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Vážení spoluobčané,
vítám vás v tomto prázdninovém čase.
Ačkoliv právě prázdninové měsíce patří
k těm nejdelším, kupodivu nám často utečou rychleji než únor. Snad proto, že právě v tomto letním období máme – někdy
i dlouho dopředu – naplánované dovolené, výlety a určité vybočení z pravidelného pracovního rytmu.
Prázdniny jsou vhodné také pro úpravy na budovách škol a školek. Na základní
škole probíhá oprava fasády a střechy, kterou realizuje stavební firma Kaláb, v mateřské škole provádí firma Mamut-therm
výměnu krytiny na vazníkových střechách. I když je pochopitelné, že z hlediska počasí je pro práce na střeše ideálnější
období, kdy ještě nehrozí přívalové srážky,
školy a školky lze opravovat většinou jen
tehdy, kdy jsou tyto budovy prázdné. Aby
toho nebylo málo, provádí TJ Sokol také
výměnu střešní krytiny kulturního domu
Kosmák.
Po dokončené rekonstrukci komunikace v ulici Hlinky byla provedena výsadba zeleně v ostrůvcích podél chodníků
a v prostoru podzemní tlakové stanice
a u stanoviště kontejnerů na separovaný
odpad. Práce provedla firma Arbo Design
ze Sivic, která bude mít ještě do konce
roku údržbu této výsadby na starosti.
Kosmákův kříž u vjezdu do obce byl
odvezen k renovaci do Tišnova. Odborné
restaurátorské práce provádí pan Stanislav Vinš. Oprava má být hotova do konce
prázdnin.
Dětské hřiště bylo dokončeno. Součástí je osm nových herních prvků a jeden
workoutový prvek pro patnáctileté a starší. V podzimních měsících uvažujeme
s dovybavením lavičkami, odpadkovými
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koši a výsadbou zeleně, což nebylo sou- zováním na špatné chování těch druhých.
částí dodávky.
Získat závislost je možné na různých věVýznamnou letošní společenskou cech, třeba i na balené vodě, ale závislost
akcí, která se konala s odstupem čtyřiceti na hazardních hrách, kde hlavní roli hraje
let, byly babské hody. Ačkoliv proběhly vidina snadno a rychle získaných peněz,
pouze tři týdny před tradičními tvarožen- je daleko nebezpečnější. Dokáže přivést
skými hody, obavy, že tak krátký časový na mizinu celé rodiny a máme i případy
odstup mezi těmito akcemi bude mít ne- z blízkého okolí, kdy končí tragicky. V přígativní vliv na jejich návštěvnost, se ne- padě závislosti se už vůbec nedá hovořit
naplnily. Myslím, že oboje hody se velmi o tom, že člověk své peníze utrácí svovydařily a chtěl bych ještě dodatečně po- bodně. Málokdo se asi věnuje hazardním
děkovat všem, kdo se o to zasloužili.
hrám s úmyslem, že vůbec nic nezíská,
Přestože o prázdninách člověk za- a že o své peníze přijde. Jinak by je přeměřuje svoji pozornost na věci příjemné, ce mohl rovnou věnovat třeba na charitu
na cestování, plánování výletů a setkává- nebo jiné bohulibé účely. Firmy podniní s přáteli, na čas s dětmi a rodinou, ne- kající v oboru hazardních her mají svoji
měly by mu ani v tomto období uniknout strategii založenu právě na vybudování
důležité věci, které se dějí v jeho okolí. závislosti svých klientů a tím omezení
Zastupitelstvo Holubic schválilo vybudo- nebo ztrátě jejich svobody. I když obec,
vání kasina u silnice z Brna do Rousínova které z této činnosti plynou nemalé přína holubickém katastru. Představitelé jmy, může tvrdit, co všechno prospěšnéokolních obcí s tímto nesouhlasí a inicio- ho a potřebného za tyto peníze vybuduje,
vali vznik petice, jejímž cílem je zabránit protože, jak říkali staří Římané, peníze nerealizaci tohoto záměru. Na našem obec- smrdí, měli by si její zastupitelé i ostatní
ním úřadě i na internetových stránkách občané uvědomit, že rozvrácené rodiny,
obce v sekci Aktuality je možné se při- zničené vztahy a promarněné životy nepojit a petici podepsat. Zastánci kasina může vynahradit žádný zisk do obecní
většinou argumentují tím, že hazardní kasy.
hry lze provozovat také u počítače přímo
z pohodlí domova, a že závislost gamblePřeji vám, milí spoluobčané, pěkné
rů vzniká rychleji u počítačových her než letní dny, odpočinek a příjemné prázdniv kasinu. Připadá mi to, jako když chce nové zážitky a ať se ze všech svých cest
někdo ospravedlnit své chování pouka- vrátíte vždy bezpečně domů.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 19. května se konaly Babské hody, u příležitosti výročí narození kapelníka Julia Antoše (1898–1974); v průvodu obcí i při večerní hodové zábavě hrála Sivická kapela.

Tvaroženský zpravodaj
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• 25. května pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, v rámci festivalu
•
•
•
•
•
•

RE:PUBLIKA, Historickou jízdu. Jednou ze zastávek asi 100kilometrové trasy byla
obec Tvarožná.
26. května pořádali hasiči z Tvarožné Den s IZS a řemesly, na závěr bylo pro děti
připraveno divadelní představení v hasičské zbrojnici.
3. června se konala tradiční soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná.
9. června se konaly Tvaroženské hody s kapelou Lácaranka; pěkné počasí přilákalo
v průběhu průvodu a zejména na večerní hodovou zábavu velké množství návštěvníků.
17. června pořádal Orel jednota Tvarožná závody RC modelů.
23. června jsme si připomenuli 85. výročí založení fotbalového klubu ve Tvarožné,
odpoledního fotbalového turnaje se zúčastnila mužstva Kvačan, Velatic a Tvarožné.
7. července pořádala družební obec Kvačany soutěž ve vaření guláše „Kvačiansky
kotlík 2018“. Tvarožnou zde reprezentovala tři družstva, o hudební doprovod se postarala skupina Tamburáši.

Pozvánka na plánované akce a události
• 30.–31. července – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež.
• 2. srpna – Letní kino (areál Kosmák).
• 3. srpna – Diskotéka – DJ SAVANA.
• 4. srpna – Country večer, setkání rodáků – účinkují kapely RANČEŘI, EXPERIMENT,
•
•
•
•
•
•

TAMBURÁŠI, moderátor večera – Luděk Savana Urbánek.
5. srpna – Tvaroženská pouť.
26. srpna – Sportovní soutěž požárních družstev O pohár starosty SDH.
8. září – Tvaroženská burčáková.
9. září – Sraz historických vozidel, uctění památky závodníka Bedřicha Soffera
(1898–1928).
16. září – koncert pěveckého sboru KANTILÉNA.
22. září – Šprýmiáda skautů.

Poděkování
Tvaroženští stárci děkují obci Tvarožná, všem sponzorům, hasičům, základní škole,
TJ Sokol a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a bezproblémovém průběhu letošních hodů. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit,
ať už v průvodu nebo na večerní zábavu. Poděkování patří i všem občanům za toleranci
a pochopení zvýšeného hluku během hodů. Těšíme se na příští rok.
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Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 25 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 25. června 2018 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/25/18 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 2/25/18 – Návrhová komise:
Bc. Hana Nečasová
Mgr. Věra Floriánová
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 3/25/18 – Ověřovatelé zápisu:
Jiří Bajer
Ing. Tomáš Kousal
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 4/25/18 – Účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2017
Příloha č. 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2017 včetně příloh.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
V 18:35 hodin se dostavil zastupitel pan Milan Filipec.
		 Usnesení č. 5/25/18 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2017 zastupitelstvo
obce schvaluje s výhradou chyb a nedostatků a přijímá opatření k jejich nápravě.
Příloha č. 3 - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 včetně příloh.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 6/25/18 – Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Příloha č. 4 – Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 7/25/18 – Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička za účelem společného nákupu energií.
Příloha č. 5 – Smlouva o spolupráci.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 8/25/18 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt
„Austerlitz 2018“.
Příloha č. 6 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 9/25/18 – ZO schvaluje záměr převedení provozování poštovní pobočky v obci Tvarožná v režimu Pošta Partner pod obec Tvarožná.
Tvaroženský zpravodaj
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Příloha č. 7 – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 10/25/18 – Rozpočtové opatření č. VI/2018 ze dne 25. 6. 2018.
Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. VI/2018 ze dne 25. 6. 2018.
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. 11/25/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce k zařazení očekávané dotace na kompostéry od poskytovatele Ministerstvo životního prostředí/
SFŽP do příjmů i výdajů rozpočtu obce.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
		 Usnesení č. 12/25/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce k přesunu finančních prostředků z rozpočtu obce z § 3722 na § 3111 MŠ a 3117 ZŠ, dle potřeby.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Roketnice.
Nabídku vlastníků BD č. p. 334 v částce 50 tis. Kč za obecní pozemek pod
zastavěnou plochou BD.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 25. 6. 2018
starosta obce: 		
místostarosta obce:
ověřovatelé:		
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Ing. Petr Buchta, v. r.
Pavel Šťastný, v. r.
Jiří Bajer, v. r.
Ing. Tomáš Kousal, v. r.
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

květen–červenec 2018
sobota
21. 7. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
1. 8. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
11. 8. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
22. 8. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota
1. 9. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
12. 9. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota 22. 9. 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.

Z činnosti spolků a sdružení
Závody RC modelů Rally Tvarožná
Závody RC modelů
proběhly 17. června 2018
opět v areálu Kosmák,
tentokrát v režii Orelské jednoty ve Tvarožné
a byly určeny pro širokou
amatérskou veřejnost.
Nedělní odpoledne
bylo s chladnějším oblačným počasím jako
stvořené pro soutěž RC
Rally Tvarožná. Závody
byly zahájeny ve 14:00
hod panem místostarostou Pavlem Šťastným.
Na startovací listinu se přihlásilo 27 jezdců ve třech kategoriích v pěti rychlostních
zkouškách. Přihlášení jezdci soutěžili se zapůjčenými elektromodely aut v měřítku 1:10
řízenými rádiem. Čas jednotlivých soutěžních kol se sčítal a nejnižší součet časů byl
vítězný.
Trať byla vytyčena pro každou kategorií zvlášť, podle věku jezdců byla odstupňovaná náročnost. Účastníci závodu si jízdu opravdu užili a soutěžili fair play.
Vítězem kategorie superjunioři se stali:
1. Lukáš Pospíšil
9

2. Martin Barták
3. Marek Barták
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V kategorii junioři zvítězili:
1. Jeroným Škvařil
2. Tereza Andrejčáková
3. Matěj Pazdera
A konečně v kategorii dospělých zvítězili:
1. Marek Nečas
2. Petr Barták
3. Radek Hůrka
Pro nejmenší účastníky byl v areálu Kosmák
k dispozici skákací hrad.
Děkujeme za podporu
celé akce obci Tvarožná a Ústředí Orla Brno.
Hana Nečasová,
starostka Orla Tvarožná

Tvaroženská olympiáda
Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná srdečně zve všechny děti a mládež do 18 let
na tradiční předpouťovou sportovní akci – Tvaroženskou olympiádu, která se tentokrát
uskuteční v poslední dva dny měsíce července.
30. 7. 2018 sraz v 8:30 hodin na hřišti pod kopečkem (soutěže – běh, hod, skok daleký)
31. 7. 2018 sraz v 9:00 hodin v tělocvičně „na Kosmáku“ (soutěže – šplh, skok vysoký)
Občerstvení zajištěno.
Ivona Šťastná
za výbor TJ Sokol Tvarožná

Skautský rok 2018
Mezi ty tradiční akce každoročně patří
Blíží se nám doba prázdnin a táborů,
ale než opravdu začne, bylo by dobré si Šprýmiáda, roznášení betlémského světla
ještě zrekapitulovat uplynulý skautský o Vánocích, pořádání společné vánoční
rok. Tvaroženský skautský oddíl je rozdě- besídky, přespání v klubovně spojené
len na 3 výchovné kategorie: družinu be- s promítáním pohádky, večer deskových
njamínků (předškoláci – 1. třída), družinu her, atd.
Rádi bychom ale zmínili akci, které
vlčat a světlušek (2. – 4. třída) a družinu
skautů a skautek (5. třída a starší).
měla v letošním roce premiéru. Před VáKromě pravidelných schůzek se děti nocemi se Skřítci společně s vlčaty a světúčastní tradičních, ale i netradičních akcí, luškami zúčastnili charitativní akce „Krakteré pořádáme v průběhu roku a to buď bice od bot“, která má za cíl potěšit děti
pro jednotlivé družiny nebo ve spolupráci z chudších rodin v České republice. Radost
s ostatními.
těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou
Tvaroženský zpravodaj
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krabici od bot. Tu společně
naplní dětskými dárky k Vánocům. Naše děti vybraly ze
svých hraček takové, se kterými si už nehrají, ale které
ještě dobře poslouží dětem
jiným. Na sběrné místo jsme
tak odvezli téměř 30 krabic
plných dárečků.
24. 4. je svátek svatého
Jiří, patrona skautů. Tento
den jsme si v kostele mší
svatou připomněli, že svatý Jiří je pro skauty vzorem
a symbolem rytířského života, o který mají usilovat. Otec
Jiří nám při mši svaté posvětil slibové odznaky, které
děti dostanou po složení slibu na táboře. V tento den je
rovněž zvykem, že si skauti
oblékají svůj kroj i do občanského života (např. do školy,
či zaměstnání), což mnohé
tvaroženské děti učinily.
A teď již k jednotlivým
družinám:
Družina Skřítků – s družinkou skřítků se jsme se
scházeli každé pondělí.
Schůzka je pro děti vždy připravená tak, abychom se pořádně vyblbnuli u nějaké hry,
ale také abychom se něco
naučili a dozvěděli. A tak se
zábavnou formou snažíme
děti seznámit se základy
skautování, hodně mluvíme
o přírodě a také o tom, jak se máme chovat k sobě navzájem.
Kromě již zmiňovaných akcí stojí
za zmínku letošní jarní výprava. Nebylo
by na ní zase nic tak netradičního, nevynecháme ji v žádném roce. Nebylo, kdy11

bychom na ní necestovali vlakem, kdybychom nepřespali v cizí klubovně a hlavně,
kdyby ji nejmladší děti neabsolvovaly bez
doprovodu svých rodičů! A zvládly to
skvěle.
S vlčaty a světluškami jsme se pravidelně scházeli každý pátek. Společně
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Skauti se pravidelně schází vždy
jsme poznávali přírodu, učili se nejrůznější skautské dovednosti a připravovali ve čtvrtek a kromě společných akcí vyrana tábor a někteří i na složení slibu vlčat zili na začátku června na výpravu do Ždárských vrchů. Vlakem dojeli až do Ždírce
a světlušek.
Během měsíce dubna jsme byli na vý- nad Doubravou a odtud vyrazili pochopravě na Ivančicku v údolí řeky Rokytné, dem „s plnou polní“ k chatě. Druhý den se
kde jsme obdivovali jarní přírodu, hráli vydali na výlet na Ranská jezírka a po ceshry a překonali vodopád po místní nauč- tě nazpět obdivovali staré rudné doly.
V neděli pak už byl jen čas na úklid, putoné stezce.
Během měsíce května se pak dvě vání do Ždírce na vlak a návrat k rodinám.
Poslední akcí, která nás ještě všechny
hlídky světlušek a jedna vlčat zúčastnily
Závodu vlčat a světlušek (ZVAS) a to nej- čeká, je letní tábor, který je vyvrcholením
prve střediskového kola v Ochozi a poté skautského roku. Skřítci absolvují již 5. tákola okresního v Rudce u Domašova. Tam burek společně s rodiči a potřetí na skautse světlušky umístily na krásném 7. místě ské základně Strážná u Lelekovic.
Vlčata a světlušky společně se skauty
z 20 a chyběly jim pouze dvě místa k postupu do krajského kola. Na závodech děti se také těší na svůj tradiční, již 5. skautský
plnily jednotlivé úkoly ze skautské praxe tábor, tentokrát u Polné na Vysočině, kte– poznávání stromů a rostlin, první po- rý bude tento rok v indiánském duchu.
Další rok začneme zase od září a těšíme
moc, řešení krizových situací, znalost ČR
a jejích symbolů, schopnost vyhledávat se na nové tváře. Naše pravidelné schůzinformace např. v atlase nebo v jízdním ky máme v nové klubovně na Kosmáku
řádu i s využitím internetu. Celý závod a rádi přivítáme nové zájemce o skautováse pak nesl v duchu 100 let od založení ní. Další informace o nás najdete na webu:
Československa, takže například úkol z fy- www.skautitvarozna.cz/ a na FB: www.fazické zdatnosti byl ve formě běhu Emila cebook.com/groups/254342531405124/
Děkujeme za Vaši podporu, přízeň
Zátopka .
a důvěru.
Za skautské vedoucí
Martina Šmerdová, Pavel Jáger, Petr Pleva

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Školní rok 2017/2018 jsme zakončili v pátek 29. června, kdy bylo 70 dětem
rozdáno vysvědčení. 46 dětí prospělo
se samými výbornými. Žádný žák nebude opakovat ročník ani neměl sníženou
známku z chování. Čtyři páťáci budou pokračovat po prázdninách na gymnáziích,
jeden v ZŠ Bohdalice a devět žáků v ZŠ
Pozořice. Absence v 2. pololetí byla vyšší
Tvaroženský zpravodaj

než obvykle, v průměru 38 hodin na žáka.
Toto navýšení počtu zameškaných hodiny
je z důvodu nemoci, úrazu, ale i předčasných odjezdů na dovolenou.
Poslední školní den jsme zahájili v cvičebně rozloučením se 14 páťáky za přítomnosti zaměstnanců školy, pana starosty a pana faráře. Žáci si pro nás připravili
velmi pěkné kulturní pásmo a podepsali
12

se do pamětní knihy obce. S vysvědčením přišli podívat a pobavit se. Výkony našich
si odnášeli i malý dárek od pana starosty „herců“ byly skvělé a všem, kteří věnovali
a třídní učitelky. Na závěr jsme se rozlou- svůj čas na přípravu této podívané, patří
čili i s paní učitelkou Lenkou Semelovou, velký dík.
Letošní pobyt na škole v přírodě od 18.
kterou už od září ve škole budeme potkávat jen ve fotokroužku a popřáli si pěkné do 22. června v RS Hálův mlýn u Lažáprázdniny. Pracovní poměr ve škole skon- nek byl inspirován starými řeckými báčil i paní asistentce Zdeňce Palečkové jemi a pověstmi. Po celou dobu pobytu
bylo krásné počasí, vydařil se i výlet lodí
a Aleně Koukalové.
V měsíci červnu jsme kromě výuky po přehradě, návštěva hradu Veveří a jíza uzavírání hodnocení za 2. pololetí le- da na koních po okolí ubytování. Večer
tošního školního roku stačili zrealizovat jsme si užili diskotéku a také různé kvízy
i různé další aktivity. Na tradičních ho- a hádanky, přes den jsme soutěžili, spordech jsme v počtu 40 tanečníků zatančili tovali a poznávali přírodu v okolí Bílého
Moravskou besedu, s žáky MŠ jsme zhléd- potoka a ve velmi teplých dnech jsme se
li hudební pohádku Zvířátka a loupežníci, chladili ve vodě v bazénu. Každý z účastvelmi dobře jsme se pobavili u pohádky níků si odnesl vlastnoručně vyzdobené
Čert a Káča v podání našeho dramatic- tričko řeckými motivy, plno zážitků i nově
kého kroužku, který vede paní učitelka nabytých vědomostí spojených s příběhy
Dragounová. Představení se líbilo nejen o životě řeckých bohů.
nám, ale i rodičům, kteří se ve středu 27. 6.
13
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
Během našeho pobytu mimo školu
se začalo s opravami školní budovy. Vy- kteří s námi sbírají starý papír. Sběr opět
rostlo lešení a proběhly přípravné práce zorganizujeme i v průběhu prázdnin, terna obnově fasády a střechy budovy. Celé mín ohlásíme místním rozhlasem.
Fotodokumentaci ze všech akcí pořáprázdniny budou práce dále pokračovat
a v novém školním roce se můžeme těšit daných školou naleznete na webových
na nový vzhled naší školy. Uvnitř budo- stránkách www.skolatvarozna.cz. Na navy proběhnou jen úpravy v počítačové šem webu najdete také aktuální informaučebně a výměna záchodků na dívčích ce o škole a další důležitá sdělení.
Čtenářům Zpravodaje přeji krásný
i chlapeckých WC. Dále bude nutné obnovit hračky do školní družiny a některé letní čas, vydařenou dovolenou a dětem
pomůcky pro výuku, které se nám v prů- hodně pěkných prázdninových zážitků.
běhu roku podařilo zničit.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Paní Bajerová bude vybírat dne
Teplé letní počasí nám signalizuje,
že nastává doba prázdnin a dovolených. 29. 8. 2018 od 8.00 do 16.00 hod. peníze
V mateřské škole budou prázdniny jako za stravu na měsíc září. V tento den bude
každoročně ve znamení malování, oprav. paní Plevová přebírat přikrývku a polštář
Velkou akcí bude rovněž výměna střechy od rodičů dětí, které se budou vzdělávat
na budově mateřské školy, která nás čeká od září v mateřské škole.
Pokud máte zájem platit obědy
v průběhu prázdnin.
Nyní bych se krátce zmínila o organi- ve školní jídelně bezhotovostním převozačních záležitostech, týkajících se příští- dem, je nutné zřídit trvalý příkaz se splatho školního roku.
Školní rok zahájíme
3. 9. 2018 v 7.00 hod.
Úplata za předškolní vzdělávání bude
od září 350 Kč měsíčně. Děti, které plní
povinné
předškolní vzdělávání jsou
od úplaty osvobozeny. Úplata za předškolní
vzdělávání
bude mateřskou školou přijímána pouze
bezhotovostním převodem na níže uvedené číslo účtu.
Tvaroženský zpravodaj
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ností do 20. v měsíci. První
platba na září 2018 musí
být uhrazena do 20. srpna
2018.
Strávníci ZŠ:
7–10 let: 360 Kč,
11–14 let: 400 Kč.
Strávníci MŠ:
celodenní stravování:
600 Kč, s odkladem povinné školní docházky: 650 Kč,
polodenní stravování:
500 Kč, s odkladem povinné školní docházky: 550 Kč.
Do věkových skupin
jsou strávníci zařazováni
na dobu školního roku,
ve kterém uvedeného věku
dosahují (od 1. 9. do 31. 8.)
Číslo účtu MŠ Tvarožná
je 168323241/0300. Variabilní symbol zadejte rodné
číslo dítěte.
Na konci školního roku
chci poděkovat zřizovateli,
rodičům, příznivcům školy,
pedagogům, asistentům,
správním zaměstnancům,
kuchařkám za jejich podporu a dobře odvedenou
práci. Touto cestou bych
chtěla také poděkovat
všem našim sběratelům
starého papíru, hliníku
a víček od PET lahví, které
jistě pomůžou rodině malé
Ellenky.
Všem čtenářům zpravodaje přeji příjemné prožití
letních měsíců a hodně sluníčka a dětem přeji krásné
prázdniny.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
15
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Ze života obce
Nová kniha
Obec Tvarožná si
letos mnoha akcemi
připomíná 730. výročí
první písemné zmínky.
K tomuto výročí, ale
také ke stému výročí
ukončení I. světové
války a vzniku samostatné Československé
republiky, vydáváme
knihu Františka Kopeckého „Těžké roky
Velké války“.
Autor chce čtenáře informovat o dění
v Blažovicích, Velaticích, Mokré, Horákově
a Tvarožné v letech
1914–1918. Na svých
240 stránkách umožňuje kniha nahlédnout do života v obcích, do rodin dělníků,
rolníků a řemeslníků.
Ve vzpomínkách vojáků připomíná jejich
utrpení v zákopech,
v zajetí i to, jak chyběli
svým nejbližším. Vychází ze zápisů v obecních, farních, školních
a rodinných kronikách, kde pozorní kronikáři události zaznamenali. Jména vojáků
doplňují údaje získané z matričních knih,
z kartotéky padlých a z databáze legionářů Vojenského historického ústavu.
Kniha „Těžké roky Velké války“ dává
čtenářům možnost, aby se prostřednictvím dobových fotografií podívali do tváří

Tvaroženský zpravodaj

řady odvedených i padlých mužů a jejich
rodinných příslušníků. Chce malým dílem
přispět k pochopení tohoto smutného
období našich dějin i historických změn,
které po konci války nastaly.
Knihu je možné zakoupit za 240 Kč
na obecním úřadě ve Tvarožné.
Petr Buchta
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Babské hody, připomínka výročí narození kapelníka Julia Antoše
(1898–1974)
Po více jak 40 letech se 19. 5. 2018 uskutečnily ve Tvarožné Babské hody při vzpomínce výročí narození kapelníka Julia Antoše. Tvaroženským ženským kroje velmi
slušely, malá děvčátka byla jako panenky,
páni sklepníci skvělí hostitelé a Sivická kapela hrála nám zvesela. I když nás počasí
trošičku pozlobilo, nám to vůbec nevadilo.
Zpívalo se, tančilo, až do rána bílého.
Velké díky zástupcům obce Tvarožná
za podporu této akce. Věřím, že v budoucnu společně uspořádáme další.
Jana Pajerová a Tvaroženské ženské
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INZERCE
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Z historie obce
Václav Kosmák – radosti a starosti moravského Kukátkáře
Vážení přátelé, ve dvou číslech Tvaroženského zpravodaje jste si přečetli ukázky z publikace o Václavu Kosmákovi, která
vyjde v omezeném počtu výtisků nákladem obce Tvarožná v září tohoto roku.
Zároveň připomenu, že 15. července
vzpomeneme půlkulaté výročí odhalení pomníku této významné osobnosti
ve Tvarožné. Bylo to v roce 1923 a událost
popisuje „Pamětní kniha obce Tvarožny“
na stranách 110–112.
Je potřeba říci, že významné osobnosti a památky v obcích a městech někdy
více oceňují přespolní než místní. Netvrdím, že je to případ Tvarožné. Potěší nás,
pokud toto ocenění zazní z úst či pera významné osobnosti.
A takovou významnou osobností
nesporně je jezerský rodák, redaktor,
básník, romanopisec, excelentní a nenapodobitelný vypravěč František Neužil
(*9. 5. 1907 +22. 11. 1995). Připomeňme si,
jak na stránkách knihy „700 let Tvarožné
u Brna“ barvitě vzpomíná na Václava
Kosmáka, na Kosmákova učitele Františka Sušila a také jak
mistrně popsal místo
Kosmákova pomníku
na pozemku pod kostelem:
„Štíhlonohý
oř,
představitel básnického vzletu, musel se asi
vznášet za noci, (mám
rád noci měsíčné!) nad
korunami starých lip
císařské silnice mezi
Rousínovem a Tvarožnou. Pegas ztratil během vzdušného letu
21

duhové třmínky, jeden v blízkosti Sušilova
rodiště, druhý spadl neslyšně do fialek u kostelní zídky v Tvarožné.
V roce 1923 odhalovali tvaroženští farníci spolu s početnou čtenářskou obcí bustu
knězi a spisovateli Václavu Kosmákovi, který měl lví podíl na postavení jejich pseudogotického kostela…“
A po vzpomínce na tvaroženskou pouť
František Neužil pokračuje: „Na odhalování Kosmákovy busty spěchal jsem skoro
nedočkavě, byl jsem šestnáctiletý studentík
a tušil jsem, že tam stane se mnou proměna.
(…) V Tvarožné, při Kosmákově oslavě jsem
poprvé spatřil univerzitního profesora Miloslava Hýska, který hovořil o tvaroženském
„kukátkáři“ tak krásně a nadšeně, že jsem
vskrytu zatoužil po tom, abych byl jednou tak
známý jako Václav Kosmák. Bylo to naivní
a pošetilé, ale utlumte toužení mladého srdce! Tehdy bezpochyby vypadl druhý Pegasův
třmínek panu profesorovi z ruky, nebo jsem
jej objevil v trávě u kostelní zídky jako voňavý
kvítek. Neznám již podrobnosti…“
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A závěrem známý a oblíbený spisovatel vzpomíná na Václava Kosmáka
a svoji „stařenku“: „A nakonec ještě o vztahu k V. Kosmákovi za jeho tvaroženského
pobytu. V devadesátých letech minulého
století se vracíval spisovatel po hodinách
náboženství z přifařených Blažovic a potkával na silnici vesnickou ženu s prázdnou
putničkou na zádech. Také ona se vracela
domů s několika šestáčky utrženými za třešně. Žena byla čtenářka, Václav Kosmák zase
rád zvídal u lidí životní příběhy, a tak se dvojice bavila až do Tvarožné. Žena s putničkou
pokračovala v chůzi na Jezera. Kdo to byl?
Otcova maminka, stařenka Františka. A já
se od té doby kolikrát dušoval, že projdu
Kosmákovými Kukátky, zdali bych v nich
nenalezl alespoň nepatrnou stopu některé
rodové historie.“

REKLAMA

František Kopecký
kronikář obce Tvarožná

Rohlenku vykoupili před čtyřiceti lety
Rohlenku, i ty, kteří na samotě žili,
jsem dobře znal. V dětství jsme si tam
chodili s mými bratranci Františkem a Karlem Kalábovými z č. 8 hrát. Jejich matka,
moje teta, se tam narodila.
Dětství skončilo, začaly se realizovat
velkorysé plány. Rozsáhlý objekt bývalého zájezdního hostince Rohlenka byl
od poslední majitelky Josefky Buchtové
vykoupen v roce 1978. Částečná demolice
budov začala v roce 1982.
V knize „700 let Tvarožné u Brna“se dočteme a mnozí si i pamatujeme, že výstavba dálnice v katastrálním zemí Tvarožné
byla zahájena v roce 1978. Postupně tak
došlo k zásadní změně rázu krajiny. Způsobil ji hluboký zářez do terénu. Velkou
Tvaroženský zpravodaj

změnou bylo i vybudování nové křižovatky a nadjezdu u Rohlenky.
Tvaroženský kronikář v zápisu z roku
1979 (str. 339) pod nadpisem „Výstavba
dálnice a objevy u Tvarožné“ mimo jiné
píše:
„V roce 1979 bylo započato s pracemi
na výstavbě dálnice na úseku Brno–Holubice i na území tvaroženského katastru. Tato
stavba mění do značné míry tvářnost okolní
krajiny…“
Připomeňme si Rohlenku několika fotografiemi. Za zapůjčení některých z nich
děkuji MUDr. Pavlu Daňkovi a jeho manželce Jiřině.
František Kopecký,
kronikář obce
22

23

Ročník 46 • Číslo 4 • červenec–srpen 2018

Pozvánka na Den otevřených dveří
k 50. výročí zahájení provozu Cementárny Mokrá
Společnost Českomoravský cement, a.s., která je součástí skupiny HC,
letos oslaví již padesáté výročí od zahájení svého provozu cementárny
Mokrá. Přijďte s námi oslavit toto významné jubileum na
Den otevřených dveří v sobotu 8. září 2018.
Bude tomu již padesát let, kdy 28. října 1968 byla poprvé symbolicky
zapálena nově vystavěná rotační pec na výpal slínku. Tento slavnostní akt
zahájil dlouhou a úspěšnou éru výroby v cementárně Mokrá, dříve známé
jako CEMO-Mokrá. Pří této příležitosti a významné události zveme všechny
zájemce na Den otevřených dveří do areálu cementárny. Součástí této
akce, která proběhne od 10:30 do 15:00 hodin, bude bohatý program pro
děti i dospělé, komentovaná okružní jízda autovláčkem po cementárně,
ukázka těžké lomové techniky a mimo jiné i vystoupení Miloše Knora
s Ivou Pazderkovou.
Vážení přátelé, srdečně Vás tímto zveme na oslavu 50. výročí našeho
závodu v Mokré. Těšíme se na setkání s Vámi!

Informace z regionu
Dětský lesní klub Stromík
Už léto voní, po lávce vratké běloučké ovečky jdou,
tak jako loni, jahody sladké na stráň nás marnivě zvou, …
Na vůně léta se nedočkavě těší děti, velkou radost, že kontrola České školní
inspekce v naší rejstříkové školce potvrrodiče i průvodci DLK Stromík.
Z malých, ustrašených jehňátek, kte- dila, že lesní školky mají své pevné místo
ré v září přivedli rodiče za ruku poprvé v českém školském systému a jsou plnodo školky, za rok vyrostly silné odvážné hodnotnou alternativou předškolního
ovečky, které se jen tak něčeho nezalek- vzdělávání.
nou. Už si našli své místo v partě kamaráPo roce plném práce, her a náročných
dů, umí se o sebe docela dobře postarat zkoušek je teď čas zamávat na rozloučea statečně čelí všem trablům, které malé- nou našim jedenácti nejstarším lesňátkům,
ho školkáčka za den v lesní školce můžou které se už nemohou dočkat, až odloží
potkat.
lesní batůžek a vyrazí objevovat svět se
Letošní školní rok byl pro lesní školky školáckou aktovkou na zádech. Vypoušpilotním rokem povinné předškolní do- tíme je do světa s důvěrou, že se v životě
cházky, tak jak ji stanovuje MŠMT. Máme neztratí. Lesní cestičky, kterými naše děti
Tvaroženský zpravodaj
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prochází, nejsou vždy dohladka umetené,
ale dávají pocítit, že svět je dobré místo
k žití a není třeba se v něm bát.
Teď už se těšíme na děti, které v září
zaplní volná místa po školácích. Ještě

máme několik volných míst v docházce.
Pokud myslíte, že lesní školka je ta pravá
pro vaše dítě, přihlašujte se na stromik@
stromik.cz.

Prázdniny plné pohody a sluníčka přeje za DLK STROMÍK
Tereza Jiráčková

Ohlédnutí za Rodinným divadelním odpolednem.

Zpravodajův básnický koutek
Budu číst tvým očím, však nebudu je znát.
Ty moje mi dělá jen sluch a hmat.
Budu číst tvým očím, ty mně naslouchat.
Tvoji vůni a dech vnímám, tebe mám tak rád.
Prst jen běží řádky, v nich zaklet knihy děj.
Braillovo písmo dalo mi ten dar,
z tebe jak by sálal zvláštní žár.
Cítím, že se chvěješ, mohu ještě číst?
Dech tvůj ret můj hřeje, snad mne nechceš sníst?
Ten polibek první mne vcelku vystrašil.
Musíš na mne mluvit, abych se neplašil.
Citům co chovám k tobě, jen ztěžka rozumím.
Tak slovo pověz, snad vše pochopím.
Můj svět je jiný, chceš jej se mnou žít?
Zamysli se nad tím, za čas břemenem mohu tobě být.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. září 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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Ročník 46 • Číslo 4 • červenec–srpen 2018

Naši jubilanti
červenec–srpen 2018
91 let
85 let
75 let

70 let
65 let
50 let

Brzobohatá Marie, Tvarožná 264
Lička Oldřich, Tvarožná 147
Šťastný Ivan, Tvarožná 81
Daňková Božena, Tvarožná 15
Havlásková Vlasta, Tvarožná 262
Gallová Anna, Tvarožná 309
Filip Pavel, Tvarožná 226
Maňák Libor, Tvarožná 71
Daněk Miloš, Tvarožná 353
Fajstl František, Tvarožná 358
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 18. 7. 2018.
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Tvaroženské hody, 9. června 2018

Turnaj k 85. výročí založení fotbalového klubu ve Tvarožné, 23. června 2018

Sokolovna, r. 1931

