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Vážení spoluobčané,
známá pranostika o tom, že v březnu
za kamna vlezem a v dubnu tam ještě budem, letos vůbec neplatí. Většina domácností už v první polovině dubna ukončila
topnou sezónu. Tropické letní teploty
v tomto měsíci byly opravdu překvapivé.
Na začátku května mě zase překvapilo
hejno více než třiceti krásných ptáků – vlh
pestrých, což jsem ještě ve Tvarožné v životě neviděl. Některá překvapení jsou
příjemná, jiná méně. Ale nejhorší je, když
se překvapení, ať už milá nebo nemilá,
začínají opakovat a postupně přestávají
překvapovat.
Tak jsme se dočkali kompostérů. Ačkoliv termín expedice podle smlouvy byl
25. května, byly nám dodány o měsíc dříve. Protože nebylo možné odnést si kompostér jednoduše pod paží, chtěli jsme
občanům vyjít vstříc, a tak jejich distribuci
zajišťovali pracovníci technické skupiny
rozvozem až do domu. Kompostérů byly
téměř tři stovky a byly dodány ve třech
různých velikostech. Bylo proto nutné
rozvážet každý typ zvlášť, aby nedošlo
k jejich záměně. Tak se stalo, že někdo byl
překvapen a někdo dokonce i rozhořčen,
proč ještě nemá kompostér, když soused
už jej má. Bylo to jednoduše tím, že měl
objednán kompostér jiné velikosti. Opravdu v tom nebyl žádný postranní úmysl.
Pracovníci technické skupiny také doplnili Masarykovu alej výsadbou 30 ovocných stromků – třešní, hrušní a jabloní.
Stromky nám dodal pan Ing. Sukeník.
Nový kontejner určený na sběr oděvů,
obuvi a textilu je umístěn na návsi u prodejny Enapo. V případě, že by někomu
kromě určených věcí spadly do kontejneru například hodinky, peněženka nebo klíče, je třeba neprodleně volat na telefonní
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číslo uvedené na stěně kontejneru. Po vy- čne hledat jiný subjekt na katastru obce,
prázdnění kontejneru by už šance na na- který by si poštovní služby přibral ke své
lezení a vrácení byla velmi malá.
podnikatelské činnosti. Zákon zatím nePořídili jsme dalších pět odpadkových umožňuje dosavadní pobočky v obcích
košů na psí exkrementy. Koše budou po- naší velikosti zrušit, ale mohlo by se stát,
stupně rozmístěny po obci. Celkem tedy že se poštovní přepážka přemístí třeba
budeme mít už deset těchto košů, v prů- do areálu stavebnin nebo na benzínovou
měru jeden koš na patnáct psů. Bylo by pumpu na Rohlence. Ve stejné situaci jsou
tedy dobré, aby tyto koše začali využívat také obce Podolí a Viničné Šumice. I když
i ti majitelé psů, kteří tak dosud nečinili.
by pro nás provoz pošty znamenal zvýšeProběhlo výběrové řízení na staveb- nou administrativní i finanční zátěž, jsem
ní firmu, která bude provádět opravu přesvědčen, že se zastupitelé vysloví pro
fasády a střechy budovy základní školy. zachování pošty v budově a pod správou
Ze čtyř firem, které podaly nabídku, se obce, aby poštovní služby zůstaly pro
nejlépe umístila stavební firma Kaláb. Ta občany dosažitelné a byl zajištěn i dou nás před třemi roky úspěšně realizova- statečný komfort a určitá vážnost, která
la zateplení budovy obecního úřadu. Je k poštovnímu úřadu kdysi patřila. V tom
tedy předpoklad, že stavební práce bu- případě by pak provoz pošty v novém redou provedeny odborně a kvalitně. Akce žimu začal fungovat asi od dubna příštího
bude zahájena v polovině měsíce června roku.
a dokončena před začátkem nového školMyslel jsem si, že nově zrekonstruoního roku. Přijde nás na 5,7 mil. korun.
vaná komunikace v Hlinkách bude pro
Uzavřeli jsme smlouvu s firmou Mo- tamní občany důvodem k větší spokojenotrend na dodávku a montáž nového nosti a ke klidnějšímu bydlení ve srovnání
dětského hřiště. Bude umístěno na místě s předchozím stavem silnice a chodníků.
stávajícího hřiště nad prodejnou Enapo. Věřím, že pro většinu z nich tomu tak je,
Veškeré dosavadní dožité herní prvky bu- ale najdou se i tací, pro které se stala důvodou zrušeny a nahrazeny novými. Nové dem k sobectví a bezohlednosti. Konkrétdětské hřiště bude vybudováno ještě ně to dokresluje anonymní upozornění
do prázdnin a celkové náklady představu- na lístku za stěračem vozidla parkujícího
jí částku téměř půl milionu korun.
v ulici. Cituji doslova – i s chybami: „PANE
V obecní knihovně je před dokonče- NÁPLAVO…TADY NAPARKUJ. PARKUJ
ním elektronická evidence knih. Nyní už PŘED SVOJÍ CHÝŠÍ. TATO MÍSTNÍ KOMUbude možné přes odkaz na internetových NIKACE NENÍ PRO TAKOVÉ OLIGARCHI…
stránkách obce nahlédnout do katalogu JASNÝ…“ Ano, někteří si hned zabrali para seznámit se s kompletní nabídkou kniž- kovacích míst několik, na jiné se nedostaních titulů, které v knihovně máme.
lo ani jedno. K tomu bych rád uvedl důStátní podnik Česká pošta hodlá pře- ležitá fakta. Co se týká parkovacích míst
vést pobočku ve Tvarožné pod správu podél nové komunikace v ulici Hlinky, ale
obce, případně do správy někoho jiného. samozřejmě i jinde v obci, jsou tato místa,
Chce po nás do konce června rozhodnutí, tak jak to nařizuje vyhláška pro projektozda si poštu vezmeme. Vedoucí pošty se vání místních komunikací, veřejná, nikoliv
pak stane zaměstnancem obecního úřa- soukromá a vůbec není podstatné, před
du. Pokud bychom s tím nesouhlasili, za- kterým domem se nacházejí. Abychom
Tvaroženský zpravodaj

4

zamezili parkování vozidel na vozovce,
jako tomu bylo v minulosti, bylo těchto
parkovacích ploch navrženo a provedeno
více, než předepisuje příslušná vyhláška.
To ale neznamená, že by si snad mohl
někdo některé toto místo nárokovat. Má
na něj úplně stejné právo jako kdokoliv
jiný. Může zde tedy zaparkovat svoje vozidlo úplně každý, bez ohledu na místo
trvalého bydliště, státní příslušnost, náboženské vyznání, barvu pleti, typ auta
a odstín karoserie. Samozřejmě za předpokladu, že dodrží podmínku stanovenou
dopravní značkou umístěnou na začátku
ulice, tedy že jeho vozidlo nepřesahuje
hmotnost 3,5 tuny nebo značkou, která
označuje parkovací místa vyhrazená pro
invalidy. Obec nemá povinnost zajišťovat

nebo budovat občanům soukromá parkovací místa a každý, kdo si pořizuje nebo
provozuje vozidlo, by měl předem vědět,
kde jej bude parkovat. Nikomu nebráníme zřídit si parkovací plochu před vlastním domem, třeba i na obecním pozemku, kde mu nikdo cizí nezaparkuje.
Milí spoluobčané, když se o někom
řekne: „u něho mě už nic nepřekvapí“,
není to zrovna lichotivá vizitka a asi by si
nikdo z nás nepřál, aby se to říkalo zrovna o něm. Nečekejme, čím nás ještě letos
překvapí počasí nebo příroda, ale zkusme
překvapit sami. Třeba tím, že se na věci
kolem nás začneme dívat i očima těch
druhých. A možná, že tím nejvíc překvapíme sami sebe.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 31. března pořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol „Velikonoční turnaj“ pro veřejnost.
• 5. května pořádali tvaroženští vinaři přehlídku vín s cimbálovou muzikou Kalečník.
• 13. května se konal koncert k Svátku matek, účinkoval Komorní orchestr Arthura
Nikische.

Pozvánka na plánované akce a události
• 19. května – Babské hody – u příležitosti výročí narození kapelníka Julia Antoše
•
•
•
•
•
•

(1898–1974).
26. května – Dětský den s hasiči.
27. května – Farní den.
3. června – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce
Tvarožná.
9. června – Tvaroženské hody.
17. června – Závody RC modelů, pořádá Orel jednota Tvarožná v areálu Kosmák.
23. června – Oslava 85. výročí založení fotbalového klubu ve Tvarožné (přátelské
fotbalové utkání, soutěže, večerní posezení s Tamburáši u fotbalových kabin – program bude zveřejněn).
5
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Poděkování
Děkujeme ZŠ Tvarožná a trenérům fotbalového týmu za vzornou reprezentaci obce
v soutěži McDonald´s Cup.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 24 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 23. dubna 2018 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/24/18 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 2/24/18 – Návrhová komise:
Ing. Marie Ryšavá
MUDr. Rudolf Lichka
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 3/24/18 – Ověřovatelé zápisu:
Milan Filipec
František Kopecký
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
V 18:30 hodin se dostavila zastupitelka paní Hana Nečasová.
		 Usnesení č. 4/24/18 – Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 7/4 a p. č.
699/2 v k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 1 – Darovací smlouva.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 5/24/18 – Záměr nabytí pozemků (bezúplatný převod) p. č. 126/2 až
126/18 (17 pozemků) do vlastnictví obce.
Příloha č. 2 – Mapa s vyznačením dotčených pozemků.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 Usnesení č. 6/24/18 – Radě obce vstoupit do jednání se zástupcem společnosti
TN Gardens s.r.o. za účelem odkupu nabízených pozemků v lokalitě Cihelna.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
Tvaroženský zpravodaj
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IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 23. 4. 2018
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Milan Filipec, v. r.
František Kopecký, v. r.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

květen–červenec 2018
sobota
19. 5. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
30. 5. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
9. 6. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
20. 6. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
30. 6. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
11. 7. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
21. 7. 2018
9.00–11.00 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.
7
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Z činnosti spolků a sdružení
Informace TJ Sokol Tvarožná
Výměna střešní krytiny na kulturním že dotace byla schválena, ostatně, kdo by
domě Kosmák je jednou z dlouho plá- neměl radost z ušetřených peněz. Ušetřit
novaných oprav. Jedná se pochopitelně se snažíme i jinde. V poměrně hojném
o akci, která velkou měrou zatíží jak roz- počtu se během dubna sešli členové
počet obce, tak rozpočet TJ Sokol. Nedáv- z různých sportovních oddílů TJ Sokol
né prudké poryvy větru prověřily mno- na brigádách při vyklízení velkého půdníhé střešní krytiny a také tady potvrdily, ho prostoru nad KD Kosmák. Poklad sice
že s výměnou není nač čekat. Bylo oslove- nenašli, ale těch zbytečných pokladů se
no několik firem, z nichž byla na základě vyvezlo přibližně 24 tun. Touto cestou děporovnání cenové nabídky vybrána firma kujeme za pochopení všem obyvatelům
Petr Bajer, Uhřice. Oprava bude probíhat bydlícím v okolí budovy a omlouváme se
od 12. června, dokončena by měla být za zvýšenou prašnost při vyklízení půdy.
za 2–3 týdny. V letošním roce bylo možné Současně prosíme o vstřícnost a pochona tuto akci podat žádost o dotaci v rámci pení i při vlastním průběhu rekonstrukce
konkrétního dotačního titulu vypsaného střechy.
Jihomoravským krajem. Jsme potěšeni,
Ivona Šťastná
za výbor TJ Sokol Tvarožná

9
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Teplé jarní dny nám oznamují blížící
se konec školního roku. Výuka i všechny
ostatní aktivity se dostávají do finále. Svůj
příspěvek věnuji akcím, které proběhly
a které nás ještě čekají.
V měsíci březnu jsme se opět zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan. Nejlepším řešitelem v mladší
kategorii byl František Frýza a ve starší
Lukáš Odstrčil a Jan Graffe. Velikonoční
přehlídka kraslic letos připadla na konec
měsíce března. Do soutěže Nejoriginálnější kraslice roku 2018 se zapojilo 29 dětí.
Hlasováním dětí i rodičů bylo vybráno
jako nejzdařilejší dílko Radka Putny. Jarní
výtvarné dílny byly opět hojně navštívené dětmi i rodiči. Každý si mohl vyrobit
Tvaroženský zpravodaj

jarní dekoraci a strávit příjemný podvečer
ve škole. K březnovým aktivitám patřila
i hudební chvilka se dvěma členy Musica
Animae, kteří nám i dětem z MŠ zahráli,
zazpívali a představili dechové nástroje.
Dalším kulturním zážitkem byla pro žáky
4. a 5. ročníku návštěva zámku ve Slavkově. Pro všechny žáky jsme v rámci čtenářské gramotnosti připravili soutěž Duhová
šifra. Cílem bylo poznání zašifrovaných
názvů knih. Jen velmi malému počtu žáků
se podařilo touto soutěží úspěšně projít.
Začátkem dubna proběhl zápis
do 1. ročníku naší školy. Dostavilo se
17 dětí, dvěma byl rozhodnutím ředitelky
školy odložen nástup do 1. ročníku o jeden rok.
10

Studenti učitelství na MU v Brně pro na půdu a přeložení hlavních jističů eleknás letos připravili projekt s názvem Oble- třiny před budovu. Všechny práce by měly
čení. Žáci zajímavou a netradiční formou být dokončeny do konce měsíce srpna.
získali plno zajímavých informací. Kon- Vzhledem k tomuto velkému budování
cem dubna proběhl projektový den, kte- ve škole, musíme změnit termíny některým jsme si připomněli Den Země a také rých tradičních aktivit. Závěr školního
uklidili odpadky v okolí školy a obecního roku s rodiči a žáky plánujeme už na koúřadu. Setkání v klubu rodičů pokračova- nec měsíce května. Jedná se o „běh Tvala blokem tří přednášek O výchově dětí. rožnou“ s plněním různých úkolů, kterými
I když bylo téma velmi zajímavé a školitel- si připomeneme letošní 730. výročí obce.
ka šikovná a příjemná paní, účast rodičů Zakončení akce by bylo opět na školním
byla překvapivě velmi nízká.
dvoře. Termín bude aktuálně zveřejněn
Naše fotbalové družstvo koncem podle počasí.
dubna v soutěži McDonald‘s Cup vyhrálo
Kvůli opravám budovy se letos nebuokrskový přebor a postoupilo do okresní- de konat atletický čtyřboj, který praviho kola do Modřic, kde 3. května v soutě- delně pořádáme pro všechny málotřídky
ži 6 týmů naši kluci získali pohár, diplom v okolí.
a medaile za 3. místo. Blahopřejeme! Moc
Týden v měsíci červnu strávíme na škoděkuji trenérům panu Dobešovi a panu le v přírodě v RS Hálův mlýn v Lažánkách.
Brzobohatému za skvělou přípravu hráčů Poslední červnový týden bude opět plný
a paní Dobešové a Hájkové za podporu vycházek po okolí a sportovních aktivit.
a organizaci této akce.
Ve čtvrtek shlédneme pohádku Zvířátka
Na měsíc květen plánujeme pěvec- a loupežníci společně s dětmi MŠ, a tím
kou soutěž Tvaroženský slavík. Letos nově zakončíme školní rok. Se všemi žáky se
zpěvem pouze lidových písní. Na tradiční rozloučíme předáním vysvědčení v pátek
obecní hody nacvičujeme letos Morav- 29. června.
skou besedu se 40 žáky a žačkami školy.
Všechny akce, dokumenty i plán, co
V polovině června se začne s opra- nás čeká a stejně tak i foto ze všech aktivit
vami budovy školy. V plánu je oprava najdete na našem webu www.skolatvastřechy, fasády, výměna oken na půdě rozna.cz.
a na chodbě, instalace schodiště ze dvora
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce
11. května, stejně jako vloni, jsme se
zmíním o akci, která se konala 27. dub- vypravili do zábavního centra v Olympii
na. Děti si opékaly špekáčky, skotačily – Wiky Landu. Bylo to dopoledne plné zána školní zahradě v čarodějnických kostý- bavy na zajímavých atrakcích.
mech s panem Hruškou, a moc se jim to lí14. května se od 9.00 hod. do 16.00 hod.
bilo. Rovněž si aktivně zahrály v pohádce uskutečnil zápis dětí do Mateřské školy
O perníkové chaloupce. Škoda jen, že do- Tvarožná pro školní rok 2018–2019 ve spopoledne bylo tak krátké.
jení s Dnem otevřených dveří. Vstup
11
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do mateřské školy znamená zásadní krok
v dětském životě a je pro dítě mnohem
náročnější než vstup do základní školy.
Dítě by mělo přijít do školky se základními návyky a dovednostmi. Mělo by znát
své jméno a příjmení a zároveň na ně
reagovat. Mělo by samostatně jíst a pít,
obléknout se, obout se, zout se, používat
toaletu, umýt se, vysmrkat se, uklidit si
po sobě hračky a rovněž vyjádřit svá přání a potřeby. Je toho hodně, co musí malý
předškoláček umět, ale vím, že náš cíl je
společný. Tím cílem je výchova zdravého,
spokojeného a sebevědomého dítěte.
15. května proběhlo dopravní odpoledne, kdy děti skládaly řidičskou zkoušku
pro rok 2018. Postupně plnily úkoly, které
pro ně byly přichystány.
18. května jedeme do Planetária
na Kraví Horu, tentokrát na pohádku „Počasí pod psa“. Budeme se těšit na poutavé
dopoledne, plné nevšedních zážitků.
Další kulturní akcí bude 23. května
od 15.30 hod. v mateřské škole představení pohádky „O Zlatovlásce“, vystoupení kroužku angličtiny, a to vše ve spojení dílnami, které opět povede paní
Filipová. Čeká nás malování na dřevěné
hodiny, hedvábné šátky, trika, batohy

Tvaroženský zpravodaj

apod. Srdečně zveme na tuto zajímavou
akci nejen rodiče a prarodiče našich dětí,
ale i všechny příznivce mateřské školy.
23. května se také dozvíme, která čarodějnice v naší soutěži získala nejvyšší počet
hlasů. Všechny byly krásné, takže hlasující
měli velmi těžký úkol.
1. června společně se studenty gymnázia ze Šlapanic připravujeme pro děti
dopoledne plné zábavy. V tento den přijdou děti do školky v pohádkovém kostýmu, protože půjde o program Z pohádky
do pohádky.
6. června již v 8.00 hod. jedeme na celodenní výlet do Kroměříže. Co nás čeká?
Pohádka „Čertův poklad“ přímo na zámku, projížďka vláčkem s programem
po podzámecké zahradě, procházka
po Zoo v podzámecké zahradě a výukový
program v Květné zahradě pod názvem
„Libosadem se zahradníkem Floriánkem“.
Je toho hodně, co chceme během jednoho krátkého dne stihnout, ale určitě to
bude pro nás všechny „super den“.
7. června přijede do mateřské školy hudební divadlo s písničkami pod názvem
„Šel tudy, měl dudy“. V průběhu žertovně
laděného koncertu se představí 18 hudebních nástrojů: dudy, saxofony, violoncello, heligonka,
bicí a další.
18. června od
16.00 hod. se rozloučíme se školním rokem 2017–
2018 a společně
přivítáme blížící
se prázdniny hudebním vystoupením budoucích
školáků. Na této
akci
proběhne
pasování předškoláků na školáky,
12

malování na obličej apod. Srdečně zveme všechny, kteří
se chtějí pobavit.
27. června v 16.00 hod.
se koná schůzka rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat v mateřské škole od 1. 9.
2018. Na této schůzce společně projednáme organizační záležitosti, týkající se
nového školního roku 2018–
2019.
28. června se jdeme podívat do základní školy na hudební pohádku „Zvířátka
a loupežníci“.
Pokud jsem na něco zapomněla,
více se dozvíte na stránkách školy www.
mstvarozna.cz.
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Na závěr mého příspěvku přeji já i naši
zaměstnanci všem čtenářům zpravodaje
dobrou náladu a jarní pohodu.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Čarodějnický rej 2018
V neděli dne 22. 4.
2018 se konal na hřišti
za Sokolovnou Čarodějnický rej. Tento rok
jsme akci uspořádali
trošku dříve. Vzhledem k volnému víkendu jsme se rozhodli
o posunutí termínu
a myslím, že jsme
udělali dobře. Akce se
totiž zúčastnilo skoro
70 dětí. Všechny přišly v kostýmech a dokonce i někteří rodiče
nezaháleli a připravili
si vlastní kostým. Děti

plnily různé úkoly, za které potom dostaly
špekáček, pití a něco sladkého – oči starého černokněžníka .
Tento rok jsme pro všechny připravili diskotéku, která se velice vydařila
a ke konci akce bylo hřiště plné tancujících čarodějnic a čarodějů.
Všichni jsme si to užili a už se těšíme
na další rok.
Za pořadatele Dita Kochová

Tvaroženský zpravodaj
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Václav Kosmák – radosti a starosti moravského Kukátkáře
(Druhá ukázka z připravované publikace)

V minulém čísle Tvaroženského zpravodaje jste si mohli přečíst úvodní kapitoly
připravované publikace. Březnové „Kukátko“ tvaroženské farnosti otisklo kapitolu „Co
psaly noviny před a po svěcení tvaroženského kostela“. Nyní uveřejňuji další ukázku.
Vzácné návštěvy
Novinová zpráva v novinách „Hlas“ ze
soboty 20. ledna 1883 uvádí: „V úterý dne
16. t. m. poctil jeho milost, nejdůstojnější náš
velepastýř Dr. František Bauer naši osadu
neočekávaně velevzácnou svou návštěvou.
Přijel v průvodu důstojného pana sekretáře
po třetí hodině odpolední. Zavítal na faru
a prohlédl náš nový chrám Páně. Vyslovil
svou nejvyšší spokojenost a pravil mezi jiným, že náš nový chrám jest nejkrásnější
mezi vesnickými chrámy na Moravě. To
jest slovo z takových úst! …“. Dodám, že se
jednalo o dvaačtyřicetiletého brněnského biskupa Františka Saleského Bauera
(*26. 1. 1841 +25. 11. 1915), který se, mimo
jiné, zasloužil o novogotickou přestavbu
katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

Pojednává o vzácné návštěvě tvaroženského kostela. Celý ho přepisuji:
„V roce 1883 po službách Božích, neznámý
pán vysoké postavy šel ke kostelu. Hleděl
upřeně na věž, jako by byl znalcem staveb.
Myslel jsem si: nějaký inženýr si jde prohlédnout nový kostel. Naproti fary u hospody
stál kočár se dvěma ucuchanými šimly. Fiakrista stál vedle kočáru. Najednou jej vidím
jíti k faře. Šel jsem mu vstříc, ale fiakrista
nečekal ani na moji otázku a zvěstoval mě
plnou hubou: „Velebný pane, kníže Liechtenstein šel k vám do kostela. Byl u Neuhausera v Brně na noc, najal si mě, abych ho
sem zavezl a odsud pojedeme do Rousínova
na nádraží“.
Cizí pán byl již v kostele a prohlížel si vše
dopodrobna. Když mě spatřil, uklonil se lehce a řekl: „Jsem přítelem staveb a zaslechl
jsem, že zde máte nový kostel, přišel jsem se
na něj podívat“.
Když vše dopodrobna prohlédl a na vše
se vyptal, kdo plány kreslil, kdo maloval, co
to všechno stálo, zavedl jsem jej do sakristie
a poprosil, aby zapsal své jméno do pamět-

Biskup František Saleský Bauer
(zdroj Wikipedie)

V pozůstalosti regionálního historika
Miloslava Krčka z Tvarožné jsem našel
článek „Kníže Liechtenstein ve Tvarožné“
s podtitulkem – „Ze záznamů faráře
Kosmáka“.

Tvaroženský zpravodaj

16

ní knihy. Pán se usmál, vzal pero a napsal
zřetelnými velkými písmeny:
„Johann Fűrst zu Liechtenstein“
Vida ten podpis uklonil jsem se hluboce
a řekl: „Jasnosti, velká čest!“. Kníže se usmál
a řekl: „Ano, jsme sousedé, Pozořice leží
od Tvarožné půl hodiny pěší chůze“.
Kníže se mnou ještě chvíli mluvil, poděkoval mně a pak odjel“.
„PAMÁTNÍ KNIHA CHRÁMU TVAROŽENSKÉHO OD ROKU 1882“, ve které jsou
Kníže Jan II.
na první straně podpisy hostů na svěcení
(zdroj Wikipedie)
kostela z 9. října 1881, skutečně tuto návštěvu potvrzuje. A upřesňuje datum – postaven v letech 1895–1898, architekt
Karel Weinbrenner) a kostela sv. Barto2. 11. 1883.
Zbývá dodat, že se jednalo o knížete loměje v Katzelsdorfu (novorománský
Jana II. (*5. 10. 1840 zámek Lednice +11. 2. a novogotický styl, 1905–1908, architekt
1929 zámek Valtice). Vládl v letech 1858– Karel Weinbrenner). Liechtenšteinský
1929. Byl to svobodný, bezdětný, vzdě- dvorní architekt Weinbrenner (*15. 10.
laný a velmi úspěšný národohospodář 1856 +1. 1. 1942) využil u obou staveb noa známý filantrop.
vogotický styl. Předpokládám, že to bylo
Několik let po návštěvě tvaroženské- na doporučení knížete Jana II. A to můžeho kostela se kníže rozhodujícím způso- me chápat tak, že se knížeti tvaroženský
bem zasloužil o stavbu kostela Navštíve- kostel opravdu líbil.
František Kopecký,
ní Panny Marie v Poštorné (novogotický,
kronikář ve Tvarožné

Návštěva tvaroženských hasičů v Polsku
Ve
dnech
20.–22. dubna navštívili
zástupci
tvarožensk ých
hasičů své kolegy
v Polsku. Po pátečním přivítání
a společném posezení následoval náročný víkendový
program. Započal
netradičně exkurzí v krásné a moderně vybavené
mateřské
škole
v obci Bojszowy
17
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a pokračoval návštěvou místní knihovny
a sportovní haly, kde se právě konal turnaj
v mariáši za účasti velkého množství hráčů z celého Polska. Po poledni jsme odjeli

do města Tychy, kde jsme absolvovali náročnou prohlídku
pivovaru a byli jsme za to
odměněni
ochutnávkou
správně vychlazeného piva
„Tyskie“. Pivovar Tychy (nebo

také „Tyšské knížecí pivovary“) je jedním z největších
pivovarů v zemi a provozuje
i vlastní muzeum. Po krátkém
přijetí starostou města Tychy
jsme pokračovali v návštěvě
hasičské zbrojnice v obci Bojszowy Nowe. V neděli, v den
odjezdu, jsme už byli naladěni na cestu k domovu, ale to
před námi byla ještě několikahodinová prohlídka hasičTvaroženský zpravodaj
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ského muzea Myslowice. Opravdu to stálo
za to a doporučujeme každému, kdo pojede kolem, muzeum navštívit. Kromě vozu
Tatra, což potěšilo zejména naše hasiče, je
zde velké množství techniky nejrůznějšího
původu a období.

Děkujeme našim přátelům v Polsku
za pohostinnost a velmi pěkný a zajímavý
víkend.
Žofie Ondráčková

Z historie obce
Těžké roky velké války 3
V prvních dvou ukázkách z připravované knihy byly zveřejněny fotografie
tvaroženských vojáků Václava Šlezingra a Jana Kalába s rodinami, starostů Tvarožné
a Horákova, fotografie tvaroženských vojáků Aloise Kalába a Methoda Audyho, Ferdinanda Vykoupila a Josefa Neveselého z Velatic, Aloise Hlučky z Blažovic, Františka Kalába s manželkou Julií z Blažovic, padlého kováře Františka Klimeše s manželkou Žofií
z Tvarožné a válkou těžce postiženého Aloise Kameníka z Horákova s manželkou Alžbětou.
Válka pokračovala. Spoluobčané se postupně dozvídali o prvních padlých. Už v červenci 1915 padl v Haliči jednačtyřicetiletý rolník Karel Daněk z Tvarožné č. 15.
Padl také třiačtyřicetiletý zedník Karel Ospalý z Tvarožné. Jeho život vyhasl 9. prosince 1917 na italském bojišti. Zůstala po něm vdova Františka a čtyři děti.
V Rusku padl i dvaadvacetiletý MUC. Karel Šumbera z Horákova. Mezi padlými
bylo i osm členů Sokola Velatice. První tři z nich mají jména Hynek Krkoška, Vladimír
Muselík a Josef Krkoška.

Karel Daněk
19

Karel Ospalý s rodinou
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Karel Šumbera z Horákova

Hynek Krkoška st. z Velatic

Vladimír Muselík z Velatic

Josef Krkoška st. z Velatic
František Kopecký
kronikář obce Tvarožná

Tvaroženský zpravodaj
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Informace z regionu
Jaro dorazilo i do lesní školky
Jaro dorazilo i do lesní školky!
Zatímco les se každým dnem víc
a víc parádí, obtěžkává se záplavou
zelených listů, kytičkových sukýnek
a marnotratně se polévá luxusními
vůněmi fialek a konvalinek, u dětí
je tomu právě naopak. S radostí
odkládají svetry, čepice, oteplovačky, nohy osvobozené od těžkých
zimních bot se s rozkoší rozbíhají
po zeleném lesním koberci. Jako
by i jim se s jarem vlila nová míza
do žil. Nemůžou se nabažit pohybu,
lezení po stromech, skákání, houpání. Jarem proměněný les přináší nové nápady
na hry, všichni přes zimu vyrostli, zesílili
a zkouší svou sílu a nové dovednosti.
Elán, inspirace a chuť tvořit se nám
teď moc hodí. Celý STROMÍK žije přípravami na blížící se benefiční Rodinné divadelní odpoledne. Letos bude o něco

větší, slavnostnější – otevírá velké oslavy
700 let od první zmínky o Pozořicích. Výtěžkem z benefice chceme letos podpořit
financování naší nové jurty. Pro všechny
návštěvníky je krom radosti ze setkávání
a času prožitého v přírodě připraven bohatý program:

pá – 18. 5. 2018 – 17. 00 hod. – Divadlo Víti Marčíka – O Sněhurce
so – 19. 5. 2018 – 14. 00 hod. – Cirkus z lesa – vystoupení dětí DLK Stromík
15. 00 hod. – otevření dílniček a jarmarku
16. 00 hod. – Babské ucho – folklorní worldmusic
19. 00 hod. – společná jamsession u ohně – přineste si své hlasy a hudební
nástroje, připojit se může každý!
Během programu je možnost zakou- radost dětí i dospělých, na jarmarku si
pit občerstvení, vyrobit si drobnosti pro určitě vyberete nějakou maličkost, kterou
nikde jinde nekoupíte!
Srdečně zvou děti, rodiče a pedagogové DLK Stromík!
Nabízíme poslední volná místa
k docházce pro šk. rok 2018/2019!
Kontaktujte nás na stránkách www.
stromik.cz anebo na FB: Lesní školka Stromík, tel: 604 662 530.
Tereza Jiráčková
koordinátor DLK Stromík

21
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Univerzita třetího věku – ideální místo pro vzdělávání a setkávání
Univerzita třetího věku Masaryko- vání neustále roste, proto je naší snahou
vy univerzity nabízí všem aktivním se- připravovat pestrou a zajímavou nabídku
niorům s chutí
a vůlí smysluplně trávit svůj
čas nejen možnost vzdělávat
se, dozvídat se
nové poznatky
ze světa vědy
a seznamovat
se s erudovanými odborníky,
ale i navazovat
nová přátelství
se svými vrstevníky.
Obliba seniorského vzděláTvaroženský zpravodaj
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pro co nejširší
okruh posluchačů. Zájemcům,
kteří si chtějí
rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších vědních
oborů, je určen
Všeobecně zaměřený
kurz.
Na jeho koncepci a obsahu se
podílejí jednotlivé fakulty MU,
čímž je zaručen
víceoborový
charakter. Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci
osvědčení o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi
milovníky a obdivovatele umění ve všech
jeho podobách, určitě zaujme tříletý kurz
Umění, objednavatelé a umělecký styl
v dějinách.
Neméně atraktivní jsou nabízené
jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem) nebo
Univerzita třetího věku v Moravském
zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají
se jednou za 14 dní v období od října
do května. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které
bylo pro akademický rok 2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2018 buď osobně
v kanceláři Univerzity třetího věku MU
(Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti
o nabízených kurzech, podmínkách při-
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jetí a možnostech přihlašování naleznete
na www.u3v.muni.cz.
za kolektiv U3V MU
Mgr. Marcela Strmisková

REKLAMA
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REKLAMA

PŘIJMEME
zámečníka – svářeče
a
pomocnou sílu pro balení výrobků
vhodné pro důchodce nebo osoby se SPS,
poloviční úvazek
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 volejte p. Miroslava Bendu na tel.: 604 241 380.

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

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5
126 × 44 mm

61 ×
188 mm

100 Kč
61 ×
92 mm

Zpravodajův básnický koutek
Podívala se za tečku,
spatřila skřítka všetečku.
Na ramenou pár jehliček,
na cestě ztracený knoflíček.
Nesl si poklady pod pařez,
nad ním se zdvihá příkrá mez.
Kolem zahrádka fialek,
vůně jejich je jako lék.
Uchvácena dary byla,
než se ze studánky vodičky napila.
Hned byla vílou od paseky,
táta její se vzdouval vzteky.
Byl to skřítek z petrklíčů,

od jara měl i pár klíčů.
Máti její v květu máku spala,
od skřítka probudit se nenechala.
Cesta lesní jak užovka se vlnila,
v síti pavoučí muška se chytila.
Dala se muška, dala se do pláče,
prý že v troubě shoří jí koláče.
Vlákénko prasklo a ona letí,
nakrmí krčky svých malých dětí.
Roháč se opíjí u statného dubu,
bříško má tvar velkého sudu.
Mravenci nesou si maliny, jahůdky,
kousky trav a jiné dobrůtky.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. července 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
květen–červen 2018
98 let

Galová Zdeňka, Tvarožná 276

91 let

Chaloupka Josef, Tvarožná 325

85 let

Benešová Marie, Tvarožná 7

80 let

Staňková Jiřina, Tvarožná 278
Tupá Alenka, Tvarožná 158

75 let

Ondráčková Ludmila, Tvarožná 294

65 let

Brzobohatá Anežka, Tvarožná 197
Klaška Antonín, Tvarožná 328
Paulíková Božena, Tvarožná 330

60 let

Daněk Pavel, Tvarožná 134

50 let

Ondráček Petr, Tvarožná 296
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 18. 5. 2018.
Tvaroženský zpravodaj
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Čarodějnický den v MŠ Tvarožná, 27. dubna 2018

Fotbalový tým ZŠ Tvarožná – 3. místo v okresním kole McDonald´s Cup, 3. května 2018

Budova fary (2. polovina 20. století)

