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Vážení spoluobčané,
vítám vás u druhého letošního čísla
tvaroženského zpravodaje.
Na začátku března byla podepsána
smlouva s firmou JD Rozhlasy z Horní
Bečvy, která zvítězila ve výběrovém řízení
a bude v obci montovat nový bezdrátový
rozhlas. Prakticky ve stejném čase také
definitivně „odešla“ dosavadní rozhlasová ústředna. S realizací nového rozhlasu
se podle smlouvy uvažuje v termínu duben až červen 2020, ale budeme usilovat
o to, aby současný výpadek rozhlasového
hlášení byl co možná nejkratší. Chápu,
že poskytování informací prostřednictvím obecního rozhlasu je pro mnohé
z vás velmi důležité, proto vás chci nyní
poprosit o trpělivost a pochopení.
Výrazně jsme pokročili v převodu
vlastnických podílů pozemků pod vodní
nádrží před obcí. Z 51 singularistů nám
zbývají uzavřít už jen dvě smlouvy. V současnosti již obec vlastní tyto pozemky
z 97 procent. Zbývající pozemky pod
rybníkem jsou v majetku státu, konkrétně ve správě státního podniku Povodí
Moravy, s nímž začneme jednat o jejich
převodu, abychom poté mohli zrealizovat
odbahnění rybníka.
Developerská společnost HV PROFI
STAVEBNÍ s.r.o. připravuje na okraji obce
výstavbu nazvanou „Obytný soubor Sivická“. Jedná se o 6 dvojdomků umístěných
na 150 metrů dlouhém pozemku, který
začíná prakticky od tabule označující začátek obce při příjezdu od Sivic a pokračuje podél polní cesty ve směru do Hlinek až
na konec zahrady Kubínových. Součástí
stavby bude vybudování nové křižovatky
a část silniční komunikace v trase původní
polní cesty, veřejné osvětlení, prodlou-

Fotografie na titulní straně – Sněženka podsněžník, lokalita Santon
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žení vodovodního a kanalizačního řadu,
přeložka elektrického vedení vysokého
napětí a také chodník podél krajské komunikace směrem k polní cestě do Sivic.
Od 1. března 2020 byl novým velitelem zásahové jednotky SDH Tvarožná
jmenován Pavel Severa, který v této funkci nahradil Jiřího Šmerdu. Rád bych poděkoval Jiřímu Šmerdovi za plnění úkolů
a povinností, které činnost na této pozici
vyžadovala a za dobrou vzájemnou spolupráci. Novému veliteli přeji dostatek síly
a energie, a také podporu od ostatních
členů sboru a samozřejmě i ze strany obce.
V posledních měsících a týdnech stále častěji rezonuje v obcích mikroregionu
téma cyklostezky. Zřejmě proto, že právě
nyní se tato akce dostala do povolovacího procesu, a je třeba zajistit stanoviska
mnoha úřadů a institucí i souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Cyklostezka Pozořicko má délku přes
osm kilometrů. Hlavní trasa vede od Kandie u Podolí přes obec Podolí a dále polní
cestou k Tvarožné. Za Tvarožnou pokračuje
podél Tvaroženského potoka východním
směrem přes železniční vlečku a holubickou silnici až do Kovalovic. K této trase se
napojují cyklostezky z Velatic, Sivic a Pozořic. Pro překonání železniční vlečky je uvažováno s vybudováním podjezdu.
V první fázi nechaly obce Mikroregionu Roketnice vypracovat takzvanou vyhledávací studii, jejímž úkolem bylo nalézt
porovnáním různých hledisek a variantních řešení nejvhodnější trasu. Záměrně
nepíši „ideální“ trasu, ale „nejvhodnější“.
Podstatné je i to, že trasa využívá v převážné míře obecních pozemků, tedy především polních cest, a z části i těch, které
jsou v katastrální mapě stále vyznačeny,
ale v rámci velkoplošných lánů zanikly.
Dalším stupněm bylo vypracování
projektové dokumentace pro územní říTvaroženský zpravodaj

zení. Aby bylo možné uvažovat o dotační podpoře tohoto projektu, bez níž by
tato akce vůbec nemohla být realizována,
bylo nutné převést investorství na Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který má
možnost získání dotace na tento projekt
z tzv. programu ITI Brněnské metropolitní
oblasti. Stejným způsobem se postupovalo i u cyklostezky Sokolnicko, kde od loňského roku již probíhá realizace stavby.
Vůbec nevnímám tuto cyklostezku jako nějakou autostrádu pro cizince.
Myslím si, že právě občané našich obcí
potřebují takovouto vzájemnou bezpečnou spojnici a vycházkovou trasu,
kam by mohli vyjet nejen na kole, ale
kde by se mohli projít třeba s trekovými
holemi, s kočárkem, anebo jen tak vyrazit „na vzduch“ v každém ročním období. Zvykáme si, že v zimních měsících už
většinou nemrzne, a jedinou „neblátivou“
možností je procházka po silnici k Blažovicím, kde je sice relativně slabší automobilový provoz, ale i tak musí být člověk stále
ve střehu. A samozřejmě bude možné
cyklostezku využívat v některých úsecích
i pro zemědělskou techniku.
Pochopitelně slyším a chápu i hlasy zmiňující v souvislosti s cyklostezkou
ochranu zvěře a životního prostředí. To
nezpochybňuji. Ale nesouhlasím, když se
projekt cyklostezky srovnává se stavbami
a podnikatelskými záměry, jejichž účelem
je především ekonomický profit na úkor
zvyšování dopravní zátěže a zmenšování
plochy zemědělské půdy. Jako je třeba
chystané logistické centrum u Holubic.
Na druhou stranu, jsme nedaleko Brna,
kde je hustota obyvatel velmi vysoká
a obce jsou blízko u sebe. Pozořice, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice a Tvarožná
jsou prakticky spojeny a tvoří, co do počtu
obyvatel, druhé Šlapanice. Před pár stoletími končilo Brno u Měnínské brány a před
4

dnešním hlavním nádražím. Dnes začíná
už u Podolí. Takový je vývoj. Nejen u Brna
a nejen v naší republice. Nehodnotím,
jestli je to vývoj dobrý nebo špatný ani to
nenazývám pokrokem, ale tak to prostě je.
Možná, že za pár desetiletí bude tvaroženský Kopeček na předměstí Brna, podobně
jako je dnes Bílá hora uprostřed Prahy.
Člověk má tendenci přát si, aby vše zůstalo takové, jaké si to pamatuje z dětství.
Ale to nejde. Měníme se my, mění se i věci

a život kolem nás. Dříve by i koronavirus
zůstal někde na východě na Hedvábné
stezce a my bychom se o něm ani nedověděli. Dnes se „díky“ naprosto odlišnému
způsobu života snadno šíří po světě.
Milí spoluobčané,
přeji vám hřejivé jarní slunce. Ať prozáří šedivé dny, rozjasní zamračené tváře
a prohřeje vzájemné vztahy. A hlavně
žádnou paniku.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 18. ledna pořádali hasiči tradiční Věneček, k tanci a poslechu hrála Malá kapela, ve•
•
•
•

čer zpestřili tanečníci z různých zemí světa.
25. ledna se konal Dětský maškarní ples TJ Sokol.
1. února pořádala Římskokatolická farnost Tvarožná 1. farní ples, hrála kapela Buch.
8. února se konal Obecní ples s kapelou Eremy, součástí večera bylo vystoupení
tanečníků Taneční školy Starlet Brno a barmanská show.
22. února se konaly tradiční Ostatky s průvodem masek, ukončené pochováním
basy na Sokolovně.

Pozvánka na plánované akce a události
• 27.–28. březen – Charitativní sbírka Diakonie Broumov (hasičská zbrojnice).
• 2. květen – Ochutnávka vín, začátek v 15 hod. Hodnocená výstava nabídne vína

•
•
•
•
•

z obcí Mikroregionu Roketnice (Kovalovice, Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice), Královopolské Vážany a Vítovice. Od 18 hod. hraje cimbálová muzika
Hudci z Kyjova.
10. květen – Koncert k Svátku matek, od 16 hod, hraje Komorní orchestr Arthura
Nikische.
16. květen – Krojovaná slavnost – připomínka výročí narození Julia Antoše; pietní
akt u pamětní desky Julia Antoše (od 15.30 hod.), průvod obcí, od 20 hod. večerní
zábava, hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka.
7. červen – Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná.
13. červen – Obecní hody s kapelou Lácaranka.
21. červen – RC Rally Tvarožná – závod rádiově řízených modelů aut (areál Kosmák),
pořádá Jednota Orel Tvarožná.
5
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Poděkování
Na začátku letošního roku se ve Tvarožné konalo celkem pět významných společenských akcí (plesy, dětský maškarní ples, ostatky). I tyto události přispívají k sounáležitosti občanů, udržování tradic, dobré pohodě a možnosti strávit příjemné chvíle s přáteli.
Děkujeme organizátorům a všem, kteří tyto akce podpořili nejen svou účastí, ale i věcnými a finančními příspěvky.

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Tvarožná pořádá v sobotu 28. března v 9.00 hod. sběr
železného šrotu.

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2020
sobota 28. 3. 2020
středa
8. 4. 2020
sobota 18. 4. 2020
středa
29. 4. 2020
sobota
9. 5. 2020
středa
20. 5. 2020
sobota 30. 5. 2020

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.
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 2020
Částka poplatku – 550 Kč/občan/rok
• slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do r. 2005) – 450 Kč
• slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od r. 1949) – 450 Kč
• osvobozeny jsou děti do 5 let věku (do r. 2015)
Poplatek za psa činí 150 Kč/pes/rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2020 a to v hotovosti na pokladně OÚ Tvarožná
nebo bankovním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilní symbol je číslo popisné domu.

Tvaroženský zpravodaj
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MAS Slavkovské bojiště vyhlásila výzvu pro podnikatele
v zemědělských a nezemědělských činnostech
Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště
pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech, příjem žádostí
končí 29. 5. 2020. Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ
– NACE nebo zemědělská činnost. Školení na podání žádost o dotaci je plánováno
na 17. 3. v 15 hodin v Hruškách.
V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 13 mil. Kč.
Finanční příspěvky jsou ve výši 45–50 % a jsou určeny na pořízení strojů, vybavení nebo
stavby v zemědělské či nezemědělské výrobě.
MAS Slavkovské bojiště opět požádalo Jihomoravský kraj o finanční podporu
na jednorázové akce neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v letošní roce. V loňském roce se tento projekt „Malý LEADER“ setkal s velkým
zájmem, do území bylo rozděleno 100 tis. Kč. Částkou 50 tis. Kč přispěl Jihomoravský
kraj. I letos je plánováno podpořit max. částkou 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele,
který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru,
a na území MAS Slavkovské bojiště. Během dubna budou zveřejněny podmínky podpory na webových stránkách MAS.
MAS Slavkovské bojiště chystá koncem letošního března vyhlásit další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na vybudování cyklostezek,
přestupního terminálu veřejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), na podporu
sociálních služeb v regionu nebo na investice do mateřského a zájmového vzdělávání.
Z IROPu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 10 výzev v celkové hodnotě 42,8 mil.
Díky finančnímu příspěvku z EU byla rozšířena budova ZŠ Sivice o nové učebny, na ZŠ
Mokrá – Horákov byly upraveny prostory učeben pro odbornou výuku, rozšířena kapacita MŠ Blažovice nástavbou na stávající budovu, byly upraveny průtahy obcí Sokolnice a Moutnice. Z výzvy na zkvalitnění sociálních služeb na Slavkovsku a Bučovicku si
Diecézní charita Slavkov a Piafa Vyškov, z. ú zažádali o nová auta pro centrum denních
služeb a pečovatelskou službu. V letošním roce byla podpořena revitalizace zámeckého park ve Slavkově, vznik odborných učeben na ZŠ Hrušky, ZŠ Těšany a ZŠ Bučovice
710 nebo rekonstrukce chodníků v Hodějicích, Milešovicích, Pozořicích.
Celé znění vyhlášené výzev je dispozici na našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
MAS Slavkovské bojiště, z. s.
Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova
Tel.: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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Tvaroženský zpravodaj
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V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v obci Tvarožná Tříkrálová
sbírka. Bylo vybráno 53.533 Kč.
Oblastní charita Rajhrad děkuje všem dárcům, děkujeme také
koledníkům a všem organizátorům sbírky v naší obci.

Tvaroženský zpravodaj
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Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 10 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 24. února 2020 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/10/20 – Program zasedání zastupitelstva obce
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 2/10/20 – Návrhovou komisi:
MUDr. Rudolf Lichka
Rudolf Kaláb
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 3/10/20 – Ověřovatele zápisu:
Lenka Dumpíková, DiS.
Milan Filipec
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 4/10/20 – Záměr pronajmout obecní pozemek p. č. 1084/5 v k. ú.
Tvarožná paní Ing. Petře Procházkové na dobu 10 let s možností prodloužení.
Nájemné činí 15.000 Kč/rok. Tímto usnesením se ruší a nahrazuje usnesení ZO
č. 4/17/17 ze dne 27.02.2017.
Příloha č. 1 – Snímek mapy s vyznačením hranic pozemku.
		 Hlasování: pro 11, proti 2, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 5/10/20 – Záměr propachtovat obecní pozemky p. č. 1093, 1094,
1095, 1119 v k. ú. Tvarožná paní Bc. Heleně Petrové. Pachtovné činí 3.500 Kč/rok.
Příloha č. 2 – Žádost o pacht.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 7.1/10/20 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Jan Brtník dle přílohy č. 4.
		 Usnesení č. 7.2/10/20 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Tomáš Nechvátal dle přílohy č. 5.
		 Usnesení č. 7.3/10/20 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – paní
Alena Juranová a pan Mgr. Vít Juran dle přílohy č. 6.
		 Usnesení č. 7.4/10/20 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Vojtěch Kousal dle přílohy č. 7.
		 Usnesení č. 7.5/10/20 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – paní
Dagmar Křížová dle přílohy č. 8.
Přílohy č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 – Směnná smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
11
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		 Usnesení č. 8/10/20 – Výsledek výběrového řízení na akci „Protipovodňová opatření obce Tvarožná“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem JD Rozhlasy s.r.o., IČO 27797007.
Příloha č. 9 – Smlouva o dílo
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 9.1/10/20 – Poskytnutí dotace na rok 2020 pro TJ Sokol Tvarožná.
		 Usnesení č. 9.2/10/20 – Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši
305.000 Kč.
Příloha č. 11 – Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2020
Příloha č. 11a – Smlouva o poskytnutí dotace
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 10/10/20 – Dohodu o provedení práce člena zastupitelstva - Lenka
Dumpíková, DiS. – práce se zpravodaji, roznáška občanům, 2 okruhy – sjednaná
odměna 2.400 Kč/rok.
Příloha č. 12 – Dohoda o provedení práce
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 11/10/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí kupní týkající se předání
nově vybudované infrastruktury v souvislosti s akcí „Prodloužení ulice Hlinky –
Tvarožná“, dle přílohy č. 14.
Příloha č. 14 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 12/10/20 – Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba
integrované sítě bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: etapa Pozořicko“.
Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci a financování projektu
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 6/10/20 – ZO souhlasí s žádostí o odkup části pozemku p. č. 531
v k. ú. Tvarožná o výměře cca 15 m2 na základě žádosti manželů Chlubnových.
Příloha č. 3 – Žádost o odkoupení pozemku
		 Hlasování: pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 5, omluvení členové ZO 2
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 Bod programu č. 12: Plánovací smlouvu se společností HV PROFI STAVEBNÍ, s.r.o.
týkající se předání nově vybudované infrastruktury v souvislosti s akcí „Obytný
soubor Tvarožná“ ulice Sivická, dle přílohy č. 13.
Příloha č. 13 – Plánovací smlouva včetně situačních výkresů
		 Hlasování: pro , proti , zdržel se hlasování , omluvení členové ZO – NEHLASOVÁNO
Tvaroženský zpravodaj
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V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 24. 2. 2020
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Lenka Dumpíková, DiS., v. r.
Milan Filipec, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Snímek mapy s vyznačením hranic pozemku
Příloha č. 2 – Žádost o pacht
Příloha č. 3 – Žádost o odkoupení pozemku
Přílohy č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 – Směnná smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
Příloha č. 9 – Smlouva o dílo
Příloha č. 10 – Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 11 – Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2020
Příloha č. 11a – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 12 – Dohoda o provedení práce
Příloha č. 13 – Plánovací smlouva včetně situačních výkresů
Příloha č. 14 – Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Příloha č. 15 – Smlouva o spolupráci a financování projektu
Příloha č. 16 – Návrh přechodu u zastávky BUS – diskuze

13
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – rozlosování JARO 2020
Sezona 2019/2020
MUŽI
kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.

den
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

datum
22. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
25. 4.
3. 5.
10. 5.

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

NE
NE
NE
NE

24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

10:30
10:30
17:00
17:00

utkání
Těšany B – Tvarožná
Tvarožná – Kobylnice
Želešice B – Tvarožná
Tvarožná – Rajhradice B
Tvarožná – Újezd B
Blažovice B – Tvarožná
Tvarožná – Moutnice B
Opatovice – Tvarožná
VOLNO
Pozořice B – Tvarožná
Tvarožná – Měnín B
Blučina B – Tvarožná
Tvarožná – Ořechov B

Zimní příprava A týmu mužů na hřišti s umělou trávou ve Šlapanicích

15
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Dětský maškarní ples
proběhl letos v kočičím duchu. V sobotu
25. ledna se do kulturního domu Kosmák dostavila na Kočičí ples spousta pohádkových bytostí
doprovázených svými
družinami. Rodinné týmy
zaujaly svá místa u stolků
a na jiných strategických
místech, aby mohly své
favority nejen sledovat,
ale především být k dispozici, když bude potřeba. A tak tu maminka
– jako správná garderobiérka či maskérka přiběhla, aby své princezně, pirátovi, berušce či jiné nádherné
bytosti upravila část kostýmu, rozmazané
líčidlo, nebo jen prostě utřela nos, tu tatínek – jako dobrý trenér či mechanik, předvedl správný postoj, připevnil ke kostýmu

Tvaroženský zpravodaj

meč a jiný zas padající křídlo. Paní Kočka
na plese všechny přivítala a taneční rej
mohl začít. Na všechny čekalo odpoledne
plné tanečků, písniček, soutěží, balónků
a laskomin. Pro děti i dospělé bylo připraveno pitíčko a něco k mňaukousnutí v Ko-

16

čičím baru, nechyběla bohatá tombola,
v níž hlavní cenou byl dort v podobě
kočky (z Cukrářství – Marie Buchtová).
Dětský maškarní ples je, pevně
věřím, pro mnohé zúčastněné příjemným setkáním, ale i pastvou pro oči.
Díky za vaši ochotu, čas a kreativitu,
se kterou jste vystrojili svoje nejmenší do úžasných kostýmů. Pro všechny
přítomné je to vždy skvělá podívaná. Zvláštní poděkování za podporu
a zkrášlení celého plesu posílám všem
maminkám – super kočkám. Ke všem
sponzorům – příznivcům a přátelům,
směřuje mé osobní poděkování za dary
do hlavní tomboly a za vytvoření zábavního programu na zakázku děkuji
paní Blance ze Studia Bianca Brno.
Všem, kdo jste 25. ledna 2020 byli
při tom, děkuji za účast a vytvoření
přátelské atmosféry.
za organizační tým TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

17

Ročník 48 • Číslo 2 • březen–duben 2020

Tvaroženský zpravodaj

18

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
V měsíci březnu tradičně zahajuji
svůj příspěvek výsledky hodnocení žáků
za první pololetí školního roku. Výpis
vysvědčení si 30. ledna odnesl 81 žák.
S vyznamenáním prospěla většina žáků
naší školy, se samými jedničkami 53 žáci,
8 žáků prospělo. Na gymnázium si podává přihlášku 1 žákyně pátého ročníku.
V prvním pololetí školního roku žáci zameškali 2 957 hodin, což vychází v průměru 37 hodin na jednoho žáka. Tři žáci
nezameškali ani jednu vyučovací hodinu.

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně a sídlo operačního
oddělení. Zkušený odborník z praxe pan
Dragoun žákům ukázal zásahová auta,
veškeré prostory a techniku, kterou hasiči
využívají. Vysvětlil a ukázal jim, co se děje
od nahlášení požáru operačnímu středisku až do výjezdu hasičů do akce. Dále žáci
zhlédli film, ve kterém byla zachycena
práce hasičů v terénu. Zážitky jsme zachytili nejen na fotoaparát, ale také ve výtvarné výchově.

Lyžák – únor 2020

Od února zahájily svoji činnost i zájmové kroužky, které v druhém pololetí
doplňuje Fit dance a Parkour. Dále pokračujeme ve vedení klubů a doučování
financovanými z dotace Šablony II. Z této
dotace také organizujeme projektové
dny ve škole i mimo školu a sdílení zkušeností s okolními školami. V únoru jsme
vyjeli na projektový den do Brna. Žáci
si prohlédli pracoviště profesionálního
19

V průběhu ledna se někteří žáci pátého ročníku zapojili do matematické
olympiády, do okresního kola postoupila Veronika Staňková, která se umístila
na 12. místě. V matematické soutěži Pythagoriáda také zabojujeme v okresním
kole, kde nás bude koncem března reprezentovat Veronika Odstrčilová.
V prvních měsících nového roku jsme
vyjeli lyžovat na Fajtův kopec, bruslit
Ročník 48 • Číslo 2 • březen–duben 2020

Projektový den – hasiči

na ledovou plochu Za Lužánkami a vzdělávat se do Krásenska. V únoru do školy
přijely budoucí dentální hygienistky, které si pro všechny žáky připravily program
věnující se správné péči o chrup. Páťáci
vyplnili testy Kalibro, mladší žáci se pobavili při divadelním představení Do pohádky za zvířátky a všichni jsme si odpočinuli o jarních prázdninách, které letos

vyšly na střed února. V průběhu února
byla ve škole vyhlášena výtvarná soutěž
s názvem Lumpobijci, která naváže na tradiční Knižní šifru, kterou budou žáci řešit
během měsíce března. Tématem soutěže
budou tedy knižní lumpové a darebáci.
Výtvarnou část soutěže vyhrál Lukáš Bartoš a Jan Ondráček.

Bruslení…
Tvaroženský zpravodaj
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Na měsíc březen plánujeme účast hou přispět svou netradiční kraslicí kreav mezinárodní matematické soutěži Ma- tivní jedinci od konce března.
Zápis do prvního ročníku pro nový
tematický klokan, přípravu mladších kluků
na utkání v kopané v rámci McDonald‘s školní rok se bude v naší škole konat
Cupu, účast v soutěži deskových her, na- ve středu 15. dubna od 14 hodin. K zápisu
vštíví nás odborník, který se bude věnovat přicházejí děti, které dovrší v daném roce
Kyberšikaně a v programu s panem moře- 6 let nebo měly docházku o rok odložeplavcem Demkem si popovídáme o cesto- nou. Rodiče doprovodí svoje děti k zápisu a vezmou s sebou průkaz totožnosti
vání a zajímavých místech na světě.
Duben zahájíme Aprílovým dnem a rodný list dítěte a vyplní formulář žádost
plným soutěží a legrace, dále budou ná- o vzdělávání v základní škole. Rodiče, ktesledovat výtvarné dílny pro žáky i rodiče, ří pro svoje dítě žádají o odklad povinné
podle počasí zařadíme jízdu zručnosti školní docházky, přinesou s sebou žádost
na kole a znalosti dopravních předpisů, o odklad školní docházky doložený dov rámci Dne Země uklidíme okolo školy poručením Pedagogicko-psychologické
a před Velikonocemi si připomene jarní poradny a odborným lékařem.
Sběr starého papíru zatím probíhá
tradice. Velikonoční prázdniny připadají
na 9.–13. dubna 2020. Před odchodem měsíčně přistavením kontejneru ke škole
na prázdniny vyhodnotíme výtvarnou kolem 20. dne v měsíci.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji pěksoutěž Kraslice roku 2020, do které moné jarní dny.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

REKLAMA
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Mateřská škola Tvarožná
Zpěv ptáků a sluníčko, které již hřeje, nám signalizuje, že se blíží jaro a s ním
i dobrá nálada. V naší mateřské škole nás
neopustila ani v zimě, protože se neustále
něčím novým zaobíráme a zároveň se těšíme na další aktivity.
9. března jsme
byli v Divadle Bolka
Polívky na pohádce
„Obušku z pytle ven“.
V muzikálovém zpracování jsme viděli
klasickou pohádku
na motivy K. J. Erbena.
17. března přijede
do mateřské školy
skutečný mořeplavec,
který jako ostřílený
dobrodruh obeplul
celý svět. Se svými zážitky se podělí i s našimi dětmi. Program se
jmenuje „Jak Kolumbus objevil Ameriku.“
30. března starší děti pojedou do Vida
centra v Brně na program „Když kámen

promluví“. Vyzkouší si mnoho zajímavých
pokusů a zároveň se zúčastní dalšího vzdělávacího programu.
31. března od 15.30 jsme pro vás připravili tradiční „Velikonoční dílny“. Společ-

31. 1. 2020 návštěva muzea ve Šlapanicích

ně si s námi můžete vyrobit jarní věneček
na dveře, z keramické hlíny a vrbového
proutí velikonoční dekoraci či si nazdobit
velikonoční perníčky. Nebude chybět ani

14. 2. 2020 maškarní bál v MŠ – 1. třída
Tvaroženský zpravodaj
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14. 2. 2020 maškarní bál v MŠ – 2. třída

ochutnávka dobrých pomazánek z naší
29. dubna bude na školní zahradě proškolní kuchyně. Srdečně všechny zveme bíhat Čarodějnický rej ve strašidelných
na tuto zajímavou a určitě inspirující díl- kostýmech. V tento den nebude chybět
ničku.
diskotéka, soutěže, ale i opékání špekáčků.
8. dubna jedeme do Brna na výuko- V měsíci dubnu jako každoročně plánujevý program pod názvem „Jak se pečou me návštěvu HZS v Pozořicích. Termín však
Velikonoce“, kde si zahrajeme na pekaře upřesníme, protože zatím nevíme, co můa budeme péct jidáše. Zábavnou formou žeme od měsíce dubna očekávat.
Co se týká aktivit, myslím, že jejich výse děti seznámí s velikonočními tradicemi
čet je na následující dva měsíce úplný.
a zvyky.
S příchodem jara na nás
čeká i jarní úklid na školní zahradě a příprava školního záhonu. Doufejme, že to pravé
jaro na sebe nenechá dlouho
čekat.
Na závěr mého příspěvku do zpravodaje přeji všem
čitatelům radostné prožívání
slunných jarních dnů prozářených barvami a prosycených vůněmi a příjemné prožití Velikonoc.
10. 2. 2020 Kosmický stan v MŠ
23

Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Zemřel veterán
V USA v Pine Arizona zemřel Neil Morrison (*28. 12. 1944 +16. 2. 2020), voják, učitel
a historik. Čest jeho památce!

Muž s nepřehlédnutelnou vizáží Tvarožnou naposledy navštívil při výročí bitvy
u Slavkova v roce 2016. Na Slavkovském bojišti a ve Tvarožné byl i v letech 1987 a 1989.
Na zajímavé fotografii z tvaroženské návsi, pořízené v roce
1987 (nebo 1989?),
je Američan Neil
Morrison s kamarády
z Anglie, Německa
a Ruska.
Na druhé fotografii je s manželkou
a dcerou na našem
Obecním
úřadě
v roce 2016.
(foto Ing. Vilém Šimek)
František Kopecký,
kronikář ve Tvarožné
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženské

OSTATKY
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Ze života obce obrazem
Nová ordinace praktické lékařky v budově obecního úřadu.

Výstavba nového vodojemu nad Hlinkami.

27
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Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1930
Co bylo vybudováno před devadesáti lety?
V roce 1930 provedeny následující obecní stavby
Vybudována byla silnice ke mlýnu p. Karla Bahnera z okresní silnice nákladem
14.000 Kč (p. Bahner přispěl obnosem 2.000 Kč). Dále vybudována pevná cesta za humny, z okresní silnice k domu p. Raimunda Hradského čís. 200 za 3.200 Kč, dále spravena ulice na „Krhoně“ (proti faře) za 2.100 Kč a podezděn břeh na Krhoně proti číslu …
za obnos 1.100 Kč.
V roce 1930 zakryty byly dvě další pouliční stoky vedoucí od silnic do potoka čímž
vzhled návsi velmi získal – a velmi to prospělo v ohledu zdravotním. Bylo by žádoucí
aby upraveny tak byly i zbývající stoky.
(str. 183–184)
Sečetli i negramotné…
Sčítání lidu
– druhé v československé republice, provedeno bylo 1. prosince 1930. Ve Tvarožné
bylo napočítáno 967 lidí – všichni čsl. státní občané; z těchto bylo 965 Čechů a 2 Němci. Podle náboženského vyznání bylo 949 římskokatol., 15 bez vyznání, 2 náb. českoslov. a 1 českobratrského. Podle zaměstnání 200 zemědělců, 194 dělníků a řemeslníků,
26 živnostníků, 15 úředníků a j. 820 občanů umí čísti a psáti, 11 jest negramotných,
136 pak dětí do 6ti roků.
(str. 184)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

29
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Málo známá Tvarožná
Zpevněná cesta od školy na Konec byla vybudována za mlaty hospodářských usedlostí které stojí na levé straně návsi. Lidem pomáhaly kravské a koňské potahy. Byl
upravován terén a cesta zpevňována kameny. U domu č. 99, tam kde se cesta spojuje
s krajskou silnicí, bylo nutné ubrat část svahu.
(Dokončení v příštím čísle.)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženské domy (1)
Ve Tvarožné má číslo 1 dům v Gastlu.
V tomto seriálu si znovu připomeneme
vlastníky asi devíti desítek tvaroženských Jako první vlastník je uveden Bernard Jadomů od 17. století až do čtyřicátých či hoda v roce 1656. Proč dostal č. 1 právě
padesátých let minulého století. K nim tento dům nevíme. V roce 1770 ho vlastnil
přidám jejich fotografie nebo obrazy, čtvrtláník Tomáš Hula. Byl tento dům pro
na nichž je dřívější nebo současný vzhled. obec nějak významný nebo se jednalo
Fotografie domů a jména jejich majite- o logický začátek číslování od krajního
lů z minulého století mohou nám starším domu ve směru od bývalých Tvarožnic
pomoci abychom si vybavili tváře a životy nebo od sídla vrchnosti v Líšni? Nebo šlo
těch kteří nás předešli v cestě na věčnost. o význam osoby majitele? O Tomáši HuNebudeme se vracet do dávné minu- lovi nic nevíme, v roce zahájení číslování
losti, ale pár stručných historických infor- domů ho nenajdeme ani mezi představimací je nutné uvést. Číslování domů bylo teli obce.
Číslování domů pokračuje na návsi
nařízeno v únoru 1770 za vlády Marie Terezie. Ve většíně obcí bylo s pomocí voj- po pravém břehu potoka směrem k býska zahájeno na podzim téhož roku. Byl to valému panskému dvoru. Tam máme čísla
24 a 25. Dál k Sivicím byla vrchnostenská
vlastně soupis domů a pak i poddaných.
Systémem pro pořadí přidělování čísel zahrada, tam výstavba nepokračovala.
v každé obci byl směr otáčení hodinových Pak čísla domů pokračují na jižní části
ručiček. Většinou se začínalo nejdůležitěj- návsi pod svahem od čísla 26 až do dávší veřejnou budovou, statkem nejbohat- ných Važanic, na Krhon. Fara má číslo 39
šího sedláka nebo farou. Na vesnicích už a dnešní Obecní úřad č. 40. Číslování sledujeme až na Konec po číslo 57. To se psal
k pozdějšímu přečíslování nedocházelo.
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tehdejšího
Vlastivědného
kroužku
kterými byli: Antonín
Daněk, doc. Vladimír
Drápal, Ing. František Galle, Jindřich
Galle, Josef Hlavatý,
Ing. František Krček,
Karel Matula, Josef
Odehnal a Vlastimír
Šlezinger.
Nevíme,
kolik fotografií se jim
podařilo shromáždit.
Už se není koho zeptat.
V
postupném
vlastnictví domu č. 1
v Gastlu se vystřídalo
rok 1790 a Tvarožná měla 60 domů a 370
hodně majitelů. Byli to: v roce 1656 Berobyvatel.
V roce 1869 už měla obec 100 domů nard Jahoda, 1662 Andrec (Andres ?) Kub,
a 657 obyvatel. Počet domů a obyvatel 1673 Jura Pekárek, 1676 Lukáš Skalník,
postupně narůstal. Historický půdorys 1693 Martin Audy, 1694 Matěj Maděránek,
obce „Tvarožny“ z té doby je publikován 1696 Matěj Haneš, 1699 Václav Čech, 1709
na straně 347 ve Vlastivědě moravské Jiřík Říha, 1712 Jakub Langer, 1729 Barv místopisu II. pro Brněnský okres z roku toň Kabelka, 1739 Jan Slezák, 1749 Tomáš
Hula, 1775 Jakub Hula, 1789 Martin Műller,
1897, který napsal František A. Slavík.
Zbývá dodat, že postupné vlastnictví 1793 Tomáš Poláček, 1817 Tomáš Poláček
domů ve Tvaroženském zpravodaji v 70. syn, 1841 Bartl a Kateřina Poláčkovi, 1892
a 80. letech minulého století už vycháze- Inocenc Šír, 1893 František a Terezie Polo. Jen jsme na to trochu zapomněli. Údaje
byly čerpány z bývalých pozemkových
knih tzv. Gruntovnic.
V uvedené době
byly rovněž shromažďovány fotografie do
mů. Usuzuji to z toho,
že ve Tvaroženském
zpravodaji byla uveřejněna výzva pro
majitele, aby fotografie domů darovali
kterémukoliv členu
Tvaroženský zpravodaj
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láčkovi, 1912 František Říha, 1913 František a Terezie Poláčkovi, 1922 Josef a Terezie Poláčkovi, 1923 Anna Poláčková, 1954
Josef a Ludmila Poláčkovi.
Na obrazu s kvetoucími stromy vidíme
domy č. 1, č. 90 a dům č. 130. Na černobílé fotografii je část domu č. 1 a 2, čelo
pohřebního průvodu je na úrovni domu
č. 119.
Vlastnictví domu č. 2 v Gastlu: v roce
1654 Tomáš Galle, 1662 Adam Čísl, 1672

Pavel Honeš, 1699 Václav Brzobohatý,
1724 Michael Jestřabský, 1750 Matouš
Kalláb, 1775 Martin Kalláb, 1793 Bartl
Kalláb, 1815 Martin Kecl, 1835 František
Gale, 1890 František a Anna Kadlecovi,
1898 František Koudelka, 1902 Ignác a Anděla Šlezingrovi, 1933 Ignác Šlezinger,
1935 Stanislav a Marie Šlezingrovi, 1944
Stanislav Šlezinger.
(Pokračování v příštím čísle.)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Zpravodajův básnický koutek
Co dává myšlenkám vzlétnout,
co dává jim jejich lesk.
V myšlenkách můžeš blednout,
splétat svou ženskou lest.
Co dává myšlenkám vzlétnout,
nejde v nich o křídla.
Viděla jsi labutě letět,
svou mysl jsi vybídla.
Co dá myšlenkám vzlétnout,
to je utajeno.
Snad je to v pohledu skryté,
když pohledu tvému je zasněno.
Neboj se tedy vzlétnout,
v myšlenkách není pád.

Nesena na koňském hřbetu,
myslíš teď na návrat.
V myšlenkách chtěla jsi vzlétnout,
byl to jen krásný cval.
Kůň nesměl se leknout,
nesl tě při snění tvém dál.
Chtěla jsi být chvíli za popelku,
však nemáš žádný oříšek.
Hřeje tě sportovní bunda a žádný kožíšek.
Dala jsi myšlenkám vzlétnout,
teď vedeš koně do stáje.
Funí ti do ucha,
sny tvé snad on nezná je..
autor básně: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. května 2020. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
březen–duben 2020
92 let
91 let
80 let
70 let
65 let

60 let
50 let

Květoslava Prochová, Tvarožná 154
Růžena Švehlová, Tvarožná 193
Jiří Havel, Tvarožná 31
Jiří Procházka, Tvarožná 123
Jiřina Orlíčková, Tvarožná 333
Jan Řičánek, Tvarožná 96
Libuše Štěpánková, Tvarožná 255
Jiří Kousal, Tvarožná 9
Pavel Kousal, Tvarožná 5
David Vlček, Tvarožná 321
Jiří Krška, Tvarožná 82
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 350 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.
Datum vydání 16. 3. 2020.
Tvaroženský zpravodaj
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1. farní ples, 1. února 2020

Obecní ples, 8. února 2020

