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Slovo starosty

Vážení občané,
pokračuje obnova vozovek a chodníků po položení splaškové kanalizace.
Z několikamilionových investic, vložených
do oprav v průběhu tohoto roku, budou
mít občané naší obce prospěch desítky
dalších let.
Pracuje se na místních komunikacích
na návsi, v Gastlu, na Krhoně. Byl opraven chodník v Hlinkách. Máme smluvně
i termínově dohodnuty a finančně podloženy opravy v dalších částech obce. Mám
na mysli větší opravy v Gastlu, u školy,
u kulturního domu a na Nové ulici. V tomto pořadí budou opravy pokračovat. Termín dokončení úseků pod názvy projektů
Náves 1 a Náves 2 je do konce července
tedy do pouti. Zatím jsme na tyto dvě
části uhradili z úvěru ČMRZB dvě faktury
ve výši 426 982 Kč a 2 744 991 Kč. Termín
na dokončení úseku Náves 3 je do konce
října.
V pondělí 29. června a ve středu 1. července byl položen nový povrch krajské
silnice na Sivické ulici. Tam budou nyní
opraveny chodníky. Těžiště prací se přesunulo Za humna. V obou těchto částech
máme s firmou Promont uzavřeny smlouvy na opravy chodníků.
Všechny zmíněné opravy chceme stihnout ještě letos. Je to reálné. Stále si musíme hlídat potřebné finanční prostředky.
Pokles daní pro obec v této době hospodářské recese již pociťujeme. Usilujeme
také o neustále oddalované zahájení čerpání financí z navýšení úvěru Komerční
banky.
Připomínám, že opravy se provádějí
na úsecích, dotčených pokládáním potrubí splaškové kanalizace a přípojek. Nelze
jen tak říci, ještě udělejte to a to navíc. Se-

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek, Petr Pejřil a ČMC.
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tkal jsem se s názorem: „No tak si půjčíte
o pár stovek tisíc či milion navíc a spravíte
to ještě u našeho“. S tím nelze souhlasit.
Ani banky nerozdávají úvěry jen tak. Musíme vědět, na co máme. A obec bude
úvěry splácet dlouhé roky. Finanční prostředky se scházejí pomalu. Někteří občané obci ještě nezaplatili příspěvek 3000 Kč
na revizní šachtu a další pak úhradu
splaškové přípojky na stavební pozemek.
Máme rovněž několik neplatičů za svoz
a likvidaci komunálního odpadu.
Na investičním záměru JMK ve věci
opravy krajské silnice kolem Obecního
úřadu byla zahájena příprava dokumen-



tace pro stavební povolení. Zahájení prací
v letošním roce je málo pravděpodobné,
protože Jihomoravský kraj krátí výdaje letošního rozpočtu z důvodu nižších daňových příjmů o 500 milionů korun.
V bývalé cihelně byly zahájeny práce
na výstavbě inženýrských sítí. Na cestě
k Vinohradům bylo zahájeno stavební řízení na inženýrské sítě, provizorní komunikaci a veřejné osvětlení.
Dětské hřiště za prodejnou pana Dohnálka bylo s přispěním dotace z Programu rozvoje venkova dokončeno 25. května a předáno do užívání.
František Kopecký
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace
17. května se sešli příznivci dechovky na XII. přehlídce dechovek, pořádané obcí
k výročí narození kapelníka Julia Antoše. Vystoupily dechové hudby
Hanačka, Mladá muzika z Kyjova, dechovka ze slovenské Bojnice a Lácaranka z Kobylí.
23. května pořádali skauti Šprýmiádu.
27. května jsme přivítali nové občánky, poblahopřáli jubilantům i ke zlaté svatbě.
31. května se uskutečnil dětský den ke Dni dětí.
1. června pořádal Sbor dobrovolných hasičů Hasičský den pro děti.
5. a 6. června jsme volili do Evropského parlamentu.
6. června se na Sokolovně uskutečnil festivalový koncert jako součást celostátní
akce Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, jehož nositelem je Národní informační a poradenské středisko při
Ministerstvu kultury ČR. Vystoupily orchestry z Kyjova, Jeseníku a Jablonce.
7. června soutěžily na návsi hasičské sbory v tradiční soutěži „O putovní pohár Zastupitelstva obce“.
13. června se uskutečnily tradiční hody, již podruhé pod patronací obce. Hrála
Liduška.
16. června nabylo právní moci rozhodnutí o předání splaškové kanalizace v naší obci
do předčasného užívání. Znamená to zahájení připojování nemovitostí
na novou kanalizaci.
22. června se na veřejném zasedání sešlo Zastupitelstvo obce.
Tvaroženský zpravodaj
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25. června se na Obecním úřadě loučily se školním rokem děti, končící docházku
v Mateřské a Základní škole.
27.–28. června nás navštívili sportovci a představitelé obce z naší družební obce
Kvačany. Výsledky sobotních fotbalových utkání: senioři 4:4 (branky
P. Buchta, K. Buchta, J. Šmerda, Kabeláč), ženy 8:1 a muži 0:0. Součástí
sobotního programu bylo i ochutnávání vín z místní produkce v doprovodu cimbálové hudby Donava,
9. srpna je termín tradiční tvaroženské pouti.

Další informace
Upozorňujeme občany, kteří dosud
neuhradili příspěvek 3000 Kč nebo přípojku splaškové kanalizace na stavební místo,
aby tak na Obecním úřadě učinili.

Poděkování
Poděkování patří všem obětavým organizátorům kulturních a společenských
akcí, které se konaly v uplynulém období.
Byly to především přehlídka dechovek,
koncert komorních orchestrů, hody, hasičská soutěž a návštěva přátel ze slovenských Kvačan.

Stromy na návsi
Jak jste si jistě všimli, došlo v měsíci
dubnu k odstranění tří stromů u Šírového a ořezání nebezpečných větví u dvou
dalších stromů. Celý zásah byl proveden
po konzultaci s dendrologickými znalci
a na jejich doporučení. Bohužel i přesto, že jsme o této akci informovali občany ve zpravodaji, našel se mezi občany
podněcovatel, který oznámil tento zásah
na České inspekci životního prostředí jako
živelné kácení zdravých stromů. Po provedené kontrole ze strany ČIŽP nebylo zjištěno žádné porušení předpisů pro kácení
stromů rostoucích mimo les. Rád bych
informoval občany, že ani ČIŽP nemůže
zasahovat do odborných posudků, obec
musí dodržovat zákonný postup při likvidaci nebezpečných a přestárlých stromů,
5

na které vydá rozhodnutí a ČIŽP kontroluje, zda byly splněny všechny podmínky
stanovené zákonem a provádějícími předpisy. Bohužel nás čeká v nejbližší době další likvidace nebezpečných a nemocných
stromů, o kterém bude rozhodovat celé
zastupitelstvo. Neradi bychom se opět setkali s nepříjemnou kontrolou, která musí
každý podnět prošetřit. Na podzim bude
vysázeno šest nových červených kaštanů
a věřím, že se nám postupně podaří nenásilně obnovit a ozdravit stromy na naší návsi, které vytváří nádhernou dominantu
obce, kterou obdivují všichni návštěvníci.
Ing. Havel Jiří
místostarosta
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Informace Z.O.
Usnesení č. 12 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 22. 6. 2009 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vilém Šimek, Emil Blahák
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Pavel Babušík
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
3. Zastupitelstvo Obce Tvarožná ukládá zástupci obce Tvarožná, aby hlasoval
na valné hromadě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko pro
schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo
7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 uzavřené mezi věřitelem – Komerční banka,
a.s., se sídlem: Praha l, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,
a dlužníkem – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, Masarykovo
nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí
v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR.
		 (úprava podílu ručení obcí).
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
4. Zastupitelstvo Obce Tvarožná souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o ručení registrační číslo 10000074692, uzavřené mezi Komerční banka, a.s., se
sídlem Praha 1, Na příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 a obcí Tvarožná,
a to v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR dle „Smlouvy o revolvingovém úvěru“ registrační číslo 7490006200437, uzavřené dne 17. 10. 2006 mezi Komerční bankou, a.s. a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. (příloha č. 2)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
5. Zastupitelstvo Obce Tvarožná souhlasí pro finanční zajištění investice „Šlapanicko Čistá Říčka a Rakovec“ s uzavřením Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o spolupráci
při realizaci Projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec“ uzavřené se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a to v souvislosti s Dodatkem č. 2 ke „Smlouvě o revolvingovém úvěru“ registrační číslo 7490006200437
ze dne 17. 10. 2006 o navýšení úvěru na 11 730 000,00 EUR. – (příloha č. 3)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
6. Zastupitelstvo Obce Tvarožná schvaluje směnu části pozemku p.č. 681/1
v k.ú. Tvarožná o výměře 383 m2 (příloha č. 4)
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1
Tvaroženský zpravodaj
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7. Zastupitelstvo Obce Tvarožná schvaluje Rozpočtové opatření č. II/2009 (příloha č. 5)
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1
8. Zastupitelstvo Obce Tvarožná schvaluje další postup ošetření zeleně v obci
(v souvislosti s vypracováním „Plánu obnovy zeleně v obci“ Komisí životního prostředí.)
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce POVĚŘUJE:
		 Radu obce Tvarožná schválením výše poplatků ve Sběrném dvoře do 15. 7. 2009
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1
III. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
		 ––––––
IV. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu starosty
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo
7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 uzavřené mezi věřitelem – Komerční banka,
a.s., se sídlem: Praha l, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,
a dlužníkem – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, Masarykovo
nám. 100/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí
v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,– EUR. (příloha č. 1)
3. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.
IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
– Komisi životního prostředí upřesnit do 30. 6. 2009 výši poplatků za ukládání odpadu ve Sběrném dvoře a předložit Radě obce.
– Komisi životního prostředí vypracovat do příštího zasedání Zastupitelstva obce
„Plán obnovy zeleně v obci“.

Ve Tvarožné dne 22. 6. 2009
František Kopecký – starosta		
Ověřovatelé:
Jiří Bajer – zastupitel 			
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Ing. Jiří Havel – místostarosta
Pavel Babušík – zastupitel
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Volby do Evropského parlamentu 2009
Ve Tvarožné bylo do seznamu voličů zapsáno celkem 963 osob, z toho:
počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky (kteří se zúčastnili voleb):
počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:				

386
384

Jednotlivé strany získaly následující počet hlasů:
1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
126 hlasů = 32,81 %
2. Občanská demokratická strana
93 hlasy = 24,22 %
3. Česká strana sociálně demokratická
44 hlasy = 11,46 %
4. Komunistická strana Čech a Moravy
36 hlasů = 9,38 %
5. Suverenita
15 hlasů = 3,91 %
6. Ostatní zbývající strany celkem
70 hlasů = 18,22 %



M.P.

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
srpen–září 2009
sobota
8. 8. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
19. 8. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 29. 8. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
2. 9. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 12. 9. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
23. 9. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 3. 10. 2009
9:00–11:00 hod.
Upozorňujeme občany, že Rada obce, na doporučení Zastupitelstva obce schválila nový ceník za ukládání odpadu ve Sběrném dvoře s platností od 1. 8. 2009.

Ceník za ukládání odpadu ve Sběrném dvoře s platností od 1. 8. 2009
Stavební suť

– kolečka
– malý vozík za auto (do 0,5 m3)
– velký vozík

20 Kč
250 Kč
400 Kč

Pneu

– osobní
– osobní s diskem
– nákladní

40 Kč
90 Kč
130 Kč

Vysloužilé elektrospotřebiče – kompletní
– nekompletní
Tvaroženský zpravodaj

zdarma
200 Kč
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Spalitelný odpad		

zdarma

Železný šrot		

zdarma

Papír – Sběr papíru se provádí ve spolupráci se Základní školou – velkoobjemové
kontejnery budou u školy a svoz se uskuteční v měsíci březnu, červnu, září a prosinci.
Ing. Jiří Havel
místostarosta



Zprávy komisí ZO

Hudební slavnosti Julia Antoše
Každým rokem již dvanáct let pořádá
v květnu obec Tvarožná vzpomínkovou
akci formou přehlídky dechových souborů, u příležitosti narození tvaroženského
rodáka, skladatele a především skvělého
muzikanta Julia Antoše.
Scénář akce se za ta léta téměř nezměnil. Položení věnce pod pamětní desku
na domě č. 122, krátký proslov starosty
obce, několik melodií v podání DH Lácaranka a již může začít přehlídka v Kulturním domě Kosmák.
Na každý ročník se snažíme pozvat
soubory, které u nás neměly příležitost
vystupovat a prezentovat se připraveným

hudebním pásmem, představit se na živo
a ne tak jak jsou známy především z rozhlasových přijímačů a už méně z televize.
DH Lácaranka, pravidelně se zúčastňující kapela z Jižní Moravy, svůj název dostala podle kopce Lácary, který je přírodní
dominantou vinařské obce Kobylí na Moravě. Tady v roce 1975 založil pan Metoděj
Hanák z Brumovic spolu s Jaroslavem Hamanem dětskou dechovku, která se stala
základem budoucí Lácaranky. Největších
úspěchů dosáhla Lácaranka pod vedením
kapelníka ing. Jožky Kaně – zakládajícího
člena kapely, který v kapele hrál plných
33 let a posledních 18 let dělal kapelníka.

REKLAMA
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dobrou pohodu a radost do srdcí svých
příznivců a posluchačů dechové hudby.
Hanačka má ve svém repertoáru skladby
různého provedení – zpívané písničky
i orchestrální skladby, klasickou tvorbu
dechové hudby, upravené skladby moderních žánrů, ale převážně je zaměřená
na skladby současných autorů dechovky a to zejména moravských. To vše
ve Tvarožné Hanačka předvedla se svými sólisty. Zpěvačkami Marií Šujanovou,
Hanou Burešovou, Helenou Horáskovou,
teprve šestiletou Katuškou Burešovou, se
zpěváky Tomášem Koutným a Jiřím Roseckým. Nezapomenutelné je vystoupení
jedenáctiletého Ondry Motala na Xylophone.
Možnost předvést se ve Tvarožné
dostal neziskový Dechový orchestr ZUŠ
Kyjov pod vedením svého zakladatele Jiřího Pimka. Orchestr působí teprve pátým
rokem, ale v krátké historii získal spoustu
V současné době vykonává funkci kapelníka Lácaranky křídlovák Pavel Růžička
z Velkých Němčic. Z původní sestavy
dětské dechovky zůstali dnes pouze dva
muzikanti. Hudební skladatel, autor téměř
120 skladeb Pavel Svoboda a trumpetista
Milan Dufek. S Lácarankou zpívají Jitka
Oplouštilová, Michaela Šiprová, Pavel Kadrnka a Pavel Jech.
17. května přesně ve 14:30 hod v sále
Kulturního domu zaznívá obecní fanfára,
skladatele Pavla Svobody a návštěvníky,
především z okolních obcí vítá jménem
Rady obce a Kulturní komise starosta
obce František Kopecký. Příjemné nedělní
odpoledne s dechovkou začíná.
Kapelník Jaromír Motal přivádí na pódium Dechový orchestr Hanačka, mladou kapelu, která našla své tvůrčí zázemí
v Břestu u Kroměříže. Převážně mladí lidé,
kteří mají rádi dechovou hudbu. Jejich
cílem je přinést jejím prostřednictvím
Tvaroženský zpravodaj
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ocenění v naší republice a ve Francii. Více
jak půlhodinové vystoupení tvořily nejen
skladby klasické dechovky, ale i moderní
a taneční.
Zahraniční host, tak jako v loňském
roce, byl ze Slovenska a přijel k nám ze
180 km vzdálené Bojnice. Když se řekne
Bojnice, každý si představí termální koupaliště, ZOO a dominantu, místní zámek.
Kapelu řídí Marek Flimel, zpívali Simona
Janovičová, Dominika Posová a Ladislav
Mišeje. V roce 2008 oslavili na Slovensku
deset roků od založení kapely a za tu
dobu soubor absolvoval spoustu vystou-

pení nejen na Slovensku ale i v Německu,
Rakousku a samozřejmě v ČR. Hrají samozřejmě klasickou dechovku, odbočí však
i k tanečním a muzikálovým melodiím
a sólovým skladbám.
Takový byl dvanáctý ročník a již se
mi hromadí ve složce „XIII. r. přehlídky
D.O.“ nabídky jiných dechovek, které by
měly zájem na přehlídce vystoupit. Naše
slavnost se za ty roky stala všeobecně
známou a vyhledávanou akcí nejen mezi
hudebními tělesy, ale i mezi návštěvníky.
Lubomír Šubrt
kulturní komise

Festival neprofesionálních komorních orchestrů
V sobotu 6. června se v sále Sokolovny
uskutečnila akce pro naši obec naprosto
ojedinělá a výjimečná. Poctu zorganizovat jednu z etap Národního festivalu
neprofesionálních orchestrů se každému
nepoštěstí. Festival pořádá Asociace neprofesionálních symfonických a komorních těles za podpory Ministerstva kultury
ČR. Záštitu nad projektem převzala obec
Tvarožná, takže jmenovité poděkování
patří starostovi p. Františku Kopeckému
a celému obecnímu zastupitelstvu.
Protože se jedná o akci dvoudenní –
druhý den se hrálo ve Veselí n. Moravou
– bylo nutné s organizací začít ve spolupráci s kulturní komisí obce s ročním předstihem.
Koncert byl zahájen krátkým seznámením s projektem. Pak už se představil
nám dobře známý a spolehlivý Kyjovský
komorní orchestr. Jeho umělecký vedoucí,
který je i sbormistrem našeho chrámového sboru, ing. Jan Sáraz byl zároveň prezidentem III. etapy Národního festivalu.
O další zážitek se postaralo Jablonecké
komorní sdružení se svými sólisty a uměleckým vedoucím Pavlem Hübnerem. Tře11

tím vystupujícím byl Smyčcový orchestr
ZUŠ Jeseník s dirigentem Františkem Mechem. Bylo jasné, že všechny orchestry
mají vynikající vedení. Proto předvedená
díla F. X. Duška, J. Felda, G. F. Händla, Vivaldiho, Čajkovského či Gerschvina byla
provedena téměř na profesionální úrovni.
Takto byly také výkony účinkujících ohodnoceny odbornými lektory festivalu p. Čechovou a p. Hanzalovou z Prahy.
Myslím, že je dobré zdůraznit, že věkový průměr muzikantů byl velmi nízký.
I přesto svůj koníček dělají s velkou láskou,
nadšením a nasazením. A věřte – nevěřte,
pokud se k nim přiblížíte víc, jejich spontánnost vás pohltí natolik, že pak není důležité, zda jste odborníky v hudbě nebo
jakémkoliv jiném oboru nebo jen posluchači. Abyste si takou chvíli užili, stačilo by
jen přijít, sledovat a poslouchat. Nejméně
pro tento okamžik vás to odvede od běžného života, na který jsme si zvykli tak
samozřejmě hartusit. Bohužel, všechno je
trochu jinak. Nechceme se loučit se svoji
ulitou a teploučkem svého já, nechceme
být vstřícní jeden k druhému. Za to však
vyžadujeme vše pokud možno jen perRočník 37 • Číslo 4 • červenec–srpen 2009

fektní. A když je nám jedna z možností
nabídnuta až pod nos, byť „jen“ v provedení amatérů, když za námi s nadšením
přijedou stovky kilometrů muzikanti

z Jablonce nad Nisou, Jeseníku či jen Kyjova, my zrovna nemáme čas, máme příliš
práce nebo nás to nebaví? Desítka těch,
kteří nezaváhali a přišli na koncert, si ze

REKLAMA
Ing. Roman Kolařík – počítače pro vás









instalace a údržba počítačů a příslušenství
instalace programů
instalace a údržba počítačových sítí a internetu
rozšiřování a oprava počítačů
zabezpečení počítačů
prodej nové výpočetní techniky
vedení účetnictví a daňové evidence
účetní poradenství

NOVĚ – prodej renovovaných laserových a inkoustových tonerů
Ing. Roman Kolařík, V Zámku 294, Pozořice
telefon: 544 250 259, mobil: 608 043 532
e-mail: kolarikroman@volny.cz
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sálu odnesla nevšední zážitek a velký kus
radosti, který protagonisté koncertu rozdávali.
Přeji všem neprofesionálním muzikantům, a vůbec všem amatérům v jakémkoliv oboru , aby svoje nadšení jít dál a rozvíjet se nevzdávali. A nám ostatním přeji,



abychom se je učili chápat, poslouchat
a uměli je ocenit. A to přesně podle motta
hlavního organizátora jihomoravské části
letošního ročníku Festivalu neprofesionálních orchestrů: „Nadšení může dát víc
než dokonalost“.
Alena Kalužová
kulturní komise

Ze života…

Václav Alois Liškutín

(*23. 9. 1929 +10. 10. 2000)
Na základě podkladů, předaných rodinnými příslušníky, otiskujeme životní
příběh našeho významného rodáka, herce Aloise Liškutína .
Václav Alois Liškutín se narodil 23. září
1929 v Brně (i když některé internetové
stránky uvádějí Otín u Jihlavy). Své dětství
a mládí prožil v rodinném kruhu v obci
Tvarožná u Brna v zemědělské rodině. Žil
mezi mnoha dobrými přáteli a kamarády,
na které celý život rád vzpomínal.
13

Jeho rodiče, Marie a Alois, pocházeli
ze starých selských rodů. Otec byl z osmi
a matka ze tří dětí. Sám měl tři sourozence.
Dvě sestry – Marii a Věru, a mladšího bratra Františka, který záhy zemřel. Hospodářství živilo celou rodinu.
Obecnou školu vychodil ve Tvarožné
a měšťanskou školu v blízkých Pozořicích.
V roce 1943, za německé okupace, ukončil základní vzdělání. Bylo logické, že zůstal na hospodářství svého otce. Po válce,
Ročník 37 • Číslo 4 • červenec–srpen 2009

v roce 1946, začal studovat rolnicko-zemědělskou školu ve Šlapanicích. Po dvou
letech ji ukončil. Ve Tvarožné existovalo
ochotnické divadlo. Podle vzoru své matky se této činnosti také věnoval. To byl impuls, kterým mu divadlo a hlavně herectví
učarovalo natolik, že to předurčilo jeho
další životní dráhu.
Komunistický režim soukromé hospodářství potlačoval a v rámci kolektivizace
zabavil rodičům většinu majetku, který
byl převeden do JZD Tvarožná. Tato skutečnost zformovala jeho politické přesvědčení. V polovině roku 1949 byl přijat
na konzervatoř, obor dramaturgie. Z ní
pak, po jejím krátkém trvání, byl celý ročník převeden, po přijímacích zkouškách,
na nově založenou divadelní fakultu Janáčkovy akademie múzických umění
(JAMU) v Brně.
Během konce 1. ročníku a následujících prázdnin absolvoval doškolovací kurz
pro nematuranty na zámku v Protivíně
v Čechách.
Měl velký talent nejen herecký, nýbrž
také pěvecký. Měli to v rodině. Jeho sestry
zpívaly v kostele na kůru a sestřenice Věra
Knosová byla členkou opery státního
divadla v Brně. Moc nescházelo a stal se
operním pěvcem.
Dramaturgie ho ale přitahovala více.
Recitace Schillerova „Potápěče“ je nezapomenutelná a neopakovatelná. Ani
hudební nástroje mu nebyly cizí. Hrál
na klavír a kytaru, zpíval báječné písničky
a vytvářel tak ve společnosti dobrou náladu a pohodu.
A právě jeho talent byl solí v očích
mnoha lidem. Zejména jednoho jeho
spolužáka, který se postaral o to, aby
po dalším roku studia herecké fakulty byl
z politických důvodů vyloučen. Stačilo
zajít na Místní národní výbor ve Tvarožné
a zeptat se, jak mohou nechat studovat
Tvaroženský zpravodaj

syna kulaka.
Tím byl osud zpečetěn. Napomohlo
tomu ještě jeho odmítnutí vstupu do ČSM
- Československého svazu mládeže. Proto
byl, jako politicky nespolehlivý, ze studia
vyloučen a zařazen do pracovních vojenských útvarů PTP (pomocné technické
prapory) na hlubinné práce v dolech OKD
Orlová – Petřvald, do dolu „Československý pionýr“. Zde po dobu 26 měsíců pracoval jako důlní rychlorazič. Na konci roku
1953 byl ze zdravotních důvodů v souvislosti s reorganizací PTP propuštěn do civilu.
Po změnách vedení na JAMU dostal
možnost dokončit studium herectví.
Absolventské představení v roce 1955
mělo velký úspěch. Hrál dvojroli v Shakespearově hře “Komedie plná omylů“. Právě
proto mu bylo nabídnuto angažmá v Krajském oblastním divadle v Hradci Králové,
kde byl ředitelem Milan Pásek, který ho
na fakultě učil.
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V Hradci Králové v té době žil také jeho
strýc generálmajor MUDr. Josef Liškutín,
který působil na Vojenské lékařské akademii jako profesor hygieny. Po návštěvě
Moskvy, kam byl předvolán, za záhadných okolností předčasně zemřel ve svých
46 letech. Po slavném pohřbu byl pochován na hřbitově ve Tvarožné.
Po třech divadelních sezonách na základě své politické orientace odmítl vstup
do KSČ. Byl zbaven členství v Krajském
oblastním divadle „Vítězný únor“, přestože byl v té době již ženatý a čekal s manželkou Evou první dítě.
Na základě uměleckých výsledků získal v roce 1958 angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě. Bylo to díky tomu, že tehdejšího ředitele Panovce nezajímalo politické
zaměření, ale herecké schopnosti. Byly to
pro něj velmi úspěšné čtyři divadelní sezony. Šel z role do role. Jezdil s představeními a estrádami na zájezdy. V Jihlavě byl
velmi oblíbený a spokojený.
V lednu 1959 mu žena porodila syna,
za což jí byl nesmírně vděčný a šťastný.
Protože kromě zaměstnání byla pro něj
důležitá i rodina, chtěl být co nejblíže
svým rodičům. Také jeho žena pochází
z Brna a tak přijal po čtyřech letech působení v Jihlavě nabídku na angažmá v Brně.
Dobré bydlení bylo pro něj také důležité. V Jihlavě se po této stránce nenaplňovaly jeho představy. Tak si v roce 1962
zakoupil družstevní byt na Provazníkové
ulici v Brně. Za dva roky, to je v roce 1964,
přibyla do rodiny dcera. Jeho žena byla
zaměstnaná na II. stomatologické klinice
v Brně jako zubní laborantka.
Hrál ve „Večerním Brně“ a pak v divadle „Bří Mrštíků“ (nynější „Městské divadlo
v Brně“) na Lidické ulici. Zde byl zaměstnán až do důchodu.
V Brně to bylo, co se týká stěžejních
rolí, horší neboť v krátké době po jeho
15

nástupu do zdejšího divadla tam, také
z Hradce Králové, nastoupil jako ředitel
Milan Pásek. Ten se postaral o to, aby velké role nedostával.
Každé zlo je ale k něčemu dobré. Tím
měl totiž více času na působení v rozhlase, v televizi a v dabingu, kde získal čestné uznání. Hrál v několika filmech. Byly to
například „Postřižiny“, „Na samotě u lesa“,
„Smrt stopařek“, „Kdo hledá zlaté dno“,
„Slovácko sa nesúdí“, Četnické humoresky“
a další. Celkem asi 28 filmů. Byly to sice
menší role, ale byly. Také vyučoval dramaturgii na Lidové škole umění v Rousínově.
Mimo své zaměstnání se věnoval
svým zálibám. Postavil chatu v Rozdrojovicích, věnoval se amatérskému filmu
(8 mm i 16 mm film), fotografoval (fotky
si vyvolával sám) a věnoval se i železničnímu modelářství. Miloval turistiku se stanováním v přírodě. S rodinou projezdil celou republiku od Šíravy až po Lipno. Měl
rád lyžování i dovolené u moře.
Vždy se rád s celou rodinou vracel
ke svým rodičům. Pokud mu to čas dovolil, pomáhal, kde se dalo. Například při
jednocení řepy nebo vybírání brambor,
protože každý člen JZD se musel o určitý
úsek společných polnosti starat.
Ve Tvarožné vystoupil společně se sestřenicí Věrou Knosovou při zahájení oslav
700 výročí první písemné zmínky o obci
v roce 1988. I v důchodu pracoval v rozhlase Proglas, recitoval při různých společenských akcích, vernisážích a podobně.
Svou uměleckou činností se udržuje v povědomí veřejnosti dodnes.
Politickou křivdu, spáchanou komunistickým režimem na sobě a na rodičích,
se snažil po sametové revoluci řešit aktivní činností ve straně lidové a ve výboru
PTP. Ani po revoluci se však nemohl smířit
s bezprávím a podvodníky.
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Největší štěstí hledal v kruhu rodin10. října 2000 v 15:25 hodin nás náhle
ném. Proto byl nejšťastnější, když měl všechny opustil. Neměl čas se ani rozloucelou rodinu blízko sebe. Dokonce odmítl čit. Skonal ve Fakultní nemocnici u Svaté
i nabídku angažmá v Praze, protože by se Anny. Byla to velká a bolestná ztráta.
jí tak opět vzdálil.
Za spolupráci a poskytnutí fotografií děkujeme manželce a synovi našeho významného
rodáka.



Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
Školní rok 2008/2009 byl slavnostně
zakončen v pátek 26. 6. 2009. Důvodem
k předčasnému ukončení bylo malování
v budově školy. Vysvědčení bylo vydáno
všem 58 žákům, kteří navštěvovali naši
školu. Se samými výbornými prospělo 35
žáků školy. Z 5. ročníku odcházejí na gymnázium 2 žáci, 9 žáků na ZŠ Jihomoravské
náměstí Brno a 4 žáci do ZŠ Pozořice. Celková absence činila v průměru 46 hodin
na jednoho žáka, což je o 20 hodin více
než v 1. pololetí.
Vzhledem k úbytku dětí jsme se museli rozloučit s paní učitelkou PaedDr. Milenou Trávníčkovou, která byla letos podporou kolektivu učitelek.
Měsíc červen byl nabitý aktivitami. Začali jsme 1. června, na Den dětí, ukázkou
práce hasičů, policistů a záchranářů. Celý
program pro nás připravilo SDH Tvarožná,
a my za něj moc děkujeme.
Na tvaroženských hodech jsme zatancovali Českou besedu a pro rodiče jsme
připravili krátký program na závěrečné
třídní schůzky.
Týden od 15. do 20. června jsme strávili na škole v přírodě v rekreačním středisku Podmitrov u Strážku nedaleko Tišnova. Letošním tématem bylo „Cestování
v čase“. Žáci se každý den „přenesli“ do jiného období, poznávali historii a byly pro
Tvaroženský zpravodaj

ně připraveny aktivity vycházející z dané
historické doby. Pěkné počasí nám přálo,
takže jsme se všichni dobře pobavili.
Poslední červnový týden jsme ještě zvládli předprázdninovou dopravní
soutěž s jízdou zručnosti na kole. Absolutním výhercem byl Dan Kotulán ze 4.
ročníku. Soutěž Tvaroženský slavík letos
vyhrála Petra Křenková a Kristýna Šubrtová. Ve čtvrtek jsme se rozloučili s páťáky
na obecním úřadě a v pátek jsme zakončili školní rok vystoupením žáků 5. ročníku
a tanečního kroužku.
Všechny realizované aktivity druhého
pololetí jsou doplněny na našich webových stránkách fotografiemi.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
dětem za jejich práci ve vyučování i v mimoškolních aktivitách, všem učitelkám
za skvělou spolupráci, paní školnici Renatě Laníčkové za perfektní údržbu celé
budovy školy i jejího okolí a panu Křenkovi a Michalovi za odvoz zavazadel dětí
na místo pobytu na škole v přírodě.
Všem žákům přeji vydařené prázdniny
a rodičům a zaměstnancům školy pěknou
zaslouženou dovolenou. Vám všem, milí
čtenáři Tvaroženského zpravodaje, přeji
krásné sluníčkové léto.
Mgr. Věra Floriánová
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci poděkovat panu Petru Pejřilovi za zorganizování akce ke Dni dětí, která se nám všem
moc líbila a samozřejmě byla pro nás velmi zajímavá a poučná.
I když prázdniny jsou v plném proudu,
MŠ Tvarožná ještě zajišťuje provoz do 10.
7. 2009. Poté bude uzavřena a školní rok
opět zahájíme 1. září 2009 v 7:00 hod.
1. schůzka rodičů dětí, které jsou k docházce do MŠ přijaty pro školní rok 20092010 se uskuteční dne 2. 9. 2009 v 15:30
hod. v budově MŠ. Budou zde probírány
organizační záležitosti, týkající se celého
školního roku.
Nyní krátce nahlédneme do okénka
Školní jídelny při MŠ Tvarožná:
Pokud máte zájem platit obědy
ve školní jídelně převodem z účtu, je nutno zřídit trvalý příkaz se splatností do 20.
v měsíci.
Strávníci ZŠ: 7–10 let 320 Kč
11–14 let 360 Kč.
Strávníci MŠ: celodenní stravování 520 Kč.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém uvedeného věku dosahují.
Číslo
účtu
MŠ
Tvarožná
je
168323241/0300. Variabilní symbol uveďte prosím rodné číslo dítěte. První platba
na září 2009 musí být uhrazena do 20. srpna 2009.
Na závěr přeji čtenářům Zpravodaje
Peníze na obědy v hotovosti na měsíc více prosluněných dnů a pohodovou dozáří pro MŠ a ZŠ bude paní Bajerová vy- volenou, na kterou se jistě všichni hodně
bírat ve středu 26. 8. 2009 v MŠ Tvarožná, těší.
v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. Nové
Za kolektiv mateřské školy
telefonní číslo do ŠJ je 731 650 706.
Mgr. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 7. září. 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.
17
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Naši jubilanti

červenec–srpen 2009
85 let

Švehlová Amálie, Tvarožná 279

80 let

Šemora Václav, Tvarožná 291
Kaláb Jan, Tvarožná 307
Rafajová Anna, Tvarožná 252
Šlezingrová Anna, Tvarožná 241

75 let

Tupý Jaromír, Tvarožná 158

70 let

Mašlánová Bohuslava, Tvarožná 185

65 let

Burša Pavel, Tvarožná 183
Buršová Eliška, Tvarožná 183
Vlčková Eliška, Tvarožná 321

60 let

Putna Karel, Tvarožná 63

50 let

Mašlán Ludvík, Tvarožná 185
Kousalová Emilie, Tvarožná 9
Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

Váš dodavatel výpočetní techniky a elektroniky
PC
PC příslušenství
Notebooky
Software
Monitory
Televize
Přijímače DVB-T
Spotřební elektronika
…a mnoho dalšího

E-mail: info@murena.cz
Tel.: +420 531 028 028

www.murena.cz
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kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj

18

Komorní koncert

Vítání občánků

Jubilanti…

