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Vážení spoluobčané,
přeji vám v tomto předjarním čase příjemné chvíle nad stránkami zpravodaje.
Doufám, že jste zdárně překonali záludnou chřipkovou epidemii, možná jste využili mrazivých dnů k zimním radovánkám,
možná jste si o to víc užili tepla domova
a třeba se už těšíte na jaro, stejně jako já.
Největší stavební akcí letošního roku
bude oprava fasády a střechy základní školy. Bylo vydáno stavební povolení a nyní se připravuje výběrové řízení
na prováděcí firmu. Realizace proběhne
v letních měsících a měla by skončit před
zahájením nového školního roku.
Na budově mateřské školy dojde k výměně stávající plechové krytiny na vazníkových střechách, abychom předešli
tomu, co potkalo loni v říjnu při silném
větru střechu fotbalových kabin.
Při druhé dotační žádosti na kompostéry jsme již byli úspěšní a byla nám
schválena podpora ve výši 85 % uznatelných nákladů, tedy asi jeden milion korun.
Zahájili jsme výběrové řízení a v polovině
března bychom měli mít vybranou firmu, která nám bude kompostéry dodávat. Předpokládaná dodací lhůta je asi
dva měsíce, takže do konce května by již
kompostéry mohly být u vás na zahradě.
Součástí dodávky je také štěpkovač, který
rozšíří strojní vybavení obce.
Od začátku února je strojní park obce
rozšířen také o rider značky Husqvarna,
který jsme pořídili namísto dosluhujícího „traktůrku“, jenž byl v provozu patnáct
let. Součástí dodávky bylo i příslušenství
– radlice, kartáč, sypač a žací ústrojí. Jedná se tedy o univerzální stroj s celoročním
využitím.
Připravujeme vyčištění koryta potoka
v prostoru návsi, tedy od mostu u kulturRočník 46 • Číslo 2 • březen–duben 2018

ního domu po most na krajské silnici u bývalé kovárny. Jelikož je každý vodní tok
zároveň i významným krajinným prvkem,
je nutné pro odstranění usazenin z koryta vyřídit vodoprávní povolení. Nejprve
je tedy třeba zpracovat projekt, čemuž
bude předcházet geodetické zaměření
a chemický rozbor vzorků sedimentu.
V návaznosti na dokončenou komunikaci v Hlinkách jsme objednali u zahradnické firmy návrh výsadby v „ostrůvcích“
mezi chodníkem a silnicí, či parkovacím
stáním. Je jasné, že trávníku by se mezi
těmito betonovými plochami asi příliš
nedařilo. Součástí návrhu bude i plocha
mezi tlakovou stanicí a stanovištěm kontejnerů při vjezdu do lokality Cihelna.
První společenskou akcí letošního jubilejního roku byl obecní ples, který měl
svoji premiéru. Velice nás potěšil zájem
občanů, vysoká účast a mnoho pozitivních ohlasů. Jsme si samozřejmě vědomi
i nedostatků, kterých se chceme propříště
vyvarovat. Tím jsem asi prozradil, že bychom pro vás rádi obecní ples pořádali
i v příštím roce. Ale to už jsem příliš napřed. Na podzim nás čekají komunální
volby, tak uvidíme…
Je to přesně dva roky (jak ten čas letí),
co jsem na stránkách zpravodaje upozorňoval na nevhodné parkování motoristů

před obchodem pana Rafaje. Někdy tu
stojí dokonce dvě i tři vozidla za sebou.
Je skoro zázrak, že se zde za tu dobu nestala žádná vážná nehoda. Apeluji tedy
na řidiče znovu, aby si uvědomili, že stát
s vozidlem na vozovce v křižovatce a před
zatáčkou je v rozporu s dopravními předpisy a snad i s rozumným uvažováním. Byl
bych nerad, aby si pak někdo stěžoval,
až jej „vybere“ policejní hlídka.
V minulém čísle zpravodaje jsem
končil úvahou o volbě prezidenta, která
ukáže, co jsme vlastně za národ. Nyní již
máme prezidenta zvoleného a jsme národem rozděleným. Polovinou orientováni
na východ, odkud jsme coby národ přišli
a polovinou na západ, kam jsme nedošli. Nevíme, jestli se chceme vrátit nebo
jít dál, a tak přešlapujeme na místě. Svět
je ale v pohybu a my jsme jeho součástí.
Proto je naivní chtít, aby všechno zůstalo takové, jaké je a tak, jak je. To, co nás
rozděluje je strach. Strach, který je docela jednoduché vyvolat, ale dost složité
zkrotit. Strach ze změny, strach z budoucnosti. Díky strachu nejsme pak svobodní
ve svém rozhodování. To, co by nás naopak mohlo spojovat, by měla být odvaha
a především odvaha přemýšlet a používat
vlastní rozum.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 20. ledna pořádali hasiči tradiční věneček s vysokou účastí návštěvníků, večer byl
•

zpestřen tanečními ukázkami mladých „rebelů“.
26.–27. ledna se konalo II. kolo volby prezidenta republiky. Volební účast ve Tvarožné
činila 81 %. Kandidát č. 9 – prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc, dr. h. c. obdržel 493 hlasů, kandidát č. 7 – Ing. Miloš Zeman obdržel 328 hlasů. V celostátním hlasování byl prezidentem republiky zvolen Ing. Miloš Zeman.

Tvaroženský zpravodaj
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• 28. ledna pořádala TJ Sokol dětský maškarní ples s klauny ze studia Bianca, s boha•
•
•

tou tombolou pro děti.
10. února se konaly hasičské ostatky, v průvodu obcí jsme mohli napočítat 47 masek.
Po večerní zábavě s kapelou K+R Křenovice následovalo tradiční pochovávání basy.
11. března se na Sokolovně konala přednáška Kukátkář Václav Kosmák – miláček
lidu moravského. O životě a odkazu významné tvaroženské osobnosti vyprávěla
Mgr. Eliška Nohálová.
16. a 17. března se v hasičské zbrojnici uskutečnila charitativní sbírka ošacení pro
Diakonii Broumov.

Pozvánka na plánované akce a události
• 14. dubna – sběr železného šrotu, pořádá SDH Tvarožná
• 5. května – Tvaroženský košt vín, Sokolovna, začátek v 15 hod., od 18 hod. hraje
•
•
•
•

cimbálová muzika Kalečník
13. května – Koncert k Svátku matek, Sokolovna, od 17 hod., účinkuje Komorní orchestr Arthura Nikische
19. května – Babské hody, připomínka výročí narození kapelníka Julia Antoše
(1898–1974). Program: uctění památky J. Antoše u pamětní desky, krojovaný průvod obcí, večerní zábava v KD Kosmák, hraje Sivická kapela.
26. května – Dětský den s hasiči
27. května – Farní den

Poděkování
Děkujeme hasičům za poskytnutí prostor a uspořádání sbírky ošacení pro potřebné.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 23 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 5. března 2018 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/23/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 2/23/17 – Návrhová komise:
Jiří Bajer
Ing. Tomáš Kousal
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
5
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		 Usnesení č. 3/23/17 – Ověřovatelé zápisu:
Ing. Vilém Šimek
Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 4/23/17 – Kupní smlouvu o převodu pozemků a technických sítí
v dolní části lokality Cihelna.
Příloha č. 1 – Kupní smlouva.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 5/23/17 – Zveřejnění záměru převést pozemek p. č. 1067/8 pod
budovou č. p. 334 v k. ú. Tvarožná o rozloze 86 m2 a zpracování znaleckého
posudku pro stanovení kupní ceny pozemku.
Příloha č. 2 – Žádost o převod pozemku do osobního vlastnictví.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 7/23/17 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Příloha č. 5 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 8/23/17 – Rozpočtové opatření č. II/2018 ze dne 5. 3. 2018.
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. II/2018 ze dne 5. 3. 2018.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 9/23/17 – Smlouvu o poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě
Sokol Tvarožná z.s.
Příloha č. 9 - Žádost o poskytnutí příspěvku.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 6/23/17 – Nájemní smlouvu o nájmu části střechy pro umístění zařízení veřejné sítě elektronických komunikací.
Příloha č. 3 - Nájemní smlouva.
Příloha č. 4 – Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek.
Hlasování: pro 0, proti 15, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty včetně příloh č. 7 a č. 8.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Návrh usnesení.
Tvaroženský zpravodaj
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Ve Tvarožné dne 5. 3. 2018
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Ing. Vilém Šimek, v. r.
Rudolf Kaláb, v. r.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

březen–květen 2018
středa
28. 3. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
7. 4. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
18. 4. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota 28. 4. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
9. 5. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
19. 5. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
30. 5. 2018
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 společně
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018.
Částka poplatku – 550 Kč/občan
• slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do ročníku 2003) – 450 Kč
• slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od ročníku 1947) – 450 Kč
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018.

Důležité upozornění!
Firma SUEZ, která provádí v naší obci svoz komunálního odpadu, oznamuje změnu
termínu svozu. Namísto v úterý 27. března proběhne svoz komunálního odpadu od občanů (popelnic) již v pondělí 26. března a dále bude probíhat ve čtrnáctidenních intervalech vždy v pondělí lichého týdne.

7
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – rozlosování JARO 2018
Sezona 2017/2018
MUŽI
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

datum
25.3.
31.3.
8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
6.5.
12.5.
20.5.
26.5.
3.6.
10.6.
16.6.

začátek
10:30
15:30
10:30
15:00
10:30
16:00
10:30
16:30
10:30
10:30
10:30
16:30
16:30

utkání
Tvarožná – Viničné Šumice
Ochoz u Brna – Tvarožná
Tvarožná – Mokrá Horákov
Přísnotice – Tvarožná
Tvarožná – Dolní Kounice
Blažovice – Tvarožná
Tvarožná – Rajhradice B
Šlapanice B – Tvarožná
Tvarožná – RAFK Rajhrad B
Pozořice – Tvarožná
Tvarožná – Těšany
Tvarožná – Žabčice
Kupařovice – Tvarožná

Dětský maškarní ples
V neděli 28. ledna se v kulturním domě
Kosmák konal Dětský maškarní ples – akce,
která je v celoročním plánu Tělovýchovné
jednoty Sokol Tvarožná dlouholetou stálicí. Netřeba dodávat, že je to zejména díky
hojné účasti návštěvníků. Můžeme si všimnout, že se plesu účastní nejen děti, tedy
ti hlavní „protagonisté“ v maskách (jejichž
věkový průměr se v posledních letech
snižuje), ale s nimi přicházejí celé rodiny.
Akce je právě díky věkovému složení přítomných ojedinělá a stává se příjemným
nedělním setkáním více generací. Nutno
dodat, že v té době sál kulturního domu
Kosmák není místo pro klidné a tiché rozjímání. Od 15 do 18 hodin je pořádně rušno, hraje rytmická hudba, výskot a smích
se mísí s pokyny kamarádů klaunů, občas
se mezi pískáním píšťalek, cinkáním skleniček a troubením trumpetek ozve rána
prasklého balonku. Sál je veselý, barevný
9

Ročník 46 • Číslo 2 • březen–duben 2018

a v pohybu. Paní „klaunová“ učí děti nové
taneční prvky (je totiž skutečnou taneční
lektorkou) a povzbuzuje jejich fantazii při
tvoření zajisté užitečných věcí z dlouhých
balonků. Hlavním bodem celého podvečera je tombola. Na podobných dětských

akcích bývá tombola velkou výzvou pro
pořadatele. Často většina dětí odchází
z jinak úspěšné akce s pláčem, nebo zasmušilým výrazem. V poslední době se
nám snad daří tomu předejít. S prázdnou
nikdo neodejde. Cen je dostatek, aby
na každého vyšlo. Stačí jediné – mít obálku s losy. Jeden z nich bude jistě vylosován, jen se neví který a kdy, navíc jsou tam
ještě dva losy do tomboly o hlavní ceny.
A co bylo letos hlavní cenou? No, přece to,
co každý rok. Velký dort od paní cukrářky
Marie Buchtové, jejíž dorty jsou ozdobou
našich plesů již více jak dvacet let.
Touto cestou děkujeme všem hlavním
sponzorům letošního maškarního plesu,
ať již přispěli věcným darem, nebo finančním příspěvkem:
již zmíněné Cukrářství Marie Buchtové,
a dále K. Dobešová, A. Urbánková, P. Šťastný a E. Kadeřávková. A vám všem, kdo jste
s námi poslední neděli v lednu strávili rušný, ale družný podvečer ve společnosti
rozverných malých pohádkových bytostí
a klaunů ze Studia Bianca (www.studiobianca.cz/) děkujeme za Vaši přízeň.
A i když jste si při odchodu říkali,
že toho rachotu pro tentokrát stačilo, tak
příští rok – na shledanou!
Ivona Šťastná
za výbor TJ Sokol Tvarožná

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 70 žáků
mělo výbornou z chování, s vyznamenáním prospělo 65 žáků, 4 prospěli a jeden
neprospěl. Všechny zameškané hodiny
byly rodiči řádně omluveny. V letošním
pololetí jich bylo v průměru 27 na žáka,
Tvaroženský zpravodaj

což je počet poměrně nízký a vzhledem
k chřipkové epidemii překvapivý. V pololetí byly vyhodnoceny i kluby pro děti
i rodiče pořádané v rámci dotace s názvem Blíže k dětem, které potrvají ještě
v druhém pololetí tohoto roku a prvním
pololetí roku příštího.
A jaké aktivity jsme si v naší škole užili
od Nového roku? Vzhledem k příznivé10

Na měsíc březen plánujeme účast
mu zimnímu počasí jsme vyrazili na stadion Za Lužánkami na 3 hodiny bruslení v mezinárodní matematické soutěži Maa na Fajtův kopec k Velkému Meziříčí tematický klokan, přípravu mladších kluna 3 dny lyžování. Sněhu v naší vesnici ků na utkání v kopané v rámci Mc Donalds
moc nebylo, tak jsme se zúčastnili chari- Cupu. Za mladé fotbalisty děkuji přetativní akce Sněhuláci pro Afriku vystavě- devším manželům Dobešovým, kteří se
ním sněhuláků pouze z víček od PET lahví. této aktivitě velmi obětavě věnují. VzkaDíla se vydařila a výtěžek byl zaslán po- zy našemu týmu můžete zasílat na webu
řádající organizaci. V únoru jsme kromě www.mcdonaldscup.cz/tym/1061. Děkusportování vyslechli mini koncert vážné jeme.
Jarní dílny, kde si všichni mohou vyhudby, na kterém se žáci seznámili se
skladbami klasické hudby v podání hu- robit pěknou jarní dekoraci, jsme pro vás
debníků hrajících na kytaru a flétnu. Prv- připravili na středu 21. 3. od 16.30 hod.
ňáci se zúčastnili projektu s názvem „Ve- Soutěž „Kraslice roku 2018“ bude vyhodselé zoubky“ se zaměřením na správnou nocena v týdnu před Velikonocemi. Hladentální hygienu. Pro tři skupiny vytvoře- sovat může každý, kdo se 21. března doné z žáků naší školy byl na Jezírku v Sobě- staví do školy. V týdnu před Velikonocemi
šicích připraven půldenní program EVVO, si tento svátek a s ním spojené tradice přikterý si žáci opravdu užili. Páťáci se zapo- pomene při projektovém dni. Velikonoční
jili do testování Kalibro a někteří si podali prázdniny začínají ve čtvrtek 29. března
a končí v pondělí 2. dubna.
přihlášky na gymnázia.

Sněhulákování 2018
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Zápis do prvního ročníku pro nový Na druhou polovinu měsíce je připraveškolní rok se bude v naší škole konat na dopravní výchova a s ní spojené testy
v úterý 10. dubna od 14 hodin. K zápisu znalostí dopravních značek a pravidel pro
přicházejí děti, které dovrší v daném roce chodce a samozřejmě i jízda zručnosti
6 let nebo měly docházku o rok odlože- na kole.
Na měsíc duben je naplánováno senou. Rodiče doprovodí svoje děti k zápisu a vezmou s sebou průkaz totožnosti tkání s rodiči na hovorových hodinách
a rodný list dítěte a vyplní formulář – žá- a také v Klubu rodičů. Tentokrát jsme pro
dost o vzdělávání v základní škole. Rodiče, vás do Klubu rodičů vybrali témata týkajíkteří pro svoje dítě žádají o odklad povin- cí se výchovy dětí: středa 11. 4. „Proč děti
né školní docházky, přinesou s sebou žá- zlobí?“ 25. 4. „Podporu potřebují rodiče
dost o odklad školní docházky doložený i děti“ a 9. 5. „ Jak učit děti odpovědnosti“.
doporučením Pedagogicko-psychologic- Těšíme se na vás a věříme, že vás přednášky zaujmou.
ké poradny a odborným lékařem.
Děkuji všem, kteří s námi pravidelně
V dubnu přivítáme v naší škole studenty pedagogické fakulty s jejich pro- každý měsíc sbírají starý papír a v průběgramem na téma Oblečení. V pátek hu celého měsíce použité baterie, hliník
20. dubna se těšíme na hudební pohád- a víčka od PET lahví.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěkku Zvířátka a loupežníci v podání Jana
Míchala a jeho kolegů – Musica Animae. né jarní dny.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
15. března jsme pro rodiče, ale i přátele
Brzy se nám přiblíží první jarní den
a svátky jara, tedy Velikonoce, a s nimi školy, zorganizovali od 16.00 hod. seminář,
mnoho jarních aktivit, které bude mateř- tentokrát na téma „Psychosomatika, aneb
ská škola pro děti organizovat. O těchto nemoc jako řeč dětské duše“.
aktivitách se vám, čitatelům zpravodaje,
20. března se podíváme do naší záráda zmíním.
kladní školy, kde nás bude čekat hudební
12. března jsme se zúčastnili výukové- pohádka „Zvířátka a loupežníci“. V tento
ho programu v Brně, jež pořádalo cent- den od 15.30 hod. jsme pro vás připravili
rum aktivního vzdělávání. Děti si vyslech- Velikonoční dílny. Společně si s námi můly povídání o Velikonocích a pekly jidáše žete vyrobit jarní věneček na dveře, z kez kynutého těsta. Podobnou akci jsme ramické hlíny velikonoční dekoraci či si
zažili již před Vánocemi, kdy děti pletly nazdobit velikonoční perníčky.
23. března jedeme do Divadla Bolka
z kynutého těsta vánočky. Musím přiznat,
že byly výborné. Jidášky se nám rovněž Polívky na pohádku „Krysáci a ztracený
Ludvík.“ Hlavní roli zde mají Hubert, Hopovedly a všem chutnaly.
13. března byly starší děti na Špilberku. dan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan
Byl zde pro ně připraven zajímavý pro- z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Jistě
gram „Předu, předu bílou nitku.“
se všichni těšíme na tento dobrodružný
příběh.
Tvaroženský zpravodaj
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I v měsíci dubnu nás čeká mnoho zábavy. 17. dubna přijede do mateřské školy maňáskové divadlo s další pohádkou
O krtečkovi. Jedná se o pohádku plnou
veselých příhod, písniček, ale i kouzel.
26. dubna jedeme do Divadla Bolka
Polívky na loutkovou pohádku s Přeučilem a Hruškovou „Šípková Růženka.“
20. dubna oslavíme jako každoročně
Den země, kdy se vydáme do přírody
a budeme pozorovat, co nového nám
po letošní zimě připravila.
V měsíci dubnu vyhlásí mateřská škola
soutěž o nejlepší čarodějnici či čaroděje.
Již nyní můžete s dětmi vyrábět tu nejstrašidelnější čarodějnici z různých materiálů.
Může být z papíru, proutí, textilu. Fantazii se meze nekladou. Už teď se těšíme
na unikátní výrobky, které vyzdobí naši
mateřskou školu.
Tato akce vyvrcholí na školní zahradě dne 27. dubna Čarodějnickým dnem.
V tento den nebude chybět pohádka
O perníkové chaloupce, diskotéka, soutěže, ale i opékání špekáčků.
Dne 14. května 2018 od 9.00 hod.
do 16.00 hod. bude v mateřské škole
probíhat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tvarožná pro
školní rok 2018–2019 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.
Co se týká aktivit, myslím, že jejich výčet je na následující dva měsíce úplný.
S příchodem jara na nás čeká i jarní
úklid na školní zahradě a příprava školního záhonu. Doufejme, že jaro na sebe
nenechá dlouho čekat.
Na závěr mého příspěvku do zpravodaje přeji všem čitatelům radostné prožívání budoucích slunných jarních dnů pro-
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zářených barvami a prosycených vůněmi
a příjemné prožití Velikonoc.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Otevřený dopis pana Jiřího Kadeřávka
Milí starostové obcí Sivice a Tvarožná.
Dovoluji si vám napsat tento otevřený dopis. Proč jej píši, jistě pochopíte z následujících
řádků.
Bydlím v obci Tvarožná již 19 roků, ale jsem vlastně novousedlík. Přesto mi obě krásné
obce přirostly k srdci, a to nejen proto, že v Tvarožné bydlí i dcera s rodinou a v obci Sivice
syn s rodinou. Zařadili jsme se tak mezi dosti velkou skupinu obyvatel, kteří jsou rodově vzájemně mezi obcemi propojení. A protože bydlíme na konci Tvarožné, právě u polní cesty podél Pozořického potoka směr Sivice, jsem každodenním svědkem toho, jak občané pendlují
mezi obcemi, zvláště pak při pořádání různých kulturních a společenských akcí, besídkami
a plesy počínaje, bitvou Tří císařů konče. Polní spojovací cesta je v tuto chvíli de facto jediným možným spojením mezi obcemi, protože po státní silnici se i vzhledem k silnému provozu chůze stává hazardováním se životem. Sice se na ní žádná smrtelná dopravní nehoda neTvaroženský zpravodaj
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stala, všechno je však vždy
poprvé. A proto se obracím přímo na vás s malým
dotazem. Musíme čekat,
až k tomu jednou dojde?
To, že si zvykli někteří motoristé stále častěji polní
cestu používat pro zkrácení cesty, bych sice těžko,
ale přeci jen skousl i když
moje vnuky již jednou
auto rádoby závodníka
ohrozilo. Nemluvím o tom,
že tam párkrát za rok projede malotraktor či kombajn což je pochopitelné,
ale o osobních automobilech. Co však nemohu akceptovat je, že je cesta, zvláště v zimě či po deštích, jedno ohromné
bahno, viz přiložené foto. Prostě je v zásadě nemožné přejít trochu slušně mezi obcemi, a to
nemluvím o kočárcích, koloběžkách, kolech.
Sice jsem na toto téma již během let několikrát hovořil s vámi i dalšími zastupiteli, ale
vždy jsem slyšel jen nic neříkající argumenty. Ze strany Tvarožné – cesta není naše, patří
Sivicím, ze strany Sivic – cesta musí zůstat průjezdná. A tak mě napadá: Máme různé dotace,
patříme do mikroregionu Roketnice, jsme zainteresování i do MAS atd., a tak co kdybyste
se sešli a prodiskutovali třeba cca 1,25 m širokou asfaltovou cyklostezku a k tomu kousek
chodníku od zmiňované polní cesty „ke Kubínům“ v Tvarožné? Myslíte si, že by to naše dvě
úspěšné obce nezvládly? Nezlepšil by se komfort bydlení v našich obcích? A to nemyslím jen
při oslavách, ale v běžném životě občanů? Vždyť je přirozené u mikroregionů, že mají občany spojovat a určitě by to uvítali i obchodníci v obcích včetně Pozořic. Berte prosím v úvahu, že každá z našich obcí není dost velká, aby uživila kavárnu, cukrárnu nebo jiné prvky
moderní občanské vybavenosti. Toto omezení však můžeme dobrou dopravní obslužností
zmírnit. Stejný princip platí i pro sportovní aktivity mládeže. Děti, které by se mohly přesouvat kolem, musí obsluhovat rodiče. Syn, který trénuje malé fotbalisty v Pozořicích, kde
hrají kluci i děvčata z našich obcí, by o tom mohl vyprávět. Neexistující komunikace nás stojí
komfort služeb, čas rodičů i nedostatek možností pohybů i pro penzisty. Vždyť ne všichni
a vždy jezdí autem. Tak co, uděláme něco pro to? Pokud chcete znát názor spoluobčanů,
nabízím se ke koordinaci a pomoci s vytvořením dotazníku.
Já věřím, že by se na to našlo dost finančních prostředků, které když se dají dohromady,
tak se dobrá věc podaří.
Děkuji za přečtení a budu se těšit na Vaši odpověď.
Kadeřávek Jiří sen.
66405 Tvarožná 361
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Ročník 46 • Číslo 2 • březen–duben 2018

Reakce na otevřený dopis pana Jiřího Kadeřávka
To, že jsou polní cesty v okolí Tvarožné ve špatném stavu a téměř polovinu roku,
od podzimu do jara, takřka neschůdné, to je realita, která nás samozřejmě netěší, ale
ani nenechává v klidu.
V současné době je v rámci mikroregionu Roketnice a DSO Šlapanicko zpracováván
projekt cyklostezek spojující katastry jednotlivých obcí od Kovalovic po Podolí s napojením na město Brno. Na našem katastru se jedná o úsek polní cesty od západního
okraje obce (ulice Velatická) směrem k silnici do Velatic. Asfaltová cyklostezka je projektována v šířce tři metry a kromě cyklistů zde bude možný i provoz zemědělské techniky.
První výzvy o dotaci na tuto akci by měly být vypsány na podzim a dotační prostředky
pokrýt až devadesát procent nákladů. Pokud se tuto stavbu podaří zrealizovat, přijde
jistě vhod nejen tvarožňákům, ale možná ještě víc občanům Velatic.
Vrátím se na opačný konec obce. Polní cesta podél potoka se nachází na sivickém
katastru. Když nahlédneme do katastru nemovitostí, zjistíme, že většina pozemků,
po nichž cesta vede (až k břehové hraně), jsou pozemky soukromými. Stejně tak je
to i v úseku uvažovaného chodníku mezi koncem tvaroženské zástavby (Kubínovým)
a touto polní cestou. Přiléhající silniční komunikace pak leží na pozemcích Jihomoravského kraje a České republiky. Obecní pozemky zde tedy nejsou.
V trase zmíněného chodníku je plánovaný vodovodní přivaděč pro Pozořice a Kovalovice, který bude napojen v armaturní šachtě nad garážemi v Hlinkách a veden z Hlinek v polní cestě až ke Kubínovému a dále podél krajské komunikace směrem k Sivicím.
Stavební povolení na tuto stavbu, která je součástí akce „Prodloužení skupinového vodovodu – II. etapa“ již bylo v prosinci vydáno. Tato stavba musí tedy logicky předcházet
stavbě chodníku a je jasné, že stanovisko VAS a.s. a Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko k případné stavbě chodníku by také tuto podmínku obsahovalo.
Další věcí je vyřešení vlastnických vztahů. Nelze budovat chodník na cizím pozemku
nebo z obecních prostředků zhodnocovat cizí majetek. Jednání samozřejmě probíhají,
ale mají i vazbu na dokončení nového územního plánu a na studii místní komunikace
v úseku stávající polní cesty mezi Hlinkami a Kubínovým, která je před dokončením.
Uvažovat o tom, že bychom zřídili cestu do Sivic jinudy, po obecních pozemcích
středem lánu je nemyslitelné. Tato trasa by musela být zanesena v územním plánu
a zřejmě by tomuto řešení musely předcházet i pozemkové úpravy, což představuje
značný počet účastníků a složitou a dlouhodobou anabázi.
Neutěšený stav cesty k Sivicím má na svědomí především nevhodný způsob hospodaření zemědělské společnosti na přilehlých polních pozemcích, rozoraná mez, která
dříve polní pozemky od cesty oddělovala a vyvolaná eroze a splach zeminy na polní
cestu.
Závěrem bych jen dodal, že vybudování chodníku, případně i úprava polní cesty
podél potoka (ale nechci hovořit za Sivice) zdaleka není „jen“ otázka peněz. Troufám si
tvrdit, že finanční stránka je v tomto případě ten nejmenší problém.
Petr Buchta

Tvaroženský zpravodaj
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Václav Kosmák – radosti a starosti moravského Kukátkáře
(První ukázka z připravované publikace)
„Někdy jediné slovo člověka zdrtí,
nebo naopak povznese“.
(Václav Kosmák)
ÚVOD
Zdá se, jako by přímo pro Václava
Kosmáka napsal jeho přítel a básník Vladimír Šťastný první sloku básně s názvem
„Poznání“. Báseň byla uveřejněna v roce
1894 ve sbírce „Hory a doly“ společně
s Kosmákovým románem „Cesta ke klidu“:
„Podej mi ruky, přes hory a doly
té milé vlasti budem putovat,
poručíme Pánu žaly své i boly,
v Něm volno nám je vždy se radovat…“
MLÁDÍ, STUDIUM
Prvním štěstím Václava (také Vácslava) Kosmáka, který se narodil 5. září
1843 v Martínkově, v domě č. 76, byli jeho
rodiče – přísný otec Antonín (*16. 1. 1811)
a hlavně jeho laskavá matka Anežka. Byli
to zbožní lidé a syna hned druhý den pokřtili ve farním kostele Navštívení Panny
Marie. Křtil ho farář Václav Jedlička. Kmotrem mu byl místní učitel Tomáš Smetana
s manželkou Antonií.
O přísném, ale veselém otci v „Oněmělé harfě“ píše: „Otec měl zvyk při práci zpívati a nerad viděl učně nebo tovaryše, který
neuměl pěkně notovati“.
Vzpomínal, že když mu bylo šest nebo
sedm let a vrátil se z fary, matka přisedla
k jeho postýlce a ptala se: „Vašíčku, byl
bys rád študentem?“ – „Co to je maminko?“
– „Ze študentů bývají páni, jako je náš pan farář nebo pan pojezdný“, Já přimhouřil oči,
usmál se a zakýval hlavou, že ano. Matka
mě políbila řkouc: „Jen buď hodný. Poslouchej a bude z tebe, dá-li Pán Bůh, študent.
Pan farář chce“.
Tvaroženský zpravodaj

Druhým štěstím pro desetiletého
chlapce bylo to, že si jeho nadání všimnul
martínkovský kněz a lidový léčitel Václav Jedlička. Ten rodičům doporučil, aby
chlapce dali studovat.
Václav Kosmák neznal dobře němčinu a to bylo pro studium na gymnáziu
hlavním předpokladem. Doučoval jej
farář Jedlička a po jeho onemocnění kapucínský kněz z Třebíče Bernardin Spina.
Po roce Spina odešel do Lukova a tam
za ním Kosmák a další chlapci docházeli. Jedna cesta jim trvala hodinu a půl.
Po Spinově odchodu pokračoval ve výuce němčiny kaplan z Babic, který Kosmáka
dovedl až k úspěšně složené zkoušce.
Farář Jedlička chtěl, aby Kosmák studoval na brněnském semináři. Protože ale
nesložil zkoušky tak mu domluvil místo
na německém gymnáziu v Jihlavě. Ani tam
Kosmák neuspěl. Po těchto nezdarech
se Kosmák začal učit na jihlavské hlavní
farské škole u sv. Jakuba. Učitel němčiny
Václav Březina si získal jeho důvěru a také
18

jeho zásluhou měl
Kosmák na konci
školního roku výborné vysvědčení.
Po
prázdninách, v roce 1864,
představil Březina
Kosmáka řediteli
latinského
gymnázia
Chýlemu
a ten jej po složení zkoušky přijal.
Na gymnáziu v Jihlavě zažil pro svůj
český původ ponižování a ústrky
od svých spolužáků. Mluvilo se tam
jen německy, stejně jako v kostele,
kde se zpívaly jen
německé a latinské
písně. Až v páté třídě přišlo několik
studentů z havlíčkobrodského gymnázia. S nimi mohl
mluvit česky a projevit svoje vlastenectví. Celých osm roků
Tehdejší poměry v alumnátu popisuje
studia bydlel u „soukeníka H.“ Na Jihlavu, František Rudolecký ve své práci „Z dějin
její obyvatele a nelehká studentská léta brněnského alumnátu“, kterou publikoval
vzpomínal Kosmák vždycky rád.
v roce 1905 v časopisu „Obzor“: „…Ovšem
V roce 1862 odešel z Jihlavy do brněn- ochabovala i horlivost českých pracovníků,
ského alumnátu neboli kněžského semi- zvláště v letních měsících tak, že redaktor
náře brněnské diecéze. Chystal se na ces- v listovně zle naříkal, ale nový školní rok
tu do Brna. „Matka chystajíc mně peřiny, přivedl vždy nové síly (jako roku 1862 Vácdo jedné škapulíř – medailku s obrazem lava Kosmáka) a nové vzpružení, tak že práNeposkvrněné Panny Marie, právě takovou vem s uspokojením pohlížeti mohl redaktor
mně dala na krk, když jsem šel do Jihlavy Vl. Šťastný při odchodu svém z alumnátu
na studie – mi dala a se slzami v očích pra- 1864 na vykonané dílo a uspokojení své vyvila: Tak zde máš snad poslední peřiny ode jádřiti V Slově na rozloučenou…“
mne. Bůh ví, jak dlouho ještě budu. Važ si
Byla to doba politických změn po vyjich, naložila jsem ti do nich své požehnání“. dání císařského tzv. Říjnového diplomu
z roku 1860, kterým se císař František
19
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Josef I. zříkal absolutismu a zřídil Říšskou ním kostele u sv. Michala – u dominikánů.
radu. Zavazoval se, že se vzdá zákonodár- „Každý novokněz bývá při první mši svaté až
né pravomoci a podělí se o ni se zemský- do nejhlubších hlubin srdce rozechvěn. I já
jsem byl“, vzpomínal Václav Kosmák v pozmi sněmy.
V alumnátu se Kosmák setkal a spřáte- dějších letech. A už za dva dny, 6. června
lil s bohoslovcem II. ročníku Vladimírem 1866, začaly válečné operace rakouské
Šťastným. Přátelství jim vydrželo celý ži- a pruské armády.
vot. Kosmák studoval, zpíval v kostelním
sboru, publikoval svoje první básně a dal- MATKA
První tragédií Kosmákova života
ší příspěvky.
Rozpory mezi Rakouskem a jeho byla smrt jeho milované matky. Zemřela
velkým rivalem Pruskem zhoršovaly po- 12. října 1863 v době jeho brněnských
litickou situaci v Evropě. Schylovalo se studií. „Kosmák matku svou zbožňoval,
k pruskou-rakouské válce. To urychlilo praví pamětníci společenských schůzek, při
Kosmákovo svěcení. Václav Kosmák byl nichž Kosmák o svém mládí vykládával…“,
na konci května vysvěcen na podjáhen- píše Dr. Vychodil na straně 13. Kosmákova
ství a jáhenství a 3. června vatikánským matka zemřela na „rozklad krve“, synonunciem v Rakousku na kněžství. Prvotiny va kněžství se nedočkala. Vděčný syn jí
měl hned druhý den v tehdejším alumnát- na rozloučenou napsal tyto verše:

REKLAMA
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„Mně tys neumřela,
mně ty žiješ vezdy!
Tys jen napřed spěla
domů nade hvězdy.“
Na matku vzpomíná i v kukátku pod
názvem „Vzpomínky na mou zemřelou
matku“ kde píše: „Začínám vzpomínkou na Tebe, má v Bohu zesnulá matko,
Ty hvězdo mého života! Z nebe svého hleď
na mne dolů a žehnej pracím mým, abych

byl Tvým dítětem nejen dle těla, ale i dle srdce a ducha. Jsem na Tebe hrdý! Jsem synem
královny!“
Kosmákova matka Anežka, rozená Fialová, prožila těžké mládí úplného sirotka. Jejím štěstím bylo, že si jí všimla „paní
vrchňová“ a vzala ji do služby. Posílala
ji do nedělní školy. Tam se naučila psát
a počítat. Stala se z ní zbožná, pracovitá
a dobrosrdečná žena.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce
Těžké roky velké války 2
V minulém čísle tvaroženského zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotografie starostů Tvarožné a Horákova, kteří vedli svoje obce v době I. světové války a také fotografie čtyř mužů, kteří do I. světové války narukovali 1. srpna 1914. A protože chystaná
kniha je o všech obcích tehdejší tvaroženské farnosti, tak v tomto čísle uveřejňujeme
fotografie vojáků z Tvarožné, Blažovic, Velatic a Horákova.

Ferdinand Vykoupil z Velatic
21

František a Julie Kalábovi z Blažovic
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František a Žofie Klimešovi z Tvarožné

Josef Neveselý z Velatic

Alois a Alžběta Kameníkovi z Horákova

Alois Hlučka z Blažovic
František Kopecký
kronikář obce Tvarožná

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce obrazem (rok 2017)
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Informace z regionu
Osm let Dětského lesního klubu Stromík v Pozořicích
Osm roků funguje v Pozořicích Dětský lesní klub Stromík. Lesní školka. Ne ta,
co v ní roste nový les, jak si možná leckdo na začátku myslel, ale školka pro děti.
Co je to vlastně ta lesní školka? A co dětem může přinést celodenní pobyt venku
v lese? Třeba i v dešti, blátě, mrazu? A umí
vůbec děti z lesní školky všechno, co potřebují pro vstup do základní školy? Jsou
rodiče, kteří dávají děti do lesní školky pomýlení blázni nebo tam skutečně nachází
něco, co klasické školství nenabízí?
Lesní kluby inspirované lesními školkami, s dlouhou tradicí v Německu a severských zemí odpovídají na volání rodin,
které chtějí svým dětem dopřát možnost
vyrůstat a zrát v přímém kontaktu s přírodou, tak jak tomu bylo, co je lidstvo
lidstvem. Dnešní děti už netráví většinu
svého volného času venku. Dokonce ani
na venkově už tato chvályhodná praxe
není pravdou. Realita je taková, že děti
pobývají většinu dne uzavřeni ve školách,
odpoledne na kroužcích a pak odpočívají doma u telefonů a televize. Odborníky
doporučovaná bezpečná doba trávená
s médii půl hodiny denně, je několikanásobně překračována – tím víc, čím je dítě
starší. Dnešní děti jsou zcela odtrženy
od přímého fyzického kontaktu s přírodou. Odpoledne si nehrají za humny, neběhají po polích, nebudují bunkry v remízku, nelezou po stromech na zahradě.
Přichází tak o možnost rozvíjení svých
schopností tím nejpřirozenějším způsobem, relaxaci, možnost hrát si sami podle
svého nebo v partě vrstevníků, nespoutáni pravidly dospělých. O možnost zapojit
plně fantazii – kdy jindy než v raném dětství dokážeme klacek proměnit v koně
a list lopuchu v závoj princezny? Ztrácí
Tvaroženský zpravodaj

šanci seznamovat se se světem v reálném
prostředí – na co je dětem dokonalá znalost exotických živočichů z dokumentárních filmů, když nikdy nepozorovali život
pulců v kaluži na lesní cestě? Nemůžeme
po dětech vyžadovat enviromentální chování, když jim nedopřejeme, aby v dětství
poznaly přírodu všemi smysly a setkaly
se s ní jako důvěrně známým, domáckým
prostředím.

Pravidelný pobyt v přírodě přináší
dětem krom učení také fyzickou a psychickou odolnost. Někdy není jednoduché překonat nepohodlí v nepříznivém
počasí, přizpůsobit se skupině, brát pořád
na všechny ohled, protože venku musí
parta držet pospolu, vymýšlet hry bez
dokonalých plastových hraček, které už
nepotřebují žádnou invenci od hráče.
Na oplátku získávají děti schopnost čelit
24

nepohodlí, ochotu překonat překážky,
vytrvalost, trpělivost, soustředění. Dokážou se domluvit s ostatními, společně
hledat řešení úkolů, přijmout nedostatky
i přednosti kamaráda, bez potřeby soutěžení a nutnosti výhry za každou cenu.
Odborníci se shodují, že pro vývoj
dítěte je rozhodující, v jakém prostředí
vyrůstá a jaké prožitky si odnáší z raného
dětství. I Ministerstvo školství, po dlouhém šetření, srovnávacích testech, uznalo
lesní mateřské školy jako legitimní součást nabídky předškolního vzdělávání. Se
všemi specifiky, která lesní školky s sebou
nesou – včetně nestandardního, velmi
jednoduše řešeného zázemí. To dětem
25

slouží pouze jako krátkodobý
úkryt při nepříznivém počasí. DLK Stromík se stejně jako
desítky jiných lesních klubů
v republice rozhodl využít pro
vytvoření zázemí plátěný stan
– jurtu. Toto tradiční obydlí kočovných mongolských pastevců je velmi skladné, snadno se
převáží, není potřeba jej jakkoli
kotvit či budovat základy, má
téměř nulovou ekologickou zátěž a díky izolaci z ovčí vlny dokáže výborně udržet teplo.
Není cílem lesních klubů
stát se jedinou možností předškolního vzdělávání. Ale je moc
dobře, že v naší snad ještě svobodné zemi mají rodiče více
možností, ze kterých mohou
vybrat ten nejvhodnější způsob vzdělávání právě pro svoje
dítě. Fakt, že taková pestrost se
nabízí i v Pozořicích je myslím,
důvodem k opravdové radosti
a hrdosti.
DLK Stromík však není komunitou uzavřenou před světem. S radostí se zapojuje do
veřejného dění v městysi. Pro veřejnost
pořádá přednášky, kroužky pro rodiče
s malými dětmi, příměstské letní tábory,
spolu s ostatními spolky je organizátorem
Pozořických ostatků. Největší akcí roku
ve Stromíku je benefiční Rodinné divadelní odpoledne. Letošní šestý ročník
bude otevírat oslavy 700 let Pozořic. Těšit se můžete na exkluzívní představení
divadla Víti Marčíka a mnoho dalších
hudebních a divadelních vystoupení.
Přijďte se bavit s námi, jste srdečně zváni!
Tereza Jiráčková
koordinátor DLK Stromík
Ročník 46 • Číslo 2 • březen–duben 2018

Učebnice pro Moravu
Představujeme nový projekt Morav- a účinně šířit povědomí o Moravě, jejích
ské národní obce, iniciativu „Učebnice svébytných dějinách a u veřejnosti podnípro Moravu“. Jejím cílem je získat pro- tit sebevědomé moravanství a sounáležistředky pro vývoj, výtisk, propagaci a dis- tost k této zemi. Jedním z opakujících se
tribuci učebnice o Moravě a tyto činnosti důvodů je právě důraz na znalost vlastní
řídit a koordinovat. Učebnice bude urče- historie.
na pro žáky 6. až 9. ročníků moravských
základních škol a odpovídajících ročníků Jak:
víceletých gymnázií. Učebnici plánujeme
Při tvorbě učebnic se bude vycházet
vytvořit tak, aby byla vhodná zejména z osvědčených materiálů projektu „Učípro samostudium. Je tedy možno tuto me o Moravě“. Obsah učebnic bude zjedučebnici označit jako vůbec první učebni- nodušen pro danou věkovou kategorii
ci dějin Moravy pro samouky.
a didakticky uzpůsoben požadovanému
účelu. Hlavní ideovou náplní bude poKdo a kdy:
dání dějin Moravy z pohledu získávání
Tým autorů z Gymnázia AKADEMIA a ztrácení zemské samosprávy. Důraz
povede Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D., který již bude rovněž kladen na dějiny církevní
má v oblasti tvorby učebních materiálů a kunsthistorii. Obsahová struktura bude
o Moravě praxi z projektu „Učíme o Mora- odpovídat Rámcovému vzdělávacímu
vě“ (http://www.ucimeomorave.cz/). Ten- programu (RVP-ZV) v platném znění, poto tým je ochoten v průběhu roku 2018 chopitelně nikoliv s ambicí suplovat mavytvořit textový a obrazový obsah učeb- teriály k obecným a českým dějinám, ale
nice s rozsahem cca 160 stran (80 obou- akcentovat moravské zemské dějiny v evstranných listů) formátu A4. Dále budou ropském kontextu.
následovat práce na vydání a distribuci
knihy.
Finance:
Učebnice pro Moravu budou financoCíl:
vány z příspěvků jednotlivců i organizací.
Morava má velice bohatou vlastní his- Pro tento účel byla založena veřejná sbírtorii, která není v současných učebnicích ka. Příspěvky je možno zasílat na banzaznamenána. Morava je nehmotným kovní účet u Fio banky 50405049, kód
dědictvím, jež nám předali naši předkové banky 2010.
a kontinuita znalosti její historie u mladé
Odkaz na transparentní účet Moravgenerace je nezbytně nutná pro budouc- ské národní obce z. s. určený výhradně
nost této země. Cílem učebnice je tedy pro iniciativu Učebnice pro Moravu: www.
vzdělávat mladé lidi o historii své země fio.cz/ib2/transparent?a=50405049&f
a pozitivně tak obyvatele Moravy moti- =01.10.2017&t=31.12.2020/
vovat k hrdému a především pozitivnímu
patriotizmu.
Hlavní koordinátor iniciativy:
Jiří Máca, předseda místního sdružení
Proč:
MNO Podstarohorci
Důvodem vzniku této iniciativy jsou Tel.: 608 821 349
četné podněty našich příznivců jak lépe maca@zamoravu.eu
Tvaroženský zpravodaj
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PLÁNOVANÝ OBSAH UČEBNICE:
ÚVOD DO STUDIA
M O R AVS K ÝCH
ZEMSKÝCH DĚJIN
• Co je to Morava?
• Proč je poznávání naší minulosti
důležité?
• Odkud a jak získáváme informace o dějinách?
• Jaké máme historické prameny?
• Historický
čas
a prostor
MORAVA V PRAVĚKU
• Než k nám přišli lidé
• Starší doba kamenná
• Mladší doba kamenná
• Pozdní doba kamenná
• Doba bronzová
• Doba železná
MORAVA V RANÉ DOBĚ DĚJINNÉ
• Keltové na Moravě
• Morava a antický svět
• Germáni na Moravě
• Doba tzv. „stěhování národů“
STŘEDOVĚK
• Slované na Moravě
• Velká Morava a Mojmírovci
• Temné 10. století
• Morava v knížecí době
• Moravské markrabství posledních Přemyslovců
• Lucemburská Morava, Jošt Lucemburský
RANÝ NOVOVĚK
• Jiří z Kunštátu a Poděbrad, Matyáš Korvín a Jagellonci
• Nástup Habsburků na moravský markraběcí trůn
• Renesance a reformace na Moravě

• Zemský sněm moravských stavů, Karel
starší ze Žerotína
• Moravské stavovské povstání, konfederace a třicetiletá válka
• Barokní a osvícenský absolutismus
DLOUHÉ 19. STOLETÍ
• Napoleon na Moravě
• Vídeňský kongres
• Moravští osvícenci, vlastenci a buditelé
• Revoluce 1848 a počátky politického
života
• Od Moravy k Čechům
• Morava před první světovou válkou
KRUTÉ 20. STOLETÍ
• První světová válka, zánik Moravského
markrabství a sněmu
• První československá republika
• Druhá republika
• Protektorát Böhmen und Mähren, nacistická totality
• Druhá světová válka, zánik Moravskoslezské země
• Komunistická totalita, normalizace
SOUČASNOST
• Listopad 1989 a zánik Československa
• Morava v České republice
• Morava v Evropské unii
Jiří Máca, Telnice
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NEY Spořitelní družstvo
oznamuje otevření nové
pobočky v Brně a nabízí při
této příležitosti zvýhodněný
termínovaný vklad s roční
úrokovou sazbou až 3,4 %.
Zastavte se za námi na kávu
a pro více informací nebo
volejte telefonní číslo:
778 711 070.
Těšíme se na Vás v Brně
na adrese: budova Dorn,
ulice Dornych 38,
vedle galerie Vaňkovka.
www.ney.cz

Tvaroženský zpravodaj
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Zpravodajův básnický koutek
Včera jsem studánku na nebi zřel,
měsíc jak peníz stříbrný se v ní utápěl.

Obraz se rozpíjí, drobí se v střípky.
V mrazivé noci čas není na vyhlídky.

Studánka modravá, břehy jak prstýnek,
jako by z oparu ušit byl kostýmek.

Vztyčená hlava až krk z toho bolí,
slzy nemrznou, jsou plné soli.

Měsíc se utápěl, jak kolo točil.
Snad byl i ostrovem, lákal, abych vkročil.

Měsíc jak ostrov, uzavřen v kruhu,
záře studánky vytváří stuhu.

Já nejsem malý princ, v hladinu hledím,
z větru, jež mrazivý, slzičky cedím.

autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. května 2018. 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 2018
97 let

Šírová Františka, Tvarožná 58

90 let

Prochová Květoslava, Tvarožná 154

85 let

Liškutínová Vlasta, Tvarožná 240
Daňková Josefa, Tvarožná 47

80 let

Kříž Jan, Tvarožná 210

75 let

Muchová Božena, Tvarožná 282
Dobšák Vladimír, Tvarožná 326

65 let

Lichka Rudolf, Tvarožná 220
Staněk Jiří, Tvarožná 162

60 let

Němcová Miroslava, Tvarožná 284

50 let

Sittová Marie, Tvarožná 102
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
Hledám ke koupi dům k trvalému bydlení
do 30 km od Brna.
Tel.: 736 123 995
•••
Koupíme byt.
Tvarožná, Pozořice nebo Rousínov.
Tel.: 732 434 910
realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.
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 20. 3. 2018.
Tvaroženský zpravodaj
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Dětský maškarní ples TJ Sokol, 28. ledna 2018

Hasičské ostatky, 10. února 2018

Pomník Václava Kosmáka (r. 1923)

