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Jarní dílny – Základní škola Tvarožná, 10. dubna 2019

Muzikál Sněhurka a 7 trpaslíků, aneb jak to bylo dál? – Mateřská škola Tvarožná, 16. dubna 2019
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Vážení spoluobčané,
vítám Vás u třetího letošního čísla Tva
roženského zpravodaje.
Vyčištění koryta potoka v celkové dél
ce 550 metrů v centrální části obce bylo
dokončeno. Část zvodnělého sedimentu,
který nebylo možné odvézt na skládku,
byla dočasně uložena v blízkosti poldru
za Novou Ulicí. Nejedná se o žádný toxic
ký odpad. Po vyschnutí bude i tento ma
teriál odvezen. Předpokládáme, že k tomu
dojde po tvaroženské pouti. Z tohoto dů
vodu bylo s firmou Agromeli, která práce
prováděla, dohodnuto jen dílčí předání
díla a zaplaceno 90 % smluvní ceny.
Přechod poštovní pobočky ve Tva
rožné pod správu obce proběhne
od 1. července. Od tohoto data bychom
chtěli upravit i provozní hodiny pro veřej
nost. Otevřeno by mělo být většinou už
od 7:30, polední přestávka bude pouze
hodinová a jeden den v týdnu bude pro
vozní doba až do 18 hodin. Z důvodu pro
vedení nutných stavebních úprav bude
pošta v druhé polovině června na dva
týdny uzavřena.
Stavební úřad Pozořice nám po dvou
letech a třech měsících od podání žádosti
vydal rozhodnutí, kterým schválil dělení
obecního polního pozemku, abychom
oddělenou část mohli směnit se sivickými
singularisty za jejich pozemky pod vodní
nádrží. Tuto vzájemnou směnu už v roce
2016 schválili zastupitelé obce i Lesní
družstvo Sivice. Následovat by nyní mělo
zpracování směnných smluv mezi obcí
a jednotlivými členy družstva a konečným
výsledkem by mělo být získání pozemků
pod vodní nádrží a následně po dohodě
s Povodím Moravy i celého vodního díla
do vlastnictví obce. Pak teprve bude mož
né investovat finanční prostředky do řeše
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ní neutěšeného stavu vodní nádrže pod
Novou Ulicí.
V souvislosti se zpracovávanou studií
areálu Kosmák jsme nechali vypracovat
i koncepční studii sportovního areálu
u fotbalového hřiště, kde by mohlo vznik
nout nové víceúčelové hřiště v případě
jeho zrušení v areálu Kosmák.
Máme také zpracován výkres – zábo
rový elaborát druhé etapy chodníku k Ro
hlence. Na konci března proběhlo jednání
se společností Bonagro a nyní probíhají
jednání s dalšími vlastníky pozemků, kte
rých se navržená trasa chodníku dotýká.
Společně s ostatními obcemi mikrore
gionu jsme zadali vypracování projektu
cyklostezky v úseku Podolí–Kovalovice,
který navazuje na již dříve zpracovanou
studii. Na našem katastru je cyklostezka
plánována po polní cestě od Velatic smě
rem do Gastlu. V tomto úseku by byla
využívána také zemědělci pro přístup
na přilehlé pozemky. V této linii je trasa
pro cyklisty značena už nyní, ale za nepří
znivého počasí je nesjízdná a neschůdná.
Dále pokračuje stejně jako dosud obyt
nou zónou přes náves ke kulturnímu
domu. Zde je uvažováno s pokračováním
kolem potoka k rybníku a dále východ
ním směrem podél koryta Tvaroženského
potoka. Využití stezky bude samozřejmě
možné i pro pěší. Ne všichni ale s cyklo
stezkou souhlasí. Nejčastějším protiargu
mentem je ochrana přírody a zvěře. To lze
pochopit, ale myslím si, že s ochranou
přírody a zvěře souvisí i další činnosti,
především způsob hospodaření na roz
lehlých zemědělských pozemcích, nikoliv
jen provoz na cyklostezce. A je potřeba
brát v úvahu i další aspekty. Cyklostezka
může být například pro cyklisty i chodce
bezpečnou alternativní trasou v porovná
ní s frekventovanými silničními komunika
cemi.
Tvaroženský zpravodaj

Na Svazku pro vodovody a kanaliza
ce Šlapanicko proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele stavby „Posílení skupino
vého vodovodu – II. etapa“. Nejvýhodněj
ší nabídku podalo sdružení firem OHL ŽS
a IMOS. Celkové náklady na tuto stavbu se
pohybují v částce téměř 180 milionů ko
run. Jedním ze stavebních objektů, které
tato stavba obsahuje, je nový vodojem
pro Tvarožnou za Masarykovou alejí nad
Hlinkami. Svazku Šlapanicko se podařilo
získat významnou dotaci a nebude tedy
nutné, aby se na této stavbě podílely
i jednotlivé členské obce. Přílohou smlou
vy, která bude uzavřena s vybraným
uchazečem, bude časový harmonogram
prací, z něhož by mělo být zřejmé, kdy
bude probíhat stavební činnost na na
šem katastru. Celá stavba se bude dotýkat
i několika dalších obcí Svazku, a měla by
být dokončena v roce 2021.
Týden po uzávěrce minulého čísla
zpravodaje jsme obdrželi ze stavební
ho úřadu Šlapanice územní rozhodnutí
na vybudování optické sítě ve Tvarožné.
Trochu mě překvapily některé reakce,
jako kdyby se jednalo o něco, s čím se
vůbec nepočítalo. Přitom nejde o nic
nového. Kandidující strany a uskupení
měly tento bod ve svém předvolebním
programu v roce 2014 i 2018. Už v roce
2015 schválilo zastupitelstvo vybudování
optické sítě v obci. Následně probíhalo
územní řízení na stavebním úřadě v Po
zořicích, ale z důvodu jeho pochybení
odebral krajský úřad tuto věc Pozořicím
a předal ji k novému projednání staveb
nímu úřadu města Šlapanice. Bylo však
nutné zajistit nová stanoviska dotčených
orgánů a správců sítí, která mezitím po
zbyla platnost. Územní řízení nakonec
trvalo tři a půl roku. Když jsme v nedáv
né minulosti řešili bezpečnost silničního
provozu v obci (to mimochodem řešíme
4

stále), vandalismus, ničení vybavení dět
ského hřiště, krádeže na hřbitově, spre
jerství a s tím vším související spolupráci
s policií a možnou instalaci kamerového
systému, jedním z hlavních důvodů, proč
k dohodě s policií nedošlo, byla právě ab
sence optické sítě v naší obci. I to je tedy
jedna z věcí, kdy nám může být optická
síť užitečná. Kdy, kde a jak bude postup
ná realizace optické sítě probíhat, to ještě
nevíme. Bude to předmětem dalšího jed
nání s prováděcí firmou a také předmě
tem smlouvy, která bude teprve uzavřena.
O dalším vývoji budeme informovat.
Blíží se volby do Evropského parla
mentu. Zde bych Vás jen upozornil, abys

te je nepodceňovali. Není to něco, co se
nás až tak moc netýká. Naopak. Na pří
kladu Velké Británie vidíme, jak Britům až
nyní dochází, jak moc jsou na Evropské
unii závislí, a že referendum o této otázce
nebyl zrovna dobrý nápad. Jsme součás
tí Evropy, tak ať jsme alespoň důležitou
a fungující součástí.
Protože se blíží také konec školního
roku, rád bych popřál všem žákům a stu
dentům, a také jejich vyučujícím, aby to
finále v klidu a bez stresů zvládli.
Rád bych Vám popřál i dostatek slu
níčka, ale zároveň i dostatek vláhy našim
zahradám, polím a lesům.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 30. dubna se v areálu Kosmák konal Čarodějnický rej pro děti se soutěžemi a opéká
•
•
•
•
•

ním špekáčků. Ve večerních hodinách se konalo tradiční „pálení čarodějnic“ za ha
sičskou zbrojnicí.
1. května se v Papouščí zoologické zahradě v Bošovicích konala vernisáž výstavy
obrazů, rytin a šperků Zuzany Ryšánkové. Výstava potrvá do 20. června 2019.
5. května pořádala místní organizace KDU ČSL besedu s PhDr. Ivanem Kaniou, býva
lým politickým vězněm.
5. května se chrámový sbor z Tvarožné zúčastnil nesoutěžní přehlídky chrámových
sborů v kostele sv. Mikuláše v Šaraticích.
12. května se konal koncert k Svátku matek, hrál Komorní orchestr Arthura Nikische.
18. května jsme si připomenuli výročí narození kapelníka Julia Antoše (*20. 5. 1898
+15. 8. 1974) – konala se Krojovaná slavnost s kapelou Bivojanka.

Pozvánka na plánované akce a události
• 24.–25. květen – Volby do Evropského parlamentu.
• 25. květen – Závody RC modelů – areál Kosmák, pořádá Jednota Orel Tvarožná.
• 2. červen – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce – náves,
pořádá SDH Tvarožná.
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•
•
•
•
•
•
•

15. červen – Obecní hody s DH Lácaranka.
5. srpen – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež – pořádá TJ Sokol.
6. srpen – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež – pořádá TJ Sokol.
8. srpen – Letní kino.
9. srpen – Předpouťová diskotéka – DJ´s TWO.
10. srpen – Hudební večer – LEHKÁ NOHA a RANGERS.
11. srpen – Tvaroženská pouť.

Poděkování
Děkujeme všem organizátorům za uspořádání Čarodějnického reje pro děti 30. dubna.
Diakonie Broumov děkuje občanům z Tvarožné a okolí, kteří jakýmkoli způsobem při
spěli na sbírku pro potřebné. Těšíme se na další spolupráci.
Žofie Ondráčková

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 5 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 15. dubna 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/5/19 – Program zasedání zastupitelstva obce
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 2/5/19 – Návrhovou komisi:
Bc. Jan Spáčil
Jiří Šmerda
		 Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/5/19 – Ověřovatele zápisu:
Ing. Tomáš Kousal
Ing. Vilém Šimek
		 Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 4/5/19 – Členy výborů ve složení:
Finanční výbor – Bc. Hana Nečasová, Anna Neužilová, Jana Pajerová,
Aleš Brzobohatý, Jiří Kadeřávek, Ing. Jiří Kozák
		 Kontrolní výbor – Milan Filipec, Rudolf Kaláb
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 5.1/5/19 – Vnitřní směrnici obce č. 5 – Vysílání na pracovní cesty,
cestovní náhrady.
Tvaroženský zpravodaj
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Příloha č. 1 – Směrnice č. 5 – Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 5.2/5/19 – Vnitřní směrnici obce č. 11 – Sociální fond.
Příloha č. 2 – Směrnice č. 11 – Sociální fond.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 5.3/5/19 – Vnitřní směrnici obce č. 12 – K zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Příloha č. 3 – Směrnice č. 12 – K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 6/5/19 – Pravomoc rady obce k provádění rozpočtových opatření
dle přílohy č. 4.
Příloha č. 4 – Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 7.2/5/19 – Smlouvu o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí
v roce 2019 se společností AusterlitzPro s. r. o.
Příloha č. 5 – Smlouva o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí v rámci
bitvy tří císařů v roce 2019.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 8/5/19 – Darovací smlouvu se ZUŠ Pozořice.
Příloha č. 6 – Darovací smlouva.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 9/5/19 – Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Českou poštou.
Příloha č. 7 – Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prosto
rů ze dne 31.12.1992 číslo 2019/03768.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 10/5/19 – Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 15.04.2019.
Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. 5.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
		 Usnesení č. 11/5/19 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Tvarožná dle přílohy č. 9.
Příloha č. 9 – Dodatek č. 1.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
7
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V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Zaslání výzvy k nápravě společnosti CETIN z důvodu nesouladu skutečnosti
s uzavřenou smlouvou.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 15. 4. 2019
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Ing. Tomáš Kousal, v. r.
Ing. Vilém Šimek, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5

– Směrnice č. 5 – Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady.
– Směrnice č. 11 – Sociální fond.
– Směrnice č. 12 – K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
– Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
– Smlouva o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí v rámci bitvy
tří císařů v roce 2019.
Příloha č. 6 – Darovací smlouva.
Příloha č. 7 – Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostorů
ze dne 31.12.1992 číslo 2019/03768.
Příloha č. 8 – Rozpočtové opatření č. 5.
Příloha č. 9 – Dodatek č. 1.
Příloha č. 10 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Tvarožná.
Příloha č. 11 – Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Tvarožná.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

květen–červenec 2019
středa
29. 5. 2019
sobota
8. 6. 2019
středa
19. 6. 2019
sobota
29. 6. 2019
středa
10. 7. 2019
sobota
20. 7. 2019
středa
31. 7. 2019
Tvaroženský zpravodaj

15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
8

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.

REKLAMA

inzerce
Do firmy zabývající se stolařskou výrobou
přijmeme pracovníka.
Náplň práce:
• Výroba a sestavování zasklívacích rámečků
• Balení hotových výrobků
• Řezání lišt na pile
• Lakování rámečků (zaučíme)
Nástup dle dohody, možný ihned.
• Práce na HPP (možno i na 6 hod) pondělí–pátek,
• jednosměnný provoz – ranní,
• příjemné pracovní prostředí,
• vhodné i pro ženy – práce není fyzicky náročná,
• příspěvek na dopravu.
Místo výkonu práce: Holubice u Brna
Kontaktní telefon: 608 039 244

9
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Z činnosti spolků a sdružení
Den hasičů
4. květen je dnem sv. Floriána, který
je patronem hasičů a zabraňuje požárům.
Tento den je současně i dnem všech hasi
čů, ať už jde o profesionální nebo dobro
volné sbory.
V tento den vzdáváme hold všem, kte
ří pomáhají při záchraně života a bojují
s ohněm. Ve Tvarožné jsme si 5. května
v kostele sv. Mikuláše při mši svaté připo
mněli tento svátek a vzpomněli si na brat
ry a sestry, kteří již nejsou mezi námi.

Žofie Ondráčková

Tvaroženský zpravodaj

10

11

Ročník 47 • Číslo 3 • květen–červen 2019

Ze života obce
Čarodějnický rej 2019
V úterý dne 30. 4. jsme se sešli na hřišti
za Sokolovnou, abychom upálili jednu ča
rodějnici. Čarodějnic a čarodějů se zúčast
nilo opravdu hodně, ale nakonec se nám
žádnou chytit nepodařilo a tak na ohni
skončily jen špekáčky, na kterých jsme si
společně pochutnali.
Akce se zúčastnilo 65 dětí. I když to
ráno vypadlo, že bude celý den pršet,
v 17 hod., kdy akce začínala, se mraky ro
zestoupily a začalo svítit sluníčko. Někteří
nám to nevěří, ale počasí jsme měli prostě
objednané .
Všichni jsme si to moc užili. Děti plnily
úkoly a pak dostaly za odměnu špekáček
a něco sladkého na zub.
Myslím, že to byla opět velice vydaře
ná akce a už se moc těším na příští rok.
Za pořadatele
Dita Kochová

Tvaroženský zpravodaj

12

REKLAMA

REKLAMA
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Tvaroženský zpravodaj
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Velikonoční výzdoba
Když v lednu padla k zemi lípa na ná
vsi, bylo tam najednou prázdno. Napadlo
mě, že místo lípy by tam mohlo být něco
s velikonoční tématikou. Nápadů bylo
mnoho, ale realizace u všech ne zcela
možná. A také obavy jestli výzdoba vydr
ží aspoň přes jednu noc. Každé ráno jsem
vstávala s myšlenkou, jestli tam výzdoba

neodmítne, většinou řeším technické pro
vedení. A kdo se na velikonoční výzdobě
podílel a komu patří velký dík?, jsou to:
Monika Daňková, Jarek Kocourek, děti
a paní učitelky z MŠ a ZŠ.
Chtěla bych tímto oslovit všechny spo
luobčany, kteří mají nějaké nápady jak vy
zdobit náves na určité období, aby se ne

ještě bude. Byla jsem mile překvapena,
vydržela přes celé velikonoční svátky. Nej
prve jsem svůj nápad probrala s mamin
kou, která o všech mých nápadech vždy
ví první a čekala, co nato řekne. S Jarkem
Kocourkem, který mě nikdy spolupráci

styděli a sdělili je mně nebo p. Kocourkovi.
Snažme se, abychom pozvedli dění v naší
krásné vsi. Když to nezkusíme, tak nevíme,
jestli to vůbec půjde. Těším se na další
nové nápady a spolupráci všech spoluob
čanů, kteří se nebojí něco podniknout.
Žofie Ondráčková
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Návštěva cementárny v Mokré
Na čtvrtek 25. dubna pozvalo vede
ní cementárny Mokrá zástupce okolních
obcí na tradiční návštěvu. Tvarožnou za
stupovali starosta Ing. Petr Buchta a kro
nikář František Kopecký. V programu byla
prohlídka provozu cementárny, konaná
v rámci monitoringu životního prostředí.
Po krátké prohlídce následovalo přivítání
technickým ředitelem Jaromírem Urbán
kem. Pak se úvodního slova ujal gene
rální ředitel ČMC a. s. Ing. Karel Chuděj.
O dění v cementárně Mokrá a výsledcích
a plánech Monitoringu hovořil vedoucí
závodu Mokrá Jiří Strapina. S aktualitami
ve vápence Carmeuse s. r. o. nás sezná
mil výrobní manažer a zástupce ředitele
Ing. David Tesař. Závěrem jsme si vy
slechli zajímavou odbornou přednášku
hydrogeo
loga RNDr. Jakuba Nedvěda
o vodních poměrech v lomu Mokrá.
K informací o návštěvě v cementár
ně přidávám pár číselných údajů. Větši

na z nás ví, že provoz cementárny stojí
i na našem katastru. Objekty závodu
na výrobu cementu a vápna byly vybu
dovány v letech 1961–1968. Přerušení sta
vebních prací, zdůvodněné nedostatkem
investičních prostředků, nastalo v roce
1963.
V roce 1965 byla stavba cementárny
zařazena politickým rozhodnutím do ka
tegorie přednostně budovaných staveb.
V říjnu 1968 byly zprovozněny pecní
linky na výpal slínku.
Ve druhém pololetí roku 1969 zahá
jily provoz rotační pece na výpal vápna
a mlýny na mletí cementu.
V roce 1980 vznikl koncernový podnik
Cementárny a vápenky se sídlem v Mokré.
V lednu 1990 byl založen samostat
ný státní podnik Cementárny a vápenky
Mokrá. Modernizace provozu a vývoj
vlastnických vztahů cementárny a vápen
ky pokračovaly i v následujících letech.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Příchod jara pro nás ve škole avizu
je blížící se konec školního roku. Výuka
i všechny ostatní aktivity se dostávají
do finále. Svůj příspěvek věnuji tedy ak
cím, které proběhly a které nás ještě čekají.
V měsíci březnu jsme se opět zúčast
nili mezinárodní soutěže „Matematický
klokan“. Nejlepším řešitelem v mladší ka
tegorii byl Daniel Barták a ve starší Martin
Barták. Úspěšní jsme byli i v Matematické
olympiádě i v matematické Pythagoriádě.
Do velikonoční soutěže Nejoriginálnější
kraslice roku se letos zapojilo jen 19 dětí.
Hlasováním dětí i rodičů bylo vybráno
Tvaroženský zpravodaj

jako nejzdařilejší dílko sester Kežlínko
vých. Na jarních dílnách v začátku dubna
si každý příchozí mohl vyrobit dekoraci
a strávit příjemný podvečer ve škole. Pro
všechny žáky jsme v rámci čtenářské
gramotnosti připravili soutěž „Čtenářské
safari“. Cílem bylo poznání zašifrovaných
názvů knih. Do soutěže se zapojili žáci
napříč ročníky a úspěšní řešitelé byli i nej
mladší čtenáři.
Začátkem dubna proběhl také zápis
do 1. ročníku naší školy. Přijato bylo 19
nových prvňáčků, se kterými se budeme
vídat na čtyřech schůzkách v rámci Hry
16

na školu, kde se seznámí s novou paní uči
telkou a vyzkouší si, co je od září čeká.
Studenti učitelství na MU v Brně pro
nás letos připravili projekt s názvem Do
mácnost. Žáci netradiční formou získa
li plno zajímavých informací. Koncem
dubna proběhla další přednáška NEPZ
o ochraně planety, tentokrát zaměřená
na lidoopy v Africe. Při této příležitosti
jsme si připomněli Den Země a také ukli
dili odpadky v okolí školy a na návsi. Naše
fotbalové družstvo koncem dubna v sou
těži McDonald‘s Cup odehrálo okrskový
přebor, kde vybojovalo krásné druhé
místo. Moc děkuji trenérům panu Dobe
šovi a panu Brzobohatému za skvělou pří
pravu hráčů a paní Dobešové a Hájkové
za podporu a organizaci této akce.
Na měsíc květen plánujeme pěveckou
soutěž Tvaroženský slavík, přezkoušení
dopravních znalostí a dovedností v jízdě

na kole, návštěvu Prahy se čtvrťáky a pá
ťáky, výlet do Moravského krasu a atletic
ký čtyřboj pro okolní málotřídky. Na tra
diční obecní hody nacvičujeme letos
Moravskou besedu se 48 žáky a žačkami
školy.
Týden od 17. června strávíme na škole
v přírodě v penzionu Athéna u rybníku
Suchý. Poslední červnový týden bude
opět plný vycházek po okolí a sportov
ních aktivit. Náš dramatický kroužek při
pravuje na závěr roku překvapení, na kte
ré vás všechny srdečně zveme. Termín
a místo budou včas oznámeny. Se všemi
žáky se rozloučíme předáním vysvědčení
v pátek 28. června.
Záznam o proběhlých i plánovaných
činnostech školy, dokumenty i fotogalerii
najdete na našem webu www.skolatva
rozna.cz.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce
16. května se od 9.00 hod. do 15.30
zmíním o akci, která se konala 26. dub hod. se uskutečnil zápis dětí do Mateřské
na. Děti si opékaly špekáčky, skotačily školy Tvarožná pro školní rok 2019–2020
na školní zahradě v čarodějnických kostý ve spojení s Dnem otevřených dveří.
mech s panem Hruškou, a moc se jim to lí Vstup do mateřské školy znamená zá
bilo. Rovněž si aktivně zahrály v pohádce sadní krok v dětském životě a je pro dítě
O červené Karkulce. Škoda jen, že dopole mnohem náročnější než vstup do základ
dne bylo tak krátké.
ní školy. Dítě by mělo přijít do školky se
13. května od 15.30 hod. se konaly po základními návyky a dovednostmi. Mělo
lytechnické dílničky pro rodiče a děti, kde by znát své jméno a příjmení a zároveň
si společně vyzkoušeli práci se dřevem na ně reagovat. Mělo by samostatně jíst
a odnesli si domů hotový výrobek.
a pít, obléknout se, obout se, zout se, po
14. května proběhl v mateřské škole užívat toaletu, umýt se, vysmrkat se, ukli
edukační program MZ pod názvem „Přije dit si po sobě hračky a rovněž vyjádřit svá
de k nám návštěva“. Hravou formou jsme přání a potřeby. Je toho hodně, co musí
se seznámili se zdravým životním stylem, malý předškoláček umět, ale víme, že náš
důležitostí pohybu atd.
cíl je společný. Tím cílem je výchova zdra
17
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vého, spokojeného a sebe
vědomého dítěte.
21. května jely starší
děti na exkurzi do vozovny
DPMB Slatina.
23. května pojedeme
na celodenní výlet do Jalo
vého dvora. Seznámíme se
zde s péčí o osly, koně, ovce,
lamy, králíky apod. Určitě
nebude chybět jízda na koni
a zajímavá prohlídka ekofar
my.
30. května nás čeká v Di
vadle Bolka Polívky pohádka
„O pokladu ve mlýně“. Jedná
se o veselou pohádku s pís
ničkami.
V průběhu měsíce květ
na zorganizujeme dopravní
dopoledne, kdy děti složí
řidičskou zkoušku pro rok
2019. V tento den si děti
s sebou do mateřské školy
přivezou jakýkoli dopravní
prostředek, přilbu na kolo
a postupně splní všech
ny disciplíny, které budou
pro ně přichystány. Termín
upřesníme na základě přívě
tivé předpovědi počasí.
Další akcí bude 6. červ
na celodenní výlet do ZOO
Brno s programem „Kdo má
všech pět pohromadě?“ Bě
hem různých aktivit pozná
me nejen zvířecí smysly, ale
prozkoumáme i své vlastní.
Projdeme si ZOO a součás
tí bude i krmení některých
zvířat.
13. června se vydáme
do knihovny Mokrá, tento

Tvaroženský zpravodaj
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krát na program pod názvem „Hrajeme si
se zvířátky“.
17. června pojedou starší děti do Brna
na výukový program „Vzduch kolem nás“,
kde si prostřednictvím mnoha zajíma
vých pokusů zahrají na badatele.
20. června v 16.00 hod. se koná schůz
ka rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat
v mateřské škole od 1. 9. 2019. Na této
schůzce společně projednáme organizač
ní záležitosti, týkající se nového školního
roku 2019–2020.
24. června od 16.00 hod. se rozloučí
me se školním rokem 2018–2019 a přivítá
me blížící se prázdniny vystoupením bu

doucích školáků. Na této akci proběhne
pasování předškoláků na školáky a zábav
ný program pana Ivana Urbánka. Srdečně
zveme všechny, kteří se chtějí pobavit.
V průběhu měsíce června se rovněž
chystáme do hasičské zbrojnice v Pozoři
cích. Dle počasí bude termín výletu ujas
něn.
Pokud jsem na něco zapomněla,
více se dozvíte na stránkách školy www.
mstvarozna.cz.
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

Z historie obce
Ochotnické divadlo ve Tvarožné (3)
Zajímavé vzpomínky na tvaroženské lová svoje vzpomínky napsala a já je do
ochotnické divadlo jsem si vyslechl v jed slova cituji:
nom pošmourném dubnovém odpoledni
„Vzpomínám na jedno náhodné se
u manželů Švehlových. Paní Růžena Šveh tkání. V čekárně u lékaře jsem seděla ve
dle o něco mladšího pána. Zaznělo slovo
19
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k slovu až se mě zeptal odkud jsem. Když
jsem řekla, že z Tvarožné, už jsem se ne
dostala ke slovu. On byl z Holubic a bydlel
ve Slavkově. Celou dobu vzpomínal na to,
jak s maminkou a mnoha dalšími chodíva
li do Tvarožné do kina a na divadlo. A nej
víc se jim tehdy líbila opereta „Perly pan
ny Serafínky“. Reprízovala se mnohokrát.
To byl rok 1955.
Tato opereta měla veliký úspěch.
A zase jsem vzpomínala. Vystupují tam tři
páry mladých lidí a mnoho dalších herců.
Žádné fotografie se bohužel nedochovaly.
Alespoň o nich nevím. Hráli tam: Jan Ur
bánek s Věrou Gallovou provdanou Kno
sovou, Věra Liškutínová dnes Švábenská,
manželé Růžena a Oldřich Švehlovi, Jin
dřich Galle a tanečnice. A teď se mě zase
vracejí vzpomínky. Všichni jsme se schá
zeli hrát divadlo a cvičit. Všichni jsme byli
spokojení. Pořád se něco dělo.
A musím se vrátit až do roku 1941. V té
době ještě hráli ti o něco starší. Vzpomí
nám živě na hry „Naši furianti“, operetu
Tvaroženský zpravodaj

„Na tý louce zelený“, „Na svatém Hos
týnku“, „Paličova dcera“, „Kříž u potoka“
a „U svatého Antoníčka“. A potom už jsme
hráli my mladší. Byly to hry „Lucerna“,
„Vojnarka“, „Paní mincmistrová“ a „Most
nejkrásnější“. A v roce 1949 se hrála ope
reta „Ptáčníkova dceruška“. Všechny hry
režíroval Jindřich Galle. I „Ptáčníkovu dce
rušku“.
Ale jednu fotografii přece mám. Je
z roku 1949. Jsou na ní: vrchní řada – ta
nečnice Růžena Divácká a Anežka Slezá
ková provdaná Blaháková. Oldřich Šveh
la a Anežka Staňková rozená Blaháková,
Alois Blahák a Zdena Břízová, ta učila děv
čata tančit, Alois Liškutín a Růžena Ode
hnalová dnes Švehlová, Jindřich Jedlička,
Alois Florián a Ludmila Műllerová provda
ná Pokorná, Marie Šírová provdaná Ople
talová. Dvě stojící tanečnice jsou Marie
Brzobohatá provdaná Bendová a Dra
homíra Műllerová provdaná Dvořáčková.
Dole je šest tanečnic a mezi nimi Jindřich
Galle. Jsou to: Anežka Šlezingrová pro
20

vdaná Trněná, Anna Bendová provdaná
A také doplňuje, že na některých
Brzobohatá, Božena Jahodová provdaná představeních se podílel tehdy asi jedna
Štěpánková, Marie Liškutínová provdaná čtyřicetiletý, světově proslulý tanečník,
Šírová, Božena Chlupová provdaná Dvo choreograf, divadelní režisér a pedagog
řáčková a Věra Gallová provdaná Knoso Ivo Váňa Psota. Rodák z ukrajinského Ky
vá“. Paní Růžena Švehlová ještě připomí jeva v Brně pracoval jako umělecký šéf
ná, jak ochotnickému divadlu pomáhali baletu Národního divadla v Brně. Kdo ho
učitelé Jan Krejčí a Bohuslav Dostál. Na do Tvarožné přivedl se už asi nedozvíme.
vštěvovali ochotnické herce a zavazovali Po Jaromíru Crhovi, Věře Knosové a Aloisi
si je slibem, že vybranou hru budou na Liškutínovi je to další osobnost z herecké
cvičovat.
ho světa, kterou můžeme spojovat s Tva
rožnou.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Z dobového tisku
Sté výročí jízdy králů ve Tvarožné
Brněnské vydání novin „Den“ z neděle 1. června 1919 uveřejnilo toto poděkování:
„Tvarožná. Všem kteří se přičinili o zdar velké manifestace při jízdě králů dne 25. května,
ať jezdci, děvčata, hospodyně, všem účastníkům vyslovujeme srdečné díky. Prosíme, aby
přízeň naší mládeži byla zachována nadále, to bude nejlepší odpověď „taky-katolíkům“
a těm, kdož nás obviňují. Pořadatelé.“
Krátký článek naznačuje, že poměry v obci nebyly vždycky úplně idylické.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Z obecní kroniky – rok 1934
Přestavba budovy potravního spolku „Blahobyt“
V budově potravního
spolku „Blahobyt“ bylo
nutno provésti někte
ré opravy: novou vazbu,
okna, dveře. Poněvadž
místnost byla uvnitř velmi
nízká a málo vzdušná, byla
budova při opravě poně
kud zvýšena. Přestavbu
prováděl zednický mistr
Schuster z Pozořic, tesař
skou práci prováděl Jos.
Dvořák z Jiříkovic, stolař
skou Jos. Poulík z Jiříko
vic, klempířskou Stoklas
21
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z Pozořic, pokrývačskou Drápal z Pozořic, ři zmíněného spolku, v roce kdy oprava
natěračskou Vrba z Pozořic, sklenářskou prováděna, byli Marada Josef – ředitel,
Štěpánek z Tvarožné, kanalisační Šlezin Kaláb František – skladník, Poláček Jan
ger z Tvarožné, elektrisaci Eliáš z Tvarožné, – jednatel, Műller Vavřinec – předseda
malířskou Neužil z Tvarožné. Celkový ná dozorčí rady, Daněk Josef – místopřed
klad přestavby činil 34.600 Kč. Funkcioná seda dozorčí rady, Audy Metoděj, Slezák
Konrád, Neužil Josef, Ma
cháček Metoděj, Crha Ja
roslav, Kuklínek František,
Galle Antonín.
Tolik kronikářský zápis.
Na třech fotografiích,
darovaných paní Vlastou Liškutínovou (jsou
i v Pamětní knize), je budova potravního spolku
před opravou, při opravě
a po opravě (str. 211–212).
František Kopecký
kronikář obce
Tvaroženský zpravodaj
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Málo známá Tvarožná
Vážení čtenáři, pohledem na staré fo
tografie si v novém seriálu zavzpomínej
me, v jaké Tvarožné žili a pracovali naši
předkové. Ta doba byla podle mého ná
zoru těžší než je ta dnešní.

jejich oblečení i toho, že na pravé straně
fotografie je část Vičarova domu. Na levé
straně je patrná ulička a také dům rodiny
Šlezingerovy, Blahákovy a další domy až
po starou školu. V pozadí je věž kostela.

Postupně uveřejníme málo známé
fotografie naší obce. Prohlédneme si
na nich domy, které už většinou vypadají
jinak a tváře lidí, kteří už nás dávno opus
tili.
A protože si v tomto čísle Tvaroženské
ho zpravodaje můžete přečíst o opravě
budovy potravního spolku „Blahobyt“ i se
třemi fotografiemi, uveřejňuji další, neda
tovanou fotografii z archívu Ing. Františka
Krčka.
Na návsi před hostincem pod májí
jsou slavnostně oblečení účastníci ho
dové slavnosti. Většina z nich se dívá
do objektivu fotoaparátu. Všimneme si

A při pozorném porovnání přijdeme k po
znání, že dům vypadá trochu jinak než ten
na fotografiích před opravou a po opravě.
Před léty vycházel ve Tvaroženském
zpravodaji „Vlastivědný koutek“ s pře
hledem majitelů domů v nejstarší části
obce. Tyto informace můžeme postupně
zopakovat. Ještě dodám, že zveřejněné
údaje vychází ze zápisů pozemkových
knih a z evidence postupného vlastnictví
– lánových rejstříků, zavedených v 17. sto
letí. Uveřejněné vlastnické údaje budou
končit asi v padesátých letech minulého
století, u některých i dříve.

Tvaroženský zpravodaj
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Dům potravního spolku má číslo 46.
Jako první jeho vlastník je v roce 1764
uveden Josef Audy. Následují: 1789 –
Anna Audová, 1820 – Františka Poláčková,
1842 – Jan Procházka, 1843 – Jan a Anna
Procházkovi, 1844 – Anna Procházková,
1844 – Anna Matoušková, 1847 – Vincenc
a Valburga Haškovi, 1881 – Valburga Haš
ková, 1883 – František Skládaný a Marie
rozená Hašková, 1898 – Františka Műlle
rová, 1898 – Jakub Drápal, 1898 – Živ
nostenský spolek Blahobyt ve Tvarožné,

1940 – Potravní spolek Vzájemnost Včela,
1954 – Jednota, lidové spotřební družstvo
v Brně.
V dalším čísle Tvaroženského zpra
vodaje otiskneme fotografie z Krhona.
Od příštího roku chci uvádět domy, po
kud budou k dispozici fotografie, podle
popisného čísla.
Závěrem požádám ty z vás, kteří máte
historické fotografie vašich domů o jejich
zapůjčení pro pozdější uveřejnění.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné
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Voda – náš život
Voda představuje jednu ze základních
životních podmínek, bez vody se nelze
dlouhodobě obejít. Je důležitou součás
tí našeho života, ale dokáže jej i znepří
jemnit a dokonce ohrozit. Byli jsme toho
svědky při rozsáhlých povodních, které
v posledních desetiletích postihly naši re
publiku. V historii jsou zaznamenány větší
či menší povodně také v naší obci, naštěs
tí nikdy s tragickými následky. Regulace
Tvaroženského potoka a protipovodňová
opatření v obci nejsou ničím novým. Sna
žili se o to naši předkové a je to předmě
tem zájmu každého zastupitelstva. V roce
1996 došlo k revitalizaci potoka, byly vy
budovány vodní nádrže a suchý poldr
za Novou ulicí. Průběžně jsou prováděny
opravy dešťové kanalizace, záchytných
příkopů a vpustí. V jarních měsících toho
to roku bylo provedeno vyčištění koryta
potoka, pokračuje se v řešení nevyhovu
jícího stavu retenční nádrže nad obcí a je
plánováno vybudování přehrážek k za
chycení splavenin nad ulicí Hlinky. Nutno
dodat, že zmíněná opatření jsou adminis
trativně i finančně náročná a jejich realiza
cí to nekončí – o vodní díla je třeba nále
žitě pečovat, aby stále plnila svou funkci.
Abychom nezapomínali, že nenápad
ný potůček uprostřed obce se může ob

čas změnit v běsnící živel, připojuji struč
nou ukázku historických záznamů.
Povodeň postihla Tvarožnou např.
mezi dvěma světovými válkami. Dle zá
znamu v kronice „V neděli 15. srpna 1937
přehnala se nad vesnicí bouře provázená
prudkým lijavcem. Brzy vylila se voda z břehů a zaplavila celou náves až k oběma silnicím … V domě č. 15 musili hasiči pumpovati
vodu ze stájí.“ Po vydatném sněžení v úno
ru a březnu roku 1970 došlo hned při
prvním jarním dnu k výraznému oteplení
a prudkému tání sněhu. Jak zmiňuje dále
kronika obce „… místní potok se na mnoha místech vylil z břehů a voda způsobila
značné potíže občanům v domech podél
potoka …“ Velká záplava postihla obec
26. května 1994. Dle záznamů z kroniky
„Tvaroženská náves až po Konec byla pod
vodou a pod bahnem … Tvaroženský potok, který byl regulován na počátku 20. století, nevydržel nápor vody, která se rozlila
po celé široké návsi a brala vše s sebou …
voda sahala až 70 cm nad mosty přes potok
…“. Poslední větší problém byl zazname
nán po vydatném večerním dešti 9. červ
na 2016. Tehdy však záplava rodinného
domu pod kostelem nebyla způsobena
rozvodněním potoka, ale vodou stékající
z polí nad Mateřskou školou.
Ohrožení vodou připomíná také něko
lik fotografií z archivu obce.

Rok 1968
Tvaroženský zpravodaj
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Rok 2005

Rok 2005 – záchytný poldr

Věřme, že zmíněné do
klady o historii obce budou
jen náležitým mementem
a obdobnou dokumentaci ne
budeme muset v budoucnu
pořizovat. Přejme si, ať nám
dlouho očekávaný déšť přine
se blahodárné osvěžení a jen
tolik vláhy, kolik jí skutečně
potřebujeme.
Pavel Šťastný
Rok 2016
27
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Informace z regionu
Univerzita třetího věku – místo, kde můžete trávit svůj čas smysluplně
Jste stále aktivní a máte chuť rozšiřovat si své dosavadní znalosti a vědomosti? Pak je
pro Vás studium na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity jasnou volbou.
Nabízíme Vám možnost seznámit se s významnými odborníky, kteří Vás rádi zasvětí
do tajů nejrůznějších vědních oborů a obohatí Vás o důležité poznatky a nová zjištění.
Kromě toho budete
mít příležitost účastnit se
několika desítek krátkodobých kurzů, které
pro naše posluchače při
pravujeme v průběhu ce
lého akademického roku.
Naší snahou je, aby na
bídka kurzů byla co mož
ná nejpestřejší. Proto si
na své přijdou jak vyzna
vači pohybových aktivit,
tak i milovníci cizích jazy
ků, hudby, filmové tvorby,
historie, nebeské oblohy,
cestování a mnoho dal
šího.
Pro ty, kteří se neorientují pouze na jedno téma, ale chtějí mít široký přehled, 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. Tak
též zakončen promocí.
Neméně atraktivní
jsou jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
(ve spolupráci s Národ
ním památkovým ústa
vem) nebo Univerzita
třetího věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90
minut a konají se jednou
Tvaroženský zpravodaj
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za 14 dní v období od října do května. Zájemci o studium hradí každoročně zápisné,
které bylo pro akademický rok 2019/2020 stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2019 buď osobně v kan
celáři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další
informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí a možnostech při
hlašování naleznete na www.u3v.muni.cz.
za kolektiv U3V MU
Mgr. Marcela Strmisková

Zpravodajův básnický koutek
Já jsem dnes viděl, viděl jsem svatojánka,
v podbělu okvětí bloudil jak v stránkách.
Hledal jak v kronice, kde vzalo se jaro,
kde tolik květů se ze země ukázalo.
Bloudil v těch stránkách, marně četl,
nikde se nic o jaru nedočetl.
Koukal se do oblak po dešti,
ze slunce zatím hlava mu netřeští.
Hledal v tom pylovém okvětí,
kdy kapka deště, kdy asi přiletí.
Pomalu, pomalu vysychá půda,
kdo za to může? Asi lidská nuda.
Viděl jsem v okvětí, viděl jsem svatojánka,
v kronice hledal na všech stránkách.
Kosák mu v koruně stromu zpíval,
on marně, přemarně do stránek se díval.
Trsy podléšek kolem cesty, bílé květy sněženek,
jak šaty od nevěsty.
A kosák, ten kosák krásně zpíval,
a brouček lesa se marně do kroniky díval.
autor básně: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. července 2019. 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 2019
92 let

Chaloupka Josef, Tvarožná 325

75 let

Hejduk Václav, Tvarožná 274

70 let

Dvořáček Stanislav, Tvarožná 304
Neužil Bohuslav, Tvarožná 14
Pelikán Vladimír, Tvarožná 327

65 let

Vlček Jiří, Tvarožná 55

50 let

Šubrt Zdeněk, Tvarožná 360
Daňková Soňa, Tvarožná 208
Daňková Jiřina, Tvarožná 134
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 22. 5. 2019.
Tvaroženský zpravodaj
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Čarodějnický rej, 30. dubna 2019

Beseda s PhDr. Ivanem Kaniou, 5. května 2019

