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Vážení spoluobčané,
na začátku března nám jaro zaklepalo
docela silně na dveře. Ale nenechme se
zmást, meze jsou ještě studené a topná
sezóna nekončí, i když bychom si to možná už všichni přáli. Nejlepší je, hlavně pro
přírodu a úrodu, když jaro přichází poznenáhlu a nenápadně, když jej napřed jen
tušíme a cítíme a postupně nacházíme
jeho příznaky a projevy. Když se chvílemi
schovává, a pak se zas tu a tam objevuje.
S jarem jdou ruku v ruce polní práce
a také práce zahradní. A tady vyvstává
otázka, kdy už budou k dodání kompostéry, o které byl ze strany vás, občanů, velký
zájem. Každým dnem očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace, o kterou jsme
požádali v září minulého roku. Zároveň
připravujeme podklady pro výběrové řízení na firmu, která nám bude tyto kompostéry dodávat. Když vezmeme v úvahu,
že rozhodnutí o dotaci bychom měli obdržet v průběhu března a výběrové řízení potrvá asi měsíc, je reálný předpoklad,
že kompostéry budou k dispozici v měsíci
květnu.
Zpracovatel nového územního plánu,
společnost AR projekt, nám předal návrh
územního plánu doplněný o zapracované
připomínky, které podávali občané, vlastníci nemovitostí i státní instituce. Nyní
poskytneme tento dokument odboru
územního plánování MěÚ Šlapanice. Ten
vypíše termín jeho projednání s veřejností. V rámci tohoto projednání bude ještě
možné podávat k návrhu ÚP námitky.
Zvlášť a trochu obšírněji bych se chtěl
zmínit o blížící se stavební akci v Hlinkách.
Rekonstrukce komunikace ulice Hlinky
bude rozdělena na dvě samostatné stavby. Tou první je oprava dešťové kanalizace.
Ta bude prováděna částečně otevřeným
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výkopem, kdy dojde k výměně stávajícího kanalizačního potrubí v délce asi 50 m
v úseku od bytovky č. p. 278 až k č. p. 172.
Součástí budou nové betonové revizní
šachty, které budou vybudovány také
na druhé kanalizační větvi, na protější
straně silnice. Oprava tohoto úseku v délce cca 290 m od č. p. 313 až ke křižovatce
s hlavní silnicí proběhne bezvýkopovým
způsobem, vyvložkováním stávajícího betonového potrubí sanačním polyesterovým rukávcem a jeho vytvrzením pomocí
ultrafialového záření. Na začátku března
se uskutečnilo výběrové řízení. Cenově
nejvýhodnější nabídky podaly firmy Svítil-Plus z Brna na část prováděnou klasickým výkopem a Trasko Vyškov na bezvýkopovou technologii. Realizace proběhne
v měsících duben až květen 2017.
Druhou samostatnou stavbou je rekonstrukce silniční komunikace včetně
nových parkovacích stání a chodníků.
Tato stavba bude bezprostředně navazovat na opravu kanalizace a proběhne
v termínu červen až září 2017, tedy v rozmezí čtyř měsíců. Výběrové řízení na zhotovitele se konalo 7. března a zúčastnilo
se jej čtrnáct uchazečů. Nejvýhodnější
nabídky podaly firmy M-Silnice, Swietelsky a Alpine-Bau. Abychom tuto stavbu
finančně pokryli, rozhodli jsme se pro
bankovní úvěr. Ten budeme čerpat letos,
ale začneme jej splácet až za dva roky,
kdy nám skončí splátky úvěru z roku 2009,
který jsme využili na opravu komunikací
na návsi po splaškovém odkanalizování.
Podmínkou realizace stavby je, aby dopravní obslužnost ulice Hlinky i lokality
Cihelna zůstala zachována po celou dobu
provádění stavebních prací, i když je jasné,
že v určitých obdobích může dojít k částečným omezením. Konkrétní postup
a harmonogram výstavby bude dohodnut s vybranou firmou a o postupu prací,
Tvaroženský zpravodaj

důležitých termínech a omezeních vás
budeme předem informovat.
V souvislosti s vybudováním nové silnice a opravou kanalizace v ulici Hlinky
jsme se zamysleli nad zachycením přívalových srážek z polních pozemků směrem
od Masarykovy aleje. Řešení vidíme ve vybudování protipovodňových opatření
v úvozu nad Hlinkami a v možnosti čerpání dotačních prostředků na tento druh
stavby. Rádi bychom proto v letošním
roce tuto akci alespoň projekčně připravili
a zahájili povolovací proces.
V poslední době mě nenechávají klidným stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Zejména o víkendu před svozovým
dnem (úterý v sudém týdnu) nevypadají
příliš vábně, přesněji řečeno – vypadají
hrozně. Řešení jistě existuje. Kontejner
na plasty má objem 1 100 litrů. Dáme-li
do něj pět plných pytlů, každý o objemu
150 litrů, měli bychom jej zaplnit asi ze
dvou třetin. Přitom jej zaplníme tak, že nejde zavřít. Problém s „přetékajícími“ kontejnery se nemusí vždy řešit jen zvyšováním
jejich počtu nebo zkracováním svozového
intervalu, ale přednostně tím, že budeme prostor v kontejneru efektivně plnit.
Do kontejnerů bychom měli ukládat jen
plasty slisované a volně ložené, abychom
maximálně využili jejich kapacitu. Pokud
to nepomůže, pak lze uvažovat i o dalších
možnostech. Ty nás už ale budou něco stát.
V tuto chvíli jsem pro tu první, nejlevnější
variantu. Tou bychom měli začít.
Milí spoluobčané, přeji vám do nadcházejících jarních dnů dostatek energie, chuť do práce a ať se vám daří vše,
do čeho se pustíte a co jste si naplánovali.
A nezapomeňte, že při jarním úklidu by se
člověk neměl zaměřit jen na svůj dům, ale
měl by udělat pořádek i v sobě samém.
Ing. Petr Buchta
starosta obce
4

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 21. ledna pořádali hasiči Tradiční věneček s hudbou Karla Pešla, večer zpestřilo vy•
•
•

stoupení mladých gymnastek z Líšně a ukázky klasických tanců manželů Lerchových.
28. ledna se konal ples Mysliveckého sdružení Tvarožná – Poslední leč, se skupinou
Tamburáši.
25. února se konaly již XX. hasičské ostatky; krátce před polednem vyrazil průvod
36 masek na tradiční obchůzku obcí, večerní zábava s hudbou K+R Křenovice byla
ukončena pochováním basy.
3. března se konala valná hromada TJ Sokol Tvarožná, byl zvolen nový výbor.

Pozvánka na plánované akce a události
• 24.–25. března – Humanitární sbírka v hasičské zbrojnici
• 23. dubna – Závody RC Rally modelů, areál Kosmák, pořádá Orel Jednota Tvarožná
• 7. května – Koncert k Svátku matek na Sokolovně, účinkuje Komorní orchestr Arthura Nikische

• 14. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše – XX. ročník, účinkuje
DH Lácaranka a DH Moravanka.

Poděkování
SDH Tvarožná za přípravu a organizaci již XX. ročníku ostatků.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 17 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 27. února 2017 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/17/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 2/17/17 – Návrhová komise:
Emilie Kousalová
Bc. Hana Nečasová
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
5
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		 Usnesení č. 3/17/17 – Ověřovatelé zápisu:
Jiří Bajer
Jaromír Kocourek
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 4/17/17 – Prodej části pozemku p. č. 1084 v k.ú. Tvarožná – ZO
revokuje usnesení č. 11/9/15 ze dne 4. 11. 2015 a schvaluje prodej pozemku
p. č. 1084/2, p. č. 1084/3 dle návrhu GP č. 1044 zpracovaném Ing. Foltýnovou, při
úpravě p. č. 1084/3 – ostrý úhel nahrazen rádiusem, za cenu dle znaleckého posudku Ing. Vladislava Wicherka zjištěnou porovnáním v částce 315.000 Kč. Veškeré
náklady se zaměřením a převodem nese nabyvatel.
Příloha č. 1 – Advokátní kancelář Chladová & Vybíral – Odkup části pozemku
p. č. 1084 (dle návrhu GP pozemek p. č. 1084/3, 1084/2) k. ú. Tvarožná.
Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se hlasování 4 omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 5/17/17 – Smlouvu o úvěru na realizaci stavby „Tvarožná –
Rekonstrukce komunikace ulice Hlinky“.
Příloha č. 2 – Smlouva o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového
fondu číslo 2016-2612 – GU.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 6/17/17 – Smlouvu o zřízení zástavního práva.
Příloha č. 3 – Smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2016-2612 – N1.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 7/17/17 – Změnu stanov zájmového sdružení Slavkovské bojiště –
Austerlitz.
Příloha č. 4 – Změna stanov zájmového sdružení právnických osob Slavkovské
bojiště – Austerlitz.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
Usnesení č. 8/17/17 – Rozpočtové opatření č. II / 2017.
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. II / 2017.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě – příloha č. 6.
Tvaroženský zpravodaj
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Zprávy předsedů výborů a komisí.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 27. 2. 2017
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Jiří Bajer, v. r.
Jaromír Kocourek, v. r.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

březen–květen 2017
sobota
18. 3. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
29. 3. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
8. 4. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
19. 4. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
29. 4. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
10. 5. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
20. 5. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
31. 5. 2017
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.

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu TJ Sokol Tvarožná
Oddíl stolního tenisu ve Tvarožné
zastupují v této sezóně 2016/2017 tři
týmy a to „A“ družstvo hrající v okresním přeboru 2. třídy, který bojuje o postup do 1. třídy převážně v sestavě Pavel
Kousal, Michal Kousal, Antonín Neužil
a Štěpán Krček. Družstvo „B“po loňském
postupu do 3. třídy bojuje o postup
do 2. třídy okresního přeboru převážně
7

v sestavě Jan Dvořák, Milan Mazel, Jiří
Procházka, Dana Krčková a Václav Malý.
Nakonec tým „C“ bojuje také o postup
zpět do 4. třídy, ze které v loňském roce
sestoupil. Tým „C“ hraje v sestavě Dana
Krčková, Václav Malý, Lucie Daňková, Pavel Zeman, Miroslav Hylmar, Tomáš Dostál
a Tomáš Forman.Týmy jsou složeny nejen
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z hráčů, kteří bydlí přímo ve Tvarožné, ale
i z okolních obcí.
Z výše uvedeného tedy plyne, že se
všem našim týmům ve svých soutěžích až
nečekaně daří.
Aby pak došlo i k popularizaci oddílu
stolního tenisu, spustili jsme webovou
prezentaci na facebooku a to pod názvem „Stolní tenis Tvarožná“, kde se mohou zájemci seznámit s výsledky družstev
i s dalšími akcemi pořádanými oddílem
stolního tenisu. Dále jsou zde prezentována i úspěšná vystoupení našich hráčů
na různých turnajích nebo výsledky přátelských zápasů.
Toto je jen opravdu drobný výčet toho,
jak naši hráči reprezentují tvaroženskou
jednotu. Mimo tréninky a předepsané
zápasy se většina účastní i dalších turnajů,
které jim pomáhají ve zlepšení vlastní hry

a tím i v lepší reprezentaci našeho oddílu
a jednoty.
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 zejména pod vedením Antonína Neužila, Štěpána Krčka a Dany Krčkové.
Stolní tenis má velkou popularitu
i u seniorů, kteří se pravidelně scházejí v pondělí a ve čtvrtek v době od 14
do 16 hodin.
Pro bližší informace můžete případně
kontaktovat předsedu oddílu stolního tenisu třeba telefonicky na čísle 777 072 254,
kterým je Pavel Kousal nebo se přijít
na trénink osobně podívat a seznámit se
s naší výbornou partou.
Za oddíl stolního tenisu
Jan Dvořák

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
V březnovém příspěvku se již tradičně vracím k zakončení prvního pololetí
školního roku. To proběhlo 31. ledna předáním výpisu vysvědčení. Všech 64 žáků
mělo výbornou z chování a všechny zameškané hodiny byly řádně rodiči omluveny. V letošním pololetí jich bylo v průměru 41 na žáka, což je počet poměrně
vysoký. Vzhledem k chřipkové vlně je to
ovšem jev normální. Z 64 žáků navštěvujících naši školu mělo 46 samé výborné
a dva žáci prospěli. Největší radost z vysvědčení mělo 21 prvňáků, kteří hodnocení svojí práce nesli domů poprvé.
Koncem loňského roku se naše škola
zapojila do výtvarné soutěže pořádané
Tvaroženský zpravodaj

MAS Slavkovské bojiště. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.
68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/00004
02 Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v SO ORP Bučovice, je spolufinancována
ze zdrojů Evropské unie v OP VVV. Druhé
místo ve své kategorii vyhrál Ondřej Kozlíček z 2. ročníku. Tímto mu blahopřejeme
a přikládáme foto z předání ceny.
Od měsíce února jsme začali realizovat
čerpání dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Blíže k dětem“. Tato dotace přinese do školy
finance na mimoškolní aktivity, doučo8

vání, pomůcky pro žáky se speciálními vili jarní dílny, kde si všichni mohou vypotřebami a schůzky s rodiči v průběhu robit pěknou dekoraci, a to v úterý 28. 3.
2 let. Věřím, že připravený program splní od 16.30 h. Na středu 22. 3. v 16.30 h pro
očekávání všech zúčastněných.
rodiče připravujeme setkání na téma VýNová legislativa upravila termíny ně- voj osobnosti dítěte. Přednášet bude paní
kterých pro nás důležitých akcí: 1) při- PhDr. Vladimíra Neužilová. V závěru měhlášky na víceletá
gymnázia
musí být podané
do 1. března – letos bohužel nemáme žádného uchazeče a 2) zápis
do 1. tříd je přeložen na měsíc
duben. V naší
škole
konkrétně na 4. dubna
ve 14 hodin. K zápisu
přicházejí
děti, které dovrší
v daném roce 6 let
nebo měly docházku o rok odloPředání ceny O. Kozlíčkovi za 2. místo ve výtvarné soutěži
ženou. Rodiče doprovodí svoje děti
k zápisu a vezmou s sebou průkaz totož- síce se pobavíme při realizaci Aprílového
nosti a rodný list dítěte a vyplní formulář dne, který zakončíme pěveckou soutěží
žádost o vzdělávání v základní škole. Ro- Tvaroženský slavík.
diče, kteří pro svoje dítě žádají o odklad
Duben bude hodně ovlivněn Velipovinné školní docházky, přinesou s se- konočními svátky. Vyhodnotíme soutěž
bou žádost o odklad školní docházky do- o Nejoriginálnější kraslici roku 2017, přiložený doporučením Pedagogicko-psy- vítáme studentky pedagogické fakulty
chologické poradny a odborným lékařem. s jejich programem Vejce a v rámci ITV
Na měsíc březen letos připadají jar- si připomeneme velikonoční tradice.
ní prázdniny – v termínu od 13. do 17. 3. Na druhou polovinu měsíce je připraveIhned po prázdninách nás čeká meziná- na dopravní výchova a s ní spojené testy
rodní matematická soutěž Matematický znalostí dopravních značek a pravidel pro
klokan a příprava mladších kluků na utká- chodce a samozřejmě i jízda zručnosti
ní v kopané v rámci McDonald´s Cupu. na kole. Koncem měsíce se sejdeme s roZa mladé fotbalisty děkuji především diči nejen v rámci hovorových hodin, ale
panu Dobešovi, který se jim obětavě vě- i na dalším setkání tentokrát na téma Jak
nuje každou středu odpoledne. Na první poznat a rozvíjet schopnosti svého dítěte.
jarní měsíc jsme pro děti i rodiče připra9
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Děkuji všem, kteří s námi pravidelně
každý měsíc od 20. dne sbírají starý papír
a v průběhu celého měsíce použité baterie, hliník a víčka od PET lahví.

Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěkné jarní dny.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Za několik dní odejde zima a nás čeká
období, které nám určitě přinese hodně
sluníčka a dobré nálady. V mateřské škole
se sluníčko a dobrá nálada zúročí dvojnásob, protože v dalších dvou měsících
nás čeká mnoho zajímavých kulturních či
sportovních akcí.
Ještě se krátce zmíním o maškarním
bále, který jsme pro děti zorganizovali dne 9. 3. 2017. V tento den byla školka
plná různých zajímavých masek a hlavně
veselí, což jsme si jistě všichni přáli. Čekala nás zde i tombola, ve které každé dítko
vyhrálo nějakou zajímavou hračku. Doufáme, že i příští rok se nám maškarní bál
povede, tak jako letos.
28. března jedeme do Divadla Bolka
Polívky na divadelní představení „Pohádky z pařezové chaloupky“. Následně 30. 3.
k nám do mateřské školy přijede maňáskové divadlo s pohádkou „O krtečkovi
a jeho kamarádech“.
4. dubna od 8.30 hod. se budeme fotografovat s firmou Prestigephoto. V tento den od 15.30 hod. jsme pro vás rovněž
připravili Velikonoční dílny. Společně
si s námi můžete vyrobit jarní věneček
na dveře, z keramické hlíny a vrbového
proutí velikonoční dekoraci či si nazdobit
velikonoční perníčky. Srdečně vás zveme
na tuto zajímavou a určitě inspirující dílničku.
21. dubna oslavíme jako každoročně
Den země, kdy se vydáme do přírody
a budeme pozorovat, co nového nám
po tuhé zimě připravila.
Tvaroženský zpravodaj

27. dubna navštívíme opět Divadlo
Bolka Polívky a s ním divadelní představení „Čtyřlístek v pohádce.“ Není snad nikdo,
kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů, Fifinku, Myšpulína, Pinďu a nemotorného siláka Bobíka. Už se všichni těšíme.
Den následující, tedy 28. 4. se odehraje na školní zahradě v dopoledních hodinách „Rej čarodějnic“. Čeká nás pohádka
„O žabím princi“ a určitě nás nemine diskotéka a opékání špekáčků. Připravte dětem
nějaký čarodějnický kostým.
Dne 4. května 2017 od 9.00 hod.
do 15.30 hod. bude v mateřské škole
probíhat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tvarožná pro
školní rok 2017–2018 ve spojení s Dnem
otevřených dveří. Přijďte se za námi podívat a seznámit vaše děti s novým, příjemným a bezpečným prostředím. K zápisu
s sebou přineste rodný list dítěte.
Na závěr chci všechny čtenáře zpravodaje seznámit s akcí, kterou připravujeme na hlavní prázdniny, týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské
škole. Jak jistě všichni víte, naše mateřská
škola se zúčastnila soutěže s Domestos
a díky vám, kteří jste pro nás hlasovali, jsme vyhráli 160.000 Kč bez DPH, což
pro nás znamenalo velkou čest si tuto
výhru v Praze převzít. Potíž však je v tom,
že i když výhra není malá, nestačí nám
na rekonstrukci toalet v obou třídách.
Proto jsme se rozhodli o projekt,
ve kterém prosíme všechny, kteří mohou
a chtějí přispět mateřské škole na rekon10

strukci toalet. Mohou tak učinit osobně
v mateřské škole nebo přispět na číslo
účtu mateřské školy. Vážíme si podpory
každého z vás a doufáme, že se nám podaří společně projekt dotáhnout do zdárného konce.

11

Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje mnoho slunných a teplých jarních
dnů a příjemné prožití Velikonoc.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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PŘIJMEME
Servisního pracovníka – elektrikáře
řidičský průkaz sk. B, vyhl.50, § 6

Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

Tvaroženský zpravodaj
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
@@ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
@@ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
@@ látek – minimálně 1 m2 - ne odřezky a zbytky
@@ domácích potřeb (nádobí bílé i černé, vše jen funkční a nepoškozené)
@@ dek, polštářů, vatovaných a péřových přikrývek
@@ hraček - nepoškozených a kompletních
@@ nepoškozené obuvi
Vybíráme také dobrovolný příspěvek na dopravu!

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, @
jízdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v hasičské zbrojnici ve Tvarožné
v pátek 24. března 2017 od 15 do 19 hod.
a v sobotu 25. března 2017 od 8 do 12 hod.
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic
(nikoliv do igelitových tašek), aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace – dispečink Diakonie Broumov:
tel. 224 316 800, 224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace poskytující sociální
služby pro občany na okraji společnosti, materiální pomoc, azylové ubytování
a pracovní příležitosti.
Děkujeme za Vaši pomoc.

www.diakoniebroumov.org

13
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Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (7)
V tvaroženské farní knize zapsal farář
r. 1700/01 latinsky stížnost na svatoanenskou převoru, že jej zkrátila a zkracuje
v desátku z Blažovic, neboť po zničení tzv.
Blažovic Starých, byla jejich pole bezprávní
dobou připojena k velkostatku a on farář
z těchto pozemků žádného desátku nedostává. Zkrácen je tu však i u polí selských,
neboť jej odtud dostává jen od 6 osedlých
tj. toho času již půlláníků-dříve jej dostával
od 3 láníků a to zase ne ze všech jejich polí,
neboť ze čtyř tj. ze Štrélasů, Spalosek, Nových polí a Špicí se jej, napsáno podrážděně,
přisvojila-píše „uzurpovala“ – clarissima priorita – nejjasnější převora.
(…) Rád bych upozornil na jednu věc.
Kdysi Moravu obýval národ, který si budoval svoje útočištná hradiska na kopcích. Byl
to Štramberk, Hostýn, sv. Martin u Lulče
a nepochybně i tvaroženský Kopeček. Pak
přišli Slované ze Zakarpatí z přípetských bažin. Ti stavěli hradiště opřená o bažiny, neb
v zákrutu vodních toků, tak jak to vidíme
neb tušíme u Starých Blažovic. Ona hradiska vyvýšená ovšem i dále udržovali a asi
i používali.“
Tady končí vybrané pasáže z II. dílu
práce Pavla Štěpánka s názvem „Panství
Blažovské“. Je načase napsat základní
údaje o autorovi. Pavel Štěpánek se narodil 20. února 1890 v Blažovicích č. 18.
Po klasickém gymnáziu absolvoval v roce
1909 i hospodářskou školu v Přerově. Pracoval jako hospodářský úředník velkostatku v Týništi nad Orlicí. Odtud po krátkém
působení přešel na velkostatek do Sokolnic, kde pracoval jako správce centrální
sýpky. Poté byl správcem kobylnického
dvora. Po I. světové válce, kde bojoval
v Srbsku, Haliči a v Itálii, nastoupil jako
správce kobylnického a do roku 1921 soTvaroženský zpravodaj

kolnického dvora. V roce 1919 složil v Praze předepsané zkoušky a byl jmenován
profesorem. Od roku 1921 do roku 1932
byl profesorem a ředitelem Hospodářské
školy v Tršicích na Olomoucku a potom
do roku 1951 v Holešově. V Tršicích i v Holešově byly za jeho působení postaveny
nové školní budovy. Napsal řadu odborných článků o zemědělství a publikoval je
v časopisech. Jeho dva synové vystudovali vysokou školu a stali se lékaři.
„Přibližně 1899 povstala tak zvaná Reiffeisenka ve Tvarožné, k níž se připojily i Blažovice. (…) Základem jejich měly býti farnosti neboli Kolátury. V daném případě to
byla farnost tvaroženská, tj. obce Tvarožná,
Blažovice, Velatice, Horákov a Mokrá – tedy
5 obcí. Blažovské obyvatelstvo sem svoje
úspory ukládalo a v případě potřeby činilo
tu i vypůjčky. Ve výboře měli svého zástupce, jímž byl od počátku až do roku 1920 Pavel Štěpánek mladší (*1863 +1927) z č. 18,
po něm František Daněk č. 241, předčasně
v mladých letech zemřelý (1931). Reiffeisenka
neboli jinými slovy Kampelička ve Tvarožné
si počínala za vedení svého pokladníka
Jana Kalába, malorolníka ve Tvarožné, narozeného po roku 1850, který jí kladl základy a v ní až do své smrti byl činný, velice čile
a obezřetně. Prospěla mimo svého poslání
také tím, že ve smyslu svých stanov a poslání kupovala pro svoje členy vhodné osivo,
hnojiva atd. Dne 12. 12. 1927 nastala v Blažovicích změna. Z místní sběrny Zemědělské
záložny povstala tu s počátečními 36 členy
tak zvaná Občanská záložna. K této Občanské záložně se přidružil 28. února 1933 Spořitelní a záloženský spolek zvaný Reiffeisenka
nebo též Kampelička… (…) Tím se celá naše
obec od raiffeisenky tvaroženské odloučila.“
14

„Závěrem buď věnováno aspoň něko- na tarasní zeď a kostnici, celkem tedy 228 zl.
lik slov tvaroženskému hřbitovu, kam byli 11 krejcarů.
naši předkové až do r. 1939, po mnohá staKdyž r. 1880 za Václava Kosmáka byl
letí k věčnému odpočinku ukládáni. Tento tvaroženský kostel, dle návrhu prof. Aug.
hřbitov byl původně kolem kostela, který Prokopa z Brna, téhož, který upravil i kostel
tu byl založen někdy kolem roku 1380. Pro- sv. Petra, v Brně na tom samém místě, ale
fesor F. A. Slavík ve své knize „Brněnský většího rozsahu, od základů vybudován,
okres“ Vlastivěda moravská, str. 353, uvádí, přišlo se částí zdi chrámové na morovou
že r. 1831 byl přeložen na místo současné. jámu, do níž byly mrtvoly, v době morové
Zda tomu nebylo několik roků později, řekly pandemie, jejíž dobu nedovedu určiti, kažby farní záznamy. Já totiž nacházím v ar- dopádně před r. 1694, hromadně pochováchívu blažovském zápis z r. 1850 tedy poz- ny. Úprava místa si vyžádala značné práce
ději, v němž je zapsán příspěvek naší obce a nákladu a po čase, kolem r. 1900, zeď kosna úpravu tohoto hřbitova. Rozvržení se tela v těchto místech praskla. (…) Matrika
stalo na zúčastněné obce Tvarožnou, Bla- tvaroženská je založena farářem Václavem
žovice, Velatice, Horákov a Mokrou, dle pří- Vančalou z Vančal. V ní jsem žádné záznamých daní. Dle toho připadlo na naši obec my hromadných úmrtí nenalezl, pokud by
177 zl. 34 kr. na ohradní zeď a 110 zl. 37 kr. se týkalo těchto let.“
František Kopecký,
kronikář obce

Generálmajor Josef Liškutín zemřel před šedesáti lety
Josef Liškutín se narodil 13. srpna 1910
ve Tvarožné v domě č. 42. Jeho rodiči byli
rolník František Liškutín a Marie, dcera rolníka Heřmana Floriána z Holubic.
Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Státní gymnázium v Brně
a v letech 1929-1934 i lékařskou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně. V rámci vojenské prezenční služby pracoval v bakteriologické laboratoři Divizní nemocnice č. 6
v Brně.
V rámci meziválečné československo-francouzské spolupráce získal v roce 1939
studijní pobyt ve Francii. Rozšiřoval si tam
znalostí potřebné při léčení rakoviny.
Začala válka. Josef Liškutín se v Paříži
dal k dispozici československému zahraničnímu odboji a zahraniční armádě. Byl
do ní odveden 16. září 1939. Pracoval jako
odvodní lékař pro vytvářející se československé vojsko ve Francii. Po porážce
15
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Josef Liškutín od roku 1946 zastával
Francie odešel do Anglie. Tady pracoval
jako přednosta bakteriologické laboratoře funkci přednosty Preventivního odboru
Ministerstva národní obrany, rok poté hačs. brigády.
V srpnu 1944 byl převelen na východní bilitoval na Lékařské fakultě Masarykovy
frontu. Byl zařazen jako bakteriolog I. čes- univerzity v Brně. V roce 1951 byl jmenokoslovenského armádního sboru v SSSR. ván náčelníkem Katedry vojenské hygieny
Později se stal přednostou zdravotní služ- a epidemiologie Vojenské lékařské akadeby pro osvobozená území se sídlem v ukra- mie v Hradci Králové. V roce 1954 byl jmenován profesorem hygieny. O rok později
jinském městě Chust.
Do vlasti se vrátil s 1. armádním sborem dosáhl hodnosti generálmajora.
Je tedy zřejmé, že působil v řadě důgenerála Ludvíka Svobody. Podle vzpomínek, které sepsal, řešil hlavně problémy ležitých funkcí na Ministerstvu obrany
a na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkys infekcemi a epidemiemi.
Jeho první poválečnou návštěvu ně v Hradci Králové. V tomto městě zemřel
ve Tvarožné zaznamenal, bez udání data, 8. února 1957 ve věku nedožitých 47 roků.
V sobotu 16. února 1957 měl
jiříkovický kronikář Jan Liškutín: „…Přišla
též zpráva, že náš emigrant Miroslav Liškutín, ve Tvarožné slavný vojenský pohřeb. Byla
letec, žije a je zdráv jako letecký důstojník. to velká událost pro občany Tvarožné
Bojoval celý čas na západní frontě. Pošty do- i okolních obcí. Za rakví byla nesena vyznasud nefungují ani ve vnitrozemí, tím méně menání, které obdržel za svoji práci a zásluve styku s cizinou. Zprávu rodině přinesl tva- hy: řád Slovenského národního povstání II.
roženský občan Dr. Liškutín, který tam byl stupně, Československý válečný kříž 1939,
s ním a přijel služebně „na skok“ domů…“

Tvaroženský zpravodaj
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Československá medaile Za zásluhy I. třídy
a medaile Za zásluhy o obranu vlasti.
Na tvaroženském hřbitově zhodnotil
jeho život a dílo brněnský rodák, generálporučík doc. MUDr. Josef Škvařil. Přednesl
pozdrav ministra obrany generála Bohumíra Lomského, ministra zdravotnictví Josefa
Plojhara a bývalého velitele čs. jednotky
v SSSR armádního generála Ludvíka Svobody. Vojenská jednotka vystřelila čestné
salvy.
Generálmajor, prof. MUDr. Josef Liškutín je významným tvaroženským rodákem.

REKLAMA

František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná

Oslavná jízda po jižní Moravě 5.–8. 5. 2017
– 200 let od patentování drezíny
Záměrem této sportovní akce je přiNaším plánem je start alespoň 4 drepomenout 200 let od patentování drezí- zín, na kterých se budou střídat po někony baronem K. F. Draisem (odrážedlo, bě- lika kilometrech jezdci. Doprovod historichací kolo, koloběhadlo, Draisina, Laufrad, kých byciklů i normálních moderních kol
Hobbyhours), a to ve 4 etapách nesoutěžní je vítán. Pro účastníky budeme zajišťovat
jízdy – 200 let = 200 kilometrů. Dovoluje- občerstvení, snídaně a večeře (v penziome si Vás informovat a pozvat k účasti nebo nu Austerlitz ve Slavkově u Brna), obědy
spolupráci! Starty jsou stanoveny z center na trati, medaile, trička, pamětní listy. Akměst na 10,00 hodin, dojezdy zpět na mís- tivní jezdci na drezínách – bez poplatku.
to startu kolem 17:00 hodin. Rychlost jízdy Ostatní účastníci celé akce 400 Kč (v popeletonu cca 10 km/hodinu + zastávky platku tričko, pamětní list, medaile), vešna občerstvení v obcích! Trasy budou po- keré stravování placeno sponzory! Jednostupně dopřesňovány, zatím se připravuje rázoví účastníci bez poplatku – dostanou
organizace celé akce, včetně spolupráce občerstvení + oběd + pamětní list. Přejezdy na starty etap – každý si organizuje
s městy a obcemi průjezdů etap.
Uvítáme Vaše náměty, kontakty sám. Pořadatel zajišťuje doprovodný vůz
v obcích, případně spolupráci a kontak- s majáčky, sběrný vůz s přívěsem. Přihlášky
(jméno + příjmení, adresa, telefon, email,
ty na další sponzory akce!!!
počet etap, zájem o ubytování) zasílejte
17
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na info@ivankrivanek.cz nebo na adresu
Ivan Křivánek, Nerudova 1139, Slavkov
u Brna. Od poloviny března budou veškeré

informace aktualizovány na www.ivankrivanek.com a rovněž je zašleme na všechny
známé emailové adresy.

Pátek 5. 5. 2017 – Uherský Brod, Uherské Hradiště a zpět – cyklostezky a okresky, časový
program upřesníme později! Organizace – Dušan Mihel.
Sobota 6. 5. 2017 – 10:00 – Olympia Brno, Rajhradice 7 km – 10:40, Opatovice 9 km –
11:00, Židlochovice 15 km – 11:30–12:00, Velké Němčice 25 km – 13:00 – oběd a 14:00 zpět
– cyklostezky a okresky – organizace Jiří Fiala.
Neděle 7. 5. 2017 – 10:00 – Slavkov u Brna – Hodějice 5 km – 10,30, Heršpice 8 km – 11:00,
Křižanovice 13 km – 11:45, Rašovice 17 km – 12:15, Křižanovice 20 km – 12:40, Bučovice
25 km – 13:10, Kloboučky 31 km – 13:50–14:50 – oběd, Bučovice 37 km – 15:30, Křižanovice
42 km – 16:00, Slavkov u Brna 48 km – 16:40–17:00, okresky, organizace Ivan Křivánek.
Pondělí 8. 5. 2017 – 10:00 – Slavkov u Brna, Křenovice 3,5 km – 10:25, Holubice 9 km
– 11:00, Křenovice 13 km – 11:30, Zbýšov 16 km – 11:50, Šaratice 18,5 km – 12:10, Hostěrádky Rešov 20 km – 12:25, Újezd 22,5 km – 12:45, Nesvačilka 29 km – 13:30, Těšany 32 km –
13:50–14:50 – oběd, Šaratice 42 km – 15:50, Zbýšov 45 km – 16:15, Křenovice 48 km – 16:30,
Slavkov u Brna 51 km – 17:00 – okresky – organizace Ivan Křivánek.
Za pořadatele:
Dušan Mihel, Jiří Fiala, Ivan Křivánek
tel. 603 541 247

Tvaroženský zpravodaj
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Vzpomínka
Předcházelo tomu několik let přemlou- váním basy o půlnoci v místní sokolovně.
vání a příprav, tuhle tradici vzkřísit. A kdo Protože od slov k činům neměl nikdy daleby to byl dnes řekl, že je tomu již 20 let, co ko, podařilo se mu obnovit společenskou
se u nás obnovily tradiční ostatky. Dovolte akci, při které legrace nesmí chybět.
Rudolf Pavlovec v sobě nacházel domi vzpomenout na člověka, který k této
myšlence dal popud a velkou měrou se statek sil na jízdu na koni i na aktivní účasti
zasloužil o obnovení zapomenuté tradice, v masopustním průvodu v masce medvěda. Jeho zdraví ukusovala nemoc, přesto
která žije dodnes.
Ptáte se, kdo byl ten nadšenec? Komu byl stále aktivní, nechtěl zklamat přátele.
vděčíme za vzkříšení této lidové tradice? Chtěl být vzorem pro nastupující generace.
Nemůžu nevzpomenout na videozáMladší generaci jméno Rudolf Pavlovec
asi nic neříká, ale nám dříve narozeným znam, který byl natočen kameramanem
ano. Bratr Rudolf byl člověk, který nikdy Leošem Neužilem na jedné ostatkové zánechyběl tam, kde se něco dělo. Kde byl, bavě. Ruda šel tradičně v masce medvěda
bylo vždy veselo, nezkazil nikdy žádnou a Mirek Severa byl řezník. Přes náročný
legraci. Přestože byl těžce nemocen, ne- průvod přes vesnici, oba došli do sálu. Řezseděl doma v rohu, ale užíval si každého ník i medvěd byli unaveni a medvědovi se
dne se svými blízkými a kamarády na růz- najednou začaly nějak rozjíždět nožičky.
ných akcích. A právě on přišel před 20 lety Snažil se vstát, ale boj prohrál. Přitažlivost
na myšlenku obnovit průvod masek po vsi zemská byla silnější. Záznam byl zaslán
a zakončit ho zábavou s tradičním pocho-
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do televizního pořadu „Neváhej a toč“, kde
Dovolte mi, abych jménem všech mase umístil na třetím místě.
sek a všech hostů, kteří se za uplynulých
Natáčení pořadu se uskutečnilo v jar- 20 let zúčastnili průvodu po návsi a veních měsících roku 2005 a v televizi byl černí zábavy, poděkovala člověku, který
vysílán 8. 7. 2005. Bohužel Rudolf Pavlovec za sebou nechal odkaz pro další generace,
tento pořad již neviděl. Druhý den prohrál že tradice se mají udržovat a ne rušit.
svůj boj se zákeřnou nemocí.
Rudo, patří Ti náš velký dík.

Tvaroženský zpravodaj

Žofie Ondráčková
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Ze života obce obrazem
Karneval MŠ – 9. 3. 2017

INZERCE

Hledám ke koupi RD
s dobrou dojezdností do Brna.
Tel.: 721 387 897
•••
Hledám byt, stačí udržovaný stav.
Tel.: 728 901 841

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. května 2017. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
březen–duben 2017
96 let

Šírová Františka, Tvarožná 58

80 let

Hradečná Marie, Tvarožná 136

65 let

Pelikánová Marie, Tvarožná 327
Proch Luboš, Tvarožná 154
Knos Jan, Tvarožná 26

60 let

Vrbková Irena, Tvarožná 13

50 let

Štourač Pavel, Tvarožná 371
Kadlecová Irena, Tvarožná 174
Rafajová Ivana, Tvarožná 252
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.

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:
celá strana A5 300 Kč
do ½ strany A5

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5

61 ×
188 mm

100 Kč

126 × 44 mm

61 ×
92 mm

Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 17. 3. 2017.
Tvaroženský zpravodaj
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Sněhuláci pro Afriku, ZŠ Tvarožná, 1. února 2017

Hasičské ostatky, XX. ročník, 25. února 2017

Taneční kurz na Sokolovně, prodloužená, r. 2007

