 215
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 udržovaný RD se zahrádkou
do 40 km od Brna.
Tel.: 607 496 359
•••
Koupím byt v dobrém stavu ve Tvarožné
a v okolí.
Tel.: 604 522 895
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 18. 7. 2016.
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženské hody, 18. června 2016

ZŠ – soutěže, škola v přírodě, červen 2016

