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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný jarní pozdrav.
V posledním týdnu měsíce března proběhlo čištění místních komunikací, které
se však netýkalo komunikací krajských,
jejichž úklid zajišťuje Správa a údržba
silnic JM kraje (SUS). Krajské silnice byly
zbaveny zbytků posypových materiálů až
teprve začátkem května. V příštím roce
chceme zajistit úklid všech komunikací
včas a současně. Letos se to nepodařilo,
neboť dohodu se SUS na úhradu nákladů
za čištění komunikací, které má ve správě,
je třeba uzavřít už na začátku roku. Samozřejmě nikomu nebráníme, aby si silnici
před svým domem zametl sám. To naopak vítáme a chválíme.
V obci probíhaly především práce spojené s likvidací náletových porostů, dále
výsadba nových stromů a ošetření a úpravy stávající zeleně. To zejména na návsi
a na hřbitově.
V zatáčce u hřbitova bylo umístěno
nové dopravní zrcadlo, které má napomoci bezpečnému přecházení silnice u dolní
hřbitovní brány.
Na návsi se objevily nové lavičky. Věříme, že budou vítaným a využívaným
doplňkem. Následně přibudou do jejich
blízkosti také odpadkové koše, na jejichž
pořízení dostaneme dotaci. Proto s jejich
nákupem musíme ještě chvíli počkat.
Z návsi zmizela dvě dlouhodobě
odstavená vozidla, která zde pouze zabírala parkovací místa a postupně chátrala. Takovýchto vozidel není jednoduché
se zbavit. I v tomto případě narážíme
na ochranu a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Podobných vozidel
najdeme v obci více a chci touto cestou
apelovat na majitele, aby se postarali

Fotografie Ing. Vilém Šimek.
3

Ročník 39 • Číslo 3 • květen–červen 2011

o jejich likvidaci. Je možné je například
poskytnout profesionálním hasičům, kteří tato vozidla mohou využít v rámci svého výcviku. Obec to ráda zprostředkuje.
Stávající ocelové velkoobjemové kontejnery pomalu dožívají. Museli jsme se
„rozloučit“ se starým kontejnerem na hřbitově, který byl v tak chatrném stavu, že už
nešel opravit. Také kontejner na stavební
suť ve sběrném dvoře byl už velice špatný
a hrozilo, že se při nakládání rozsype. Byla
nutná jeho generální oprava. Nyní je tento opravený kontejner využíván na hřbitově a na stavební suť bude pořízen kontejner nový. Ten současný je bezúplatně
zapůjčen od firmy SITA.
Zánikem státního podniku Zemědělská a vodohospodářská správa (ZVHS)
došlo ke změně vlastníka tvaroženského
potoka a vodních nádrží. Novým majitelem a správcem toku a vodních děl se stal
státní podnik Povodí Moravy. Do konce loňského roku měla ZVHS uzavřenu
smlouvu na údržbu těchto nádrží a jejich
okolí s třetími (mimotvaroženskými)
osobami. Nevím přesně, jak tato údržba
z jejich strany probíhala, v každém případě ji měly zaplacenu. V tomto týdnu byla
podepsána smlouva mezi obcí Tvarožná
a Povodím Moravy na údržbu vodní
nádrže pod Novou ulicí. Údržbu budou
zajišťovat obecní pracovníci. O údržbu
nádrže pod Santonem se bude starat
Povodí samo. Začátkem jara přistoupilo
Povodí k vypuštění obou nádrží z důvodu zjištění jejich stavu a výlovu ryb. Toto
vypuštění se bude letos opakovat ještě
jednou, a to v zimním období, aby došlo

k vymrznutí jiker nežádoucích druhů
ryb. Po několika mrazivých dnech budou
nádrže opět napuštěny, aby mohly být
využity také k zimním radovánkám. Co
se týká nádrže pod Novou Ulicí, v letním
období bude možné její využívání tvaroženskými občany tak, jak tomu bylo
doposud.
Majitelům a uživatelům pozemků chci
připomenout starost o zahrádky a políčka.
Ať prší nebo je sucho, plevelům je to jedno. Rostou stále. Pokud je necháme vysemenit, mohou zaplevelit pozemky těch,
kteří do jejich ošetřování vkládají nemalé
úsilí i nemalé peníze. Nemusí to být nutně zlý úmysl. Někdy jde jen o nepozornost, nedostatek času nebo úplně jiné
starosti. Zlou krev to však může způsobit
v každém případě. Přitom stačí pozemek,
na kterém zrovna nic nepěstuji, dvakrát
až třikrát během vegetační doby pokosit
nebo nechat pokosit a je po problému.
Zmíním se ještě o dvou důležitých
kulturních akcích, které jsou blíže interpretovány na dalších stránkách tohoto
zpravodaje. Jednou z nich je udělení
významného ocenění, které obdržel
od ministra kultury ČR pan doc. Vladimír
Drápal. Myslím, že si mohu dovolit poblahopřát panu Drápalovi i za vás za všechny.
Další událost proběhne v pátek 27. května.
Tvaroženský kostel sv. Mikuláše se letos
zapojuje do celostátní akce Noc kostelů.
Je to vlastně akce mezinárodní, koná se
současně také v Rakousku a na Slovensku.
Na závěr přeji všem školákům mnoho
úspěchů a málo stresů ve zkouškovém
období a zdárné ukončení školního roku.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj

4



Zajímavosti z obce

Informace o proběhlých akcích
• 15. dubna 2011 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu uvedení knihy VLADIMÍR
•
•
•
•

•

DRÁPAL (viz článek na jiném místě).
30. dubna 2011 byly ve večerních hodinách za hasičskou zbrojnicí upáleny čarodějnice. Naštěstí pouze symbolicky. Odpoledne za zbrojnicí bylo věnováno dětem, které
si mimo jiné pochutnaly na grilovaných specialitách.
1. května 2011 se konala tradiční pouť hasičů ve Křtinách. Bohužel počasí tentokrát
slavnosti moc nepřálo.
8. květen 2011 byl věnován matkám a všem ženám ve Tvarožné. K jejich svátku byl
uspořádán koncert Kyjovského komorního orchestru vedeného Ing. Janem Sárazem.
9. květen 2011 – tento den byl natolik významný, že je mu věnován samostatný
článek, tisková zpráva a několik fotografií na stránkách zpravodaje. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a náměstek ministra kultury České republika
MgA. Radek Zdráhal udělili osobně tvaroženskému rodákovi, akademickému malíři, sochaři a grafikovi doc. Vladimíru Drápalovi medaili ARTIS BOHEMIAE AMICIS.
Doc. Vladimír Drápal tak rozšířil řadu několika málo vyvolených, kterým je medaile ministerstva kultury České republiky udělována za dlouholetou a významnou
činnost, za šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí. Za zmínku
stojí vlastní slova pana hejtmana, který byl poctěn přítomností ve Tvarožné. Vyslovil mimo jiné zájem osobně se setkat v nejbližší budoucnosti s představiteli obce,
vyslechnout jejich názory a nabídnout pomocnou ruku při řešení problémů. Obdobná pozitivní vyjádření zněla i z úst náměstka ministra kultury ČR, brněnského rodáka,
MgA. Radka Zdráhala.
15. května se konal XIV. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše,
za účasti DH Filalenka, DH Blatnička a DH Rozmarýnka.

Pozvánka na nejbližší akce
• 27. květen 2011 – Noc kostelů, Tvarožná, chrám sv. Mikuláše
• 28. květen 2011 – Šprýmiáda
• 1. červen 2011 – Den dětí
• Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné:

•

– 3. červen – slavnostní schůze, od 20:00 hod. – zábava s DH Lálija, výstava dokumentů o činnosti hasičů (Spolkový dům Kosmák)
– 4. červen – výstava v hasičské zbrojnici
– 5. červen – výstava v hasičské zbrojnici, ukázky hasičské techniky okolních sborů,
ukázky historické i nejmodernější techniky, soutěž hasičských družstev o putovní
pohár zastupitelstva obce, ukázka hasičského útoku dětí
11. červen 2011 – Obecní hody
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NOC KOSTELŮ 27. 5. 2011 Tvarožná, kostel sv. Mikuláše
17.50–18.00 Zvony nás zvou…
		 (vyzvánění zvonů z věže kostela)
18.00 Mše svatá v kostele
		 (po mši sv. uvítání a zahájení Noci kostelů ve Tvarožné)
19.15 Dětská litanie
		 (pásmo dětí z naší farnosti o Panně
Marii)
20.00 Prohlídka kostela se svatým Mikulášem
		 (komentovaná prohlídka interiéru kostela)
21.00 Liturgický šatník aneb co se nosí při bohoslužbě
		 (přehlídka oděvů, které nosí kněz v průběhu celého roku, doprovázená
zpěvem Chrámového sboru)
22.00 Prohlídka kostela se svatým Mikulášem
		 (komentovaná prohlídka interiéru kostela)
22.30–23.15 Nechme vstoupit světlo do tmy noci
		 (společná modlitba chval vedená mládeží)
23.15 Trubači troubí…
		 (Večerka z balkonu nad vstupem do kostela)
Současně vás zveme…
19.00–22.30 Promítání fotografií ze života farnosti, výstava modlitebních knih
		 (v kostele)
19.00–22.00 Prohlídka kůru a věže kostela
19.00–22.00 Malé občerstvení s ochutnávkou mešního vína před kostelem
		 (v případě nepříznivého počasí na faře)
19.00–21.00 Trampolína pro děti
19.00–21.00 Andělská pošta
		 (pouštění balonků s přáním či modlitbou)
Bezbariérový vstup do kostela
Kostely v okolí, které můžete navštívit: ŠLAPANICE, POZOŘICE, SLAVKOV U BRNA

Hody 2011
Tak jako v posledních letech, i letos pořádají stárci a stárky tradiční hody ve Tvarožné
pod záštitou obce. Uskuteční se 11. června 2011. Tento rok navíc navštívíme školu, která
slaví 100. výročí založení. Při průvodu a na večerní zábavě nám zahraje kapela Voděnka
z Kozlan, která se zde představila v loňském roce na slavnostech Julia Antoše.
Předpokládaný program:
13:00 Vyjde slavnostní průvod od KD Kosmák
13:15 Požehnání u školy
13:45 Průvod po vesnici
Tvaroženský zpravodaj
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17:00 Příchod do prostor KD Kosmák a následný nástup stárků
17:15 Žáci ZŠ zatančí moravskou besedu
20:00 Zahájení večerní zábavy
Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na setkání v odpoledních i večerních hodinách!
Jan Daněk a STÁRCI

Poděkování
Poděkování patří paní Žofii Ondráčkové za přípravu a osobní zajištění humanitární sbírky Diakonie Broumov, která se konala ve dnech 15. a 16. dubna 2011 v hasičské zbrojnici.
Pracovníkům obce, kteří se podíleli na přípravách a průběhu slavnostního večera dne
15. dubna 2011 při uvedení knihy VLADIMÍR DRÁPAL a dne 9. května při udělení medaile doc. Drápalovi.
Dále patří poděkování paní Aleně Kalužové za organizaci sbírky hraček pro mateřskou
školu v Srbsku a za organizaci koncertu ke Dni matek.
Panu Bohuslavu Adámkovi z Holubic a panu Janu Vlčkovi z Tvarožné za účast v historických vojenských uniformách při příležitosti udělení medaile ministra kultury doc. Drápalovi dne 9. května 2011, čímž důstojně doplnili slavnostní atmosféru.
Poděkování si zaslouží také Ing. Jan Sáraz – za uvedení koncertu Kyjovského komorního orchestru ke Dni matek a za neúnavnou práci při nácviku náročných skladeb
chrámového sboru. Díky jemu tvoří chrámový zpěv neodmyslitelnou kulisu tradičních
křesťanských svátků ve Tvarožné a nebude chybět ani při další významné události –
Noci kostelů dne 27. května 2011 (viz pozvánka na jiném místě).



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

červen–srpen 2011
sobota
28. 5. 2011
středa
8. 6. 2011
sobota
18. 6. 2011
středa
29. 6. 2011
sobota
9. 7. 2011
středa
20. 7. 2011
sobota
30. 7. 2011
středa
10. 8. 2011
sobota
20. 8. 2011
středa
31. 8. 2011

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.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Krabice od mléka a džusů – tetrapack – se ukládají do kontejnerů spolu s PET
lahvemi.
7
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem,
nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové.
Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon
povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy
výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich
peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat
pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž
prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo
vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému
ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice
– www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském úřadě.
Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který k vám domů
dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému
místu daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu.
Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například
nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro
obec zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními
sběrnými koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického
projektu Ukliďme si svět!
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například
šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu,
který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila
obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise
skleníkových plynů.
Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA

VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
9
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Zprávy komisí ZO

Zpráva komise Životního prostředí a zemědělské
Výpomoc hasičů v Hlinkách byla
Časné jarní měsíce byly ve znamení
úklidů a péče o vzhled obce. Přičinili se doplněním našeho záměru vyčistit obec
sami občané, členové spolků a sdružení, od neudržované zeleně posledních let.
obec samotná i naše komise. Tímto přístu- Obecní pracovníci pod zdárným vedením
pem všichni zúčastnění poněkud pozmě- p. Jaromíra Kocourka po celé jarní obdonili zažité přesvědčení, že „doba brigád už bí průběžně vyčistili břehy a meze vjezdů
do obce od Blažovic i od Rohlenky, dále
pominula“.
Je zapotřebí poděkovat těm občanům, prostor křižovatky u cukrárny p. Buchtové
kteří po zimě zametli chodníky a odkli- a nevzhledný úsek kolem garáží na Krhodili posypový materiál ze silnice. Zbytek ně. Vysekané dřeviny a keře byly z větší
provedla obec na svoje náklady čistícím části rozdrceny štěpkovačem na vhodvozem firmy SITA, nebo jej zametli obec- ný mulčovací materiál, který následně
ní pracovníci. Například v Hlinkách to ani použijeme při dalších pracích. Na příští
jinak nešlo, protože kartáče čistícího stro- rok plánujeme další pokračování na těchje nezvládly vymést štěrk a písek z nerov- to úsecích – tentokrát snad při nové
výsadbě.
né vozovky.
Členové komise životního prostředí
Jarní brigádu při údržbě zeleně v obci
provedli členové SDH Tvarožná. Naši brat- se sešli v sobotu 16. dubna na brigádě při
ři hasiči příkladným postojem demonstro- výsadbě nových kaštanů na návsi. Stavali svoji připravenost pomoci dobré věci. ré stromy již dožívající je nutné nahradit
Vyčištění těžko přístupného terénu kolem novými, abychom zachovali tradiční ráz
garáží u bytovek zasluhuje velký dík všem tvaroženské návsi. Vysadili jsme další
kaštany červené (Aesculus carnea), které
zúčastněným.

REKLAMA

Podlahářské práce Michal KOS
• kladení

PVC • korku • koberců •
• laminátových podlah •
• broušení a renovace parket •

Levně, rychle, možno i o víkendech.
kontakt: Michal KOS, Mokrá 342, 66404,
tel.: 605 858 375, email: kos.michal@centrum.cz
Tvaroženský zpravodaj
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jednak netrpí napadením klíněnkou jírovcovou, ale hlavně nedosahují obrovitých
rozměrů jako jejich starší kolegové. Veškerá manipulace s výsadbovým materiálem
je poměrně náročná, protože jde o vzrostlé jedince s těžkým kořenovým balem.
Při hmotnosti asi 80 kg a výšce kolem
3 m se transport i vlastní výsadba neobejde bez pomoci několika lidí. Na zamulčování okolí kmenů jsme použili štěpkovací
materiál tzv. z vlastní produkce (viz výše
uvedené). Prostředky na pořízení stromů
byly poskytnuty z dotace Mikroregionu
Rokytnice.
Náves také oživily nově instalované
lavičky rozmístěné podle našeho návrhu.
Celá travnatá plocha návsi byla ošetřena
proti dvouděložným plevelům, protože
pampelišky a sedmikrásky téměř převažovaly nad kulturním trávníkem.

V době náletu klíněnky byly ošetřeny
kmeny kaštanů podle signalizace feromonových lapáků, které samy spoustu
jedinců tohoto malého motýlka zlikvidují. Při teplém a suchém počasí v době
květu kaštanů jsou lepové desky na některých stromech zaplněné již následující
den. Stále však jen omezujeme populaci – množství škůdce je tak veliké, že by
pomohlo snad jenom práškovací letadlo…
Poslední akcí naší komise bylo společné setkání při „Exkurzi na Santonu“ pod
vedením p. Josefa Martiška, zpracovatele
Plánu péče o Santon. Seznámili jsme se se
současným stavem této přírodní památky,
zejména z hlediska výskytu vzácných druhů flóry a dalším výhledem a postupem
prací (odstraňování nevhodných náletových dřevin apod.).
Ing. Petr Kříž
předseda komise ŽP a zemědělské

Zpráva stavební komise
Tak jako v minulém volebním období
pracuje při Obecním úřadě ve Tvarožné
stavební komise. Jejími členy jsou Miroslav Havlásek, Emil Blahák, Jiří Daněk, Aleš
Kužílek, Milan Skládaný a Ing. Vilém Šimek – předseda komise.
Někteří z nás pracovali ve stavební
komisi již v minulém volebním období,
pro jiné je práce v komisi novou zkušeností.
Koncem roku 2010, na naší první pracovní schůzce, jsme sestavili plán předpokládaných stavebních prací, které jsme
navrhli nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
Jelikož obec splácí v současné době
úvěr po splaškovém odkanalizování,
snažili jsme se navrhnout pouze finančně
méně náročné akce.
Faktem zůstává, že asi nejhorší situace
přetrvává nadále v Hlinkách. Občané této
11
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části obce si, tak jako my všichni, „užili“
s výstavbou kanalizace a navíc zde pokračuje již dlouho plánovaná bytová výstavba. Komunikace v Hlinkách je v tak hodně
špatném stavu, že pokud se dá uvažovat
o opravě, tak jedině formou celkové rekonstrukce. To znamená vybudování kufru
a položení nového asfaltového koberce,
tak jak tomu bylo při opravě komunikací
na návsi. Na takový rozsah opravy však
nemá obec v současné době dostatečné
množství finančních prostředků. Proto se
obecní zastupitelstvo na svém řádném
zasedání usneslo navyšovat každoročně
finanční rezervu obecního rozpočtu tak,
aby po skončení výstavby v uvedené lokalitě byla obec schopna opravu komunikace v plném rozsahu zafinancovat.

Další plánovanou akcí pro letošní rok
je oprava schodů ke kostelu. Jejich stav
se rok od roku rapidně horší a bylo by
jen otázkou času, aby se jejich nekvalitní povrch stal příčinou úrazu některého
z našich spoluobčanů. Rozsah opravy byl
několikrát projednáván nejen na schůzkách stavební komise, ale zabývala se
jim i farní rada. Starosta obce Ing. Buchta požádal o dotaci na opravu a zároveň
oslovil Ing.arch. Bureše o vypracování
projektové dokumentace.
Plánujeme i opravu chodníku v Hlinkách. Ostatní akce, jako je budování chodníku směrem k Rohlence, chodník v úseku
RD č. 6 – Hlinky chceme dovést v tomto
roce alespoň do fáze projektové dokumentace.
Za stavební komisi
Ing. Šimek V.



Z činnosti spolku a sdružení

Tvaroženská olympiáda – zimní část
Tvaroženská olympiáda je, jak mnozí poslední březnovou sobotu. V tělocvičně
jistě víte, v posledních letech rozdělena tradičně soutěžíme ve šplhu a skoku vysona letní a zimní část. Letní část probíhá kém. Ačkoliv nepadl žádný rekord přesto
vždy v týdnu před tvaroženskou poutí, přítomní sportovci a sportovkyně (celkem
zimní část pak v některém zimním měsíci 15!) předvedli dobré výkony. Ti, kdo přišli,
v tělocvičně.
jistě nelitovali a užili si příjemné sportovní
Důvodem pro rozdělení Tvaroženské dopoledne. Je jen škoda, že jich bylo tak
olympiády byla časová náročnost přípra- málo.
vy této sportovní akce, zejména ve spojePrávě tato skutečnost vedla k pření s přípravami předpouťových společen- hodnocení dřívějšího rozhodnutí. Letošských akcí. Toto rozdělení se však běhen ní, již 15., ročník Tvaroženské olympiády
několika let ukázalo jako nepříliš šťastné. proběhne v srpnu ve dvou dnech. V ponNajít vhodný termín pro uskutečnění zim- dělí 1. 8. venku na hřišti pod kopečkem
ní části bývá často problematické, účast a v úterý 2. 8. v tělocvičně na Kosmáku.
dětí bývá nízká a tím i jejich motivace Věřím, že tuto změnu všichni malí i větší
k maximálním výkonům.
sportovci přivítají.
Letos se zimní část 14. ročníku
Do té doby je sice dost času, ale s tréTvaroženské olympiády uskutečnila až ninkem můžete začít hned. Na Místním
Tvaroženský zpravodaj
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přeboru v lehkoatletickém trojboji, který
se uskuteční začátkem června, zjistíte, jak
na tom jste a jestli na olympiádu nebude
třeba trochu přidat.
Závěrem děkuji našim tradičním sponzorům, jimiž jsou: Motorest Rohlenka,

Potraviny u Matysa a Obchůdek u Spáčilů.
Obci Tvarožná patří každoročně vřelé díky
za finanční podporu, bez níž by tato akce
neměla tak dlouhého trvání.
Za výbor TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

Výroční zpráva SDH Tvarožná – muži
rád bych vám nastínil práci družstva 300 m3 vody a přemístěno bylo 580 m3
mužů v roce 2010. Náš tým zůstal skoro vody. Převýšení trati – 541 m. Začátek
ve stejném složení jako minulý rok, až v 10:35 a konec v 17:40 hod. Naše stanona proudaře, kde nás posílili Jan Krček viště, které bylo umístěno jako 7. od začáta Jakub Mašlán. S nimi se střídali Marek ku, zahájilo svou činnost přibližně v 11:00.
Ondráček a Jan Malý, kteří s námi závodí
25. září se někteří členové družstva
už několik let. Dalšími členy družstva jsou pokusili zdolat náročnou soutěž o železkošař Michal Kousal, spojař Zbyněk Kadlec, ného hasiče. Trať pokořili všichni. Nejléstrojník Petr Pejřil, béčkař Antonín Ryšavý, pe ji ovšem zvládl Zbyněk Kadlec, který
rozdělovač Jan Daněk a na netradičních skončil v celkovém výsledku na 5. místě.
soutěžích jako řidič Vlastimil Doležal.
Další z našich byl Honza Daněk, který
Začátek sezóny jsme zahájili závo- skončil na 13. místě. Michal Kousal tuhle
dy v našem Hasebním obvodu. První se trať běžel poprvé a umístil se na 29. místě.
pořádaly v Sivicích, kde jsme se umístili Žofie Ondráčková, jako jediná zúčastněná
na 3. místě. Postoupili jsme tak na Okres- žena vyhrála vše, co se dalo.
ní kolo v Přísnoticích, kde jsme si vybojoBěhem celé sezóny jsme se účastnili
vali krásné 3. místo. Vítěz druhého kola soutěží v Požárním sportu. Celkem jsme
postupuje na krajské závody. Během roku absolvovali 32 závodů ve čtyř ligách
probíhaly další netradiční závody a to a když započítáme i náš okres, tak v pěti.
u nás ve Tvarožné (2. místo), ve Velaticích Podrobný přehled všech závodů můžete
(4. místo) a v Sivicích v zimě – 1. místo.
najít na stránkách týmu „www.sdhtvaVe dnech 7. a 8. května se tři z nás rozna.cz“. Pro nás byla prioritní sousední
zúčastnili Rekordu v dálkové dopravě Vyškovská liga, protože je nejdostupnější
vody. Pokus o zdolání v celkové délce a závodí se hlavně v sobotu. Několikrát
63,46 km se odehrál na Vysočině. Ubyto- jsme se zúčastnili Žďárské ligy, která pořáváni jsme byli ve westernovém městečku dá závody převážně v neděli. Další dvě,
Šiklův mlýn. Jmenovitě to byl Jan Daněk, které jsme navštívili, byly Břeclavská a BlaZbyněk Kadlec a Michal Kousal pod dohle- nenská. Většina těchto závodů byl „Požárdem zkušených hasičů Vlastika Doležala ní útok“ na 3 hadice B, který se nám podaa Jirky Šmerdy. Jako kuchař nás dopro- řilo uskutečnit letos v srpnu i ve Tvarožné
vodil Jirka Šimeček. Zajímavosti z akce: na návsi před Obecním úřadem.
celkem 288 sborů dobrovolných hasičů
Naše družstvo, závodící v této kate(1 slovenský sbor), 234 čerpadel, 3 553 gorii druhým rokem, udělalo obrovský
hadic „B“, 291 radiostanic, 2 592 hasičů. pokrok. Na výsledkové listině se umísťoV hadicích v době rekordu bylo celkem valo v první desítce z 30 a více družstev.
13
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Letos jsme převážně dosahovali časů Tím pádem budeme moci jezdit na dale21–23 s, bohužel, jak to v tomto sportu ko více závodů v ostatních ligách, ale to
chodí, pár závodů se nepodařilo a něk- bude fyzicky, psychicky a i finančně velmi
teré jsme ani nedokončili. Naše nejlepší náročné. Předběžné počítání nám vycháúspěchy se dostavily, stejně jak minulý zí až na 50 závodů za rok. Díky našim trérok, až na konci sezóny, kde v Čikově náš ninkům, které máme dvakrát týdně, nás
pravý proudař sestřelil terč v čase 18,76 s, na závodech neberou už jen do počtu,
naneštěstí druhý terč byl sestřelen až ale uznávají nás jako rovnocenné soupeře.
Obrovské poděkování patří hasičům
v čase 23,02 s. Další obrovský úspěch se
nám podařil v Mokré, kde jsme skončili z Mokré, kteří jsou našimi velmi dobrýve velké konkurenci na 7. místě s časem mi kamarády. Při požárním útoku závo17,44 s a na první Mokrou jsme ztrati- dí 7 lidí, z toho má každý svou speciální
li necelou vteřinu, dodávám, že tento funkci a nejde ji jen tak nahradit. Mokrá
nám nejednou pomohla půjčením člena
závod byl na „2B“.
V novém roce jsme díky sponzorským ze svého týmu. Ale na oplátku i my jsme
darům mohli nakoupit vybavení urče- pomohli, když bylo potřeba.
Na závěr bych chtěl poděkovat sboru
né přímo na požární sport. Zejména to
byla úprava naší závodní mašiny z PS 15 za podporu a důvěru, kterou do nás vklána PS 18, dále nová sada hadic, rozdělo- dají, obci a sponzorům za finanční pomoc.
Nesmím zapomenout na naše rodiny, ktevač, koš a závodní proudnice.
V dalším roce nás čeká změna v závo- rým patří dík za trpělivost a pochopení,
dech ve Vyškovské lize. Závody nebudou které nám projevují, když o víkendech
probíhat každý týden, ale budou se konat po dobu 4 měsíců musí fungovat bez naší
závodní víkendy – jednou za čtrnáct dní. pomoci.
Jan Daněk
Za jeden víkend budou třeba i tři závody.

Zpráva stolního tenisu
Posledním víkendem v měsíci březnu
byla ukončena sezóna 2010/2011 okresních soutěží stolního tenisu. Tak jako
v minulých letech, vstoupili jsme na podzim loňského roku do okresních soutěží se
třemi družstvy.
Družstvo „A“, vedené kapitánem Jiřím
Procházkou, se účastnilo okresního přeboru družstev III. třídy a po první polovině soutěže skončilo na 9. místě. V druhé
polovině soutěže si hráči týmu A o jednu
příčku polepšili a v celkovém hodnocení
jim tak patří 8. místo.
Družstvo „B“ bojovalo v soutěži okresního přeboru třídy IV. a po úvodní části
skončilo na velmi cenném 5. místě. Druhá
polovina soutěže již nebyla až tak úspěšTvaroženský zpravodaj

ná, ale i tak se družstvo celkově umístilo
na 6. místě a zajistilo si tak účast v soutěži
IV. třídy i pro příští sezónu.
Okresní soutěž byla vhledem k počtu
přihlášených v letošní sezóně rozdělena
do dvou skupin. Náš tým „C“ pod vedením Lubora Švehly obsadil po první části
soutěže výborné 3. místo a postoupil tak
do druhé poloviny soutěže do skupiny
bojující o OP IV. Nakonec i v této skupině
obsadili hráči týmu „C“ 3. místo a pokud
postoupí zástupce Brno venkov hrající
kvalifikaci do krajské soutěže, bude hrát
družstvo „C“ příští sezónu v OP IV spolu
s družstvem „B“ (pozn. družstva, která se
umístila na prvních dvou místech postupují do soutěže vyšší automaticky).
14

OP III. třídy, muži

Poř.
7
8
9
10
11
12

Sokol Kuřim B
Tvarožná A
Radostice B
Lažánky B
Oslavany B
Dolní a Horní Loučky A

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
Utkání
V
R
P
K
21
9
5
7
0
21
8
5
8
0
21
8
4
9
0
21
8
3
10
0
21
8
1
12
0
21
1
1
19
0

Neslovice A
Lomnička A
Prace B
Mokrá D
Kanice A
Tvarožná B

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A
Utkání
V
R
P
K
20
18
1
1
0
20
13
4
3
0
20
10
3
7
0
20
10
0
10
0
20
10
0
10
0
20
6
1
13
0

Ostopovice B
Ořechov B
Tvarožná C
Nosislav A
Lažánky C
Říčany B

Tabulka soutěže po 10. kole – OS 1–6
Utkání
V
R
P
16
13
1
2
16
13
0
3
16
10
2
4
16
8
2
6
16
6
2
8
16
4
1
11

Sety
726:734
755:711
657:758
744:695
669:791
569:857

Zápasy
187:191
199:179
175:203
205:173
158:220
132:246

Body
44
42
41
40
38
24

Sety
836:522
823:533
683:675
684:718
688:665
619:737

Zápasy
240:120
238:122
182:178
178:182
186:174
158:202

Body
57
50
43
40
40
33

Sety
680:340
596:416
565:487
597:459
531:519
485:570

Zápasy
206:82
177:111
154:134
170:118
146:142
132:156

Body
43
42
38
34
30
25

OP IV. třídy, muži

Poř.
1
2
3
4
5
6

Okresní soutěž, muži

Poř.
1
2
3
4
5
6

K
0
0
0
0
0
0

Kromě celkových výsledků družstev Kousala v oddíle CEMO Mokrá, kde Pavel
se v rámci okresního přeboru hodnotí tuto sezónu hostoval v OP I., se projevily
i soutěž jednotlivců. Celkově bylo hodno- a po zásluze v turnaji zvítězil.
Na pozvání stolně tenisového oddílu
ceno 335 hráčů včetně 7 žen. Nejlépe se
z našich hráčů hrající za Tvarožnou umístil Bučovice se někteří z nás (Kousal Pavel
Michal Kousal a to na 123. místě, následo- ml., Kousal Michal, Mazel Milan a Vít Jirka)
ván Jiřím Procházkou a Antonínem Peš- účastnili 14. ročníku velikonočního turkem. Určitě jim, ale na paty svoji výkon- naje s přízvučným názvem „O Velikonočností šlapou i další hráči a to nejen z týmu ního beránka“, který se konal 23. 4. 2011
„B“, kteří hráli soutěže nižší a proto je horší v herně Bučovice a účastnilo se jej více jak
40 hráčů různých výkonností. O to víc je
i jejich postavení v konečné tabulce.
V období vánočních svátků jsme zor- cenné 3. místo Pavla Kousala ml. jelikož
ganizovali Vánoční turnaj, kterého se se turnaje účastnili i hráči hrající soutěže
zúčastnila většina hráčů našeho oddílu. krajského přeboru.
Závěrem bych chtěl ještě touto cestou
Hrálo se ve čtyřech skupinách, kde jen
Ti nejlepší postoupili do závěrečných poděkovat zastupitelům obce Tvarožná,
vyřazovacích bojů. Do samotného finále za finanční přispění na nákup stolně-tenise nakonec probojovali Pavel Kousal ml. sového robota. Získali jsme do svých řad
a Jiří Paták. Nově získané zkušenosti Pavla několik mladých, ještě školou povinných,
15
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spoluhráčů a výuka pomocí tohoto zaří- nímu růstu těchto mladých hráčů. Rádi
zení, které umí posílat míčky na předem bychom, aby je stolní tenis „chytil“ a neunaprogramované místo v různých inter- tekli nám např. zpět k počítačovým hrám.
valech, zcela jistě napomůže výkonnostZa oddíl stolního tenisu
Ing. Šimek V.



Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
Jarní příspěvek do Zpravodaje zahájím informacemi o aktivitách, které jsme
ve škole v poslední době zrealizovali.
Po jarních prázdninách jsme se sešli
se všemi zájemci na dni otevřených dveří
v naší škole. Nabídli jsme i setkání rodičů
s vyučujícími a starostou, ale zájem byl
velmi malý, a tak se opět informace mezi
rodiče nedostaly.
Před Velikonocemi jsme uspořádali
školní soutěž Nejoriginálnější kraslice roku
2011. Tentokrát bylo přihlášeno 35 velmi
pěkně výtvarně zpracovaných velikonočních vajíček. Vybrat výherce je každým
rokem těžší a těžší. Žáci zvolili svými hlasy
čtyři dílka, která se jim líbila nejvíce. První
cenu si odnesl Michal Dumpík z 5. ročníku.
Výsledky a fotografie z celé soutěže jsou
na našich webových stránkách. Předvelikonoční období jsme zakončili výtvarnými dílnami, ve kterých si děti vyrobily
zajímavé velikonoční dekorace.
Letošní přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia dopadly pro žadatele z naší
školy velmi úspěšně. Všichni tři zkoušky
zdárně zvládli a od podzimu nastupují
do zvolených gymnázií.
Začátkem května do školy přijelo
smyčcové kvarteto. Hudebníci seznámili
žáky nejen s díly různých hudebních
skladatelů, ale i se smyčcovými nástroji.
Dále jsme pro žáky nižších ročníků
připravili v podání paní Hradecké
Indiánskou pohádku, která se dětem
velmi líbila.
Tvaroženský zpravodaj

Mezi akce, které připravujeme, patří
určitě nácvik Moravské besedy na tradiční hody. Děkuji všem dětem za trpělivost
a rodičům za podporu této akce. Hody
budou první připomínkou stého výročí
otevření nové školní budovy ve Tvarožné.
Žáci se do průvodu připojí již v úvodu
kolem 14 hodiny u budovy školy. Bližší
informace budou všem včas sděleny.
Připomínka 100. výročí budovy školy
bude dále pokračovat programem v měsíci září. Školní rok zahájíme slavnostněji:
připravujeme výstavu z historie a současnosti školy, výtvarné okénko, vystoupení
žáků, setkání spolužáků na taneční zábavě,
ohňostroj a další. Důležitou součástí oslav
bude také výstava z díla malíře, výtvarníka a sochaře pana doc. Vladimíra Drápala.
Přesný program veškerých akcí bude zveřejněn do konce měsíce června. Všechny
samozřejmě zveme a žádáme o předání
informací všem absolventům tvaroženské
školy, kteří ve Tvarožné nebydlí.
K dalším aktivitám letošního školního
roku patří výjezd na školu v přírodě. Tentokrát jedeme do Jevíčka od 20. do 25. června. Školní rok bude slavnostně zakončen
30. června předáním vysvědčení.
Upozorňujeme
všechny
občany,
že sběr starého papíru proběhne ve školním dvoře od 9. do 20. května 2011.
Všem přejeme krásné jarní dny!
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ
16
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Masáže
Jarmila Odehnalová
Tvarožná

MVDr. Václav Malý
Veterinární lékař
Vítovice 120
683 01 Rousínov

Obchůdek
u Spáčilů
Tvarožná 317
tel.: 544 226 388

www.skauti-mokra-tvarozna.estranky.cz

ˇ
ˇ nepríznivého
ˇ
V prípade
počasí se mše svatá
ˇ
presouvá
do kostela a Veselý závod na faru.

15:00 vyhlášení vítezu
ˇ °

13:00 obed
ˇ (opékání špekáčku° v prostoru start/cíl)

9:30 start první hlídky (souteží
ˇ se po dvojicích)

9:00 zahájení Veselého závodu
(pod Santonem za fotbalovým hrištem)
ˇ ˇ

8:00 skautská mše svatá (kaple na kopci Santon)

ˇ ˇ hy
Téma: biblické príbe

Tvarožná

Šprýmiáda

Na vaši účast se těší pořadatelé, 1.skautský oddíl Mokrá - Tvarožná,
společně s mládeží tvaroženské farnosti!
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Mateřská škola Tvarožná
Jako obvykle se krátce zmíním o akcích,
které již děti absolvovaly v měsíci dubnu
a na počátku května. Jistě nás všechny
zajímá zápis do mateřské školy, který se
uskutečnil v prostorách mateřské školy
27. 4. 2011. K zápisu se dostavilo 40 dětí
se svými rodiči. Dne 28. 4. 2011 probíhalo
na školní zahradě čarodějnické rejdování
s profesionální čarodějnicí. Určitě jsme
se všichni dostatečně pobavili. 4. května se starší děti zapojily s paní Houdkovou do dění v „Indiánské pohádce“, kde
se postupně seznámily s netradičními
hudebními nástroji. Druhý díl již zmíněné
muzikoterapie bude 9. 6. 2011 v dopoledních hodinách.
11. května v 16:00 hod. společně
s maminkami oslavíme jejich svátek pásmem básniček a písniček, které nám předvedou starší děti. V tento den nebude
chybět tradiční malování s paní Matouškovou. Tentokrát nás čeká zajímavé malo-

vání na trička. Srdečně všechny zveme
na tuto akci.
13. května jedeme na výlet do Jundrova, spojený s ekologickým programem
pod názvem „Ferda mravenec ve vodní
říši“. Doufám, že nám vyjde počasí a bude
svítit sluníčko.
26. 5. 2011 se starší děti zúčastní sportovního odpoledne plného atletických
výkonů v Brně Pisárkách.
16. 6. 2011 jedeme do Soběšic na program, který se jmenuje „Vodníček Jezerníček“. Na konci měsíce června, 27. 6. 2011
v 15:30 hod., nás čeká rozloučení se
školním rokem ve spojení s pasováním
na školáky. Děti i rodiče zhlédnou pohádku, zatančí si na diskotéce, a zároveň se
společně rozloučíme se školním rokem
2010–2011. Nenechte si ujít odpoledne
plné zábavy a přijďte se pobavit.
Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje hodně sluníčka a pohody.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

Pozvánka

na 12. galakoncert Johann Strauss orchestru pod názvem

Z operety do operety
který se koná 21. 5. 2011 v 17:00 hodin
v Historickém sálu zámku ve Slavkově u Brna
V programu vystoupí sólisté jako v loňském roce:

Luisa Albrechtová z Vídně – soprán
Milan Vlček z Národního divadla v Brně – tenor
Jiří Preisinger – rodák z Pozořic, Německo – housle
Christian Pollack z Vídně – dirigent
Předprodej lístků na koncert:
Potraviny HRUŠKA v Pozořicích, předprodej BKC Brno, Běhounská ul., pokladna zámku Slavkov
Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA

Dovoz písku, štěrku – 1 m3–20 m3
Pavel Chlup, Tvarožná 249, mobil: 602 711 396



Ze života obce, zajímavosti

Tisková zpráva
Ak. malíř a sochař doc. Vladimír Drápal
Adresa: Tvarožná 43
664 05 Tvarožná
V roce 2011 udělil ministr kultury
MUDr. Jiří Besser rezortní medaili ministra kultury ARTIS BOHEMIAE AMICIS
za šíření dobrého jména české kultury
ak. malíři a sochaři doc. Vladímíru Drápalovi.
Českému malíři, grafiku a sochaři doc. Vladimíru Drápalovi, který se
dožívá v plné tvůrčí svěžestí 90 roků,
je věnován i dvacátý čtvrtý svazek
knižnice „Edice Osobnosti“ založené
Nadací Universitas (Masarykiana)
v Brně.
19
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V roce 1996 natočila také Česká televize – studio Brno o životě a díle akademického malíře, grafika a sochaře
doc. Vladimíra Drápala dokumentární
film s názvem „Ani den bez kresby“ který byl vysílán v roce 2010.
Vladimír Drápal se narodil 28. října
1921 v Tvarožné u Brna jako syn rolníka
a pekaře Františka Drápala. Měl převzít
povolání otce, a tak se s ním již od dětství podílel na hospodaření a vyučil se
i řemeslu. Proto jeho rozhodnutí stát se
výtvarníkem rodina striktně odmítla
a jemu nezbylo než tajně složit přijímací
zkoušku na brněnské Škole uměleckých
řemesel a rodičovský souhlas získat až
dodatečně. Snad poprvé se tu prosadila
houževnatost jako jeden z jeho charakteristických povahových rysů. V letech
1938–1942 absolvoval Školu uměleckých
řemesel v Brně v ateliéru Emanuela Hrbka a v letech 1945–1949 Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze u Josefa
Kaplického. V letech 1974–1982 vyučoval
na Masarykově univerzitě v Brně. Je zakládajícím členem tvůrčí skupiny Profil 58
a Sdružení Q (od roku 1990).
Zabývá se malbou, grafikou, kresbou,
keramickou, dřevěnou a bronzovou plastikou a výtvarným řešením architektonických realizací. Jedním ze základních inspiračních východisek Vladimíra Drápala je
životní prostředí rodné obce Tvarožné
u Brna, která se mu stala domovem.
V malířských, grafických i sochařských
dílech volí tvarovou i barevnou nadsázku, jež nemá někdy daleko ke karikatuře. Umělcovo dílo je však prostoupeno
chápavým pohledem a účastí se životem
bližních. Zvláštní kapitolu jeho tvorby
představují stylizované postavy koní,
stejně jako ženská torza „Venuše“, která
nemohou zapřít umělcovu tvaroženskou
inspiraci. Lze v nich zaznamenat též autorův smysl pro velký sochařský tvar, jejž
Tvaroženský zpravodaj

uplatnil i v monumentálních realizacích
pro architekturu a veřejná prostranství.
Kniha Vladimír Drápal, napsaná předními uměleckými historiky a pedagogy
a doplněná soupisem Drápalova díla
a bibliografickými a biografickými údaji
až do současnosti, mapuje všechna stadia
umělcovy tvorby; je celistvým pohledem
na umělecký, občanský i osobní život této
výrazné osobnosti českého moderního
výtvarného umění.
Atmosféru umělcova životního prostředí, jehož prizmatem k němu vstupuje
svět, poznamenaly tyto stopy prošlých
dějin zvláštním rysem kultivované jedinečnosti. Je prokrvena jadrnou osobitostí
a dosud živým poselstvím lidového tvoření, aniž by byla limitována jeho místním
koloritem.
Vladimíra Drápala navždy uhranula
příroda mohutností své životodárné síly,
svým řádem. Pronikat do něj, oddělovat zrno od plev se od raného mládí učil
za pluhem a odtud vše, co vychází z jeho
rukou, je stejného rodu, téhož skupenství
jako půda, kolébka, chléb i mohyla – matka všeho živého.
Měl se stát sedlákem a pekařem jako
jeho otec František Drápal, a tak se s ním
již od dětství podílel na hospodaření
a vyučil se i řemeslu. Proto jeho nečekané rozhodnutí stát se výtvarníkem rodina
striktně odmítla a jemu nezbylo než tajně
složit přijímací zkoušku na brněnské Škole
uměleckých řemesel a rodičovský souhlas
získat až dodatečně. Snad poprvé se tu
prosadila houževnatost jako jeden z jeho
charakteristických povahových rysů. Školu vystudoval v letech 1938–1942 ve speciálce dekorativní malby pod fundovaným vedením profesora Emanuela Hrbka.
Drsnou životní zkušenost znamenaly pro mladého Drápala poslední tři
roky druhé světové války a německé
okupace Československa, které strá20

vil v nuceném pracovním nasazení
postupně jako pacholek u sedláka,
dělník v sokolnickém cukrovaru a později jako kopáč zákopů v rakouském
Menhofu.
Možnost pokračovat ve studiu mu otevřelo až osvobození naší vlasti. Pražskou
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
absolvoval pak v letech 1945–1949 ve speciální škole užité malby vedené mladým
profesorem Josefem Kaplickým, který si
ho vybral jako svého prvního asistenta.
Drápal v něm poznal erudovaného pedagoga a průbojného všestranného umělce,
s jehož názory na vztah umění k životu
nacházel mnohé styčné body a v jehož
umělecké praxi si mohl ověřovat platnost
svých formujících se myšlenek o tom, co
je podstatné ve výtvarném uchopení skutečnosti.
V Drápalovi dozrává v těchto letech
přesvědčení, že výrazové spontánnosti a přesvědčivosti může dosáhnout jen
pod tlakem silného subjektivního prožitku evokujícího představu budoucí podoby díla a jen za předpokladu soustavného
studia skutečnosti. A tak se s obrovským
zaujetím vrhá na kresbu, v níž nalézá
jediné spolehlivé východisko. Své dny
pravidelně jako rozcvičkou zahajuje letmými tužkovými skicami, jimiž z okna ateliéru glosuje život své Tvarožné. Její náves
na pozadí vznosných kulis stromů se mu
stává jevištěm, na němž se odehrávají
každodenní příběhy v osobitém podání
aktérů – tvaroženských sousedů a sousedek. Výmluvnost jejich postojů, pohybů
a gest se překrývá se spontánností jejich
dialogů i monologů, kritických komentářů běhu světa a zejména Tvarožné z pozic
samorostlé životní filozofie. Jejich nápady
a někdy i autorovy postřehy, vpisované
do skic, ještě umocňují autenticitu atmosféry prostředí. Vzniká tak léty stále narůstající konvolut figurálních motivů, připra21

vených k budoucímu využití. Traduje se,
že profesor Josef Kaplický, známý svým
pedagogickým taktem, chodíval kolem
oblíbeného žáka „po špičkách“, neboť
si uvědomoval jeho samorostlý talent
a nechtěl jej neuváženým zásahem jakkoliv ohrozit. Vnímavý učitel jistě pochopil i to, co pro adepta umění znamená
životní zázemí jeho rodné obce, a to tím
spíše, že se neustále promítalo do okruhu
studentových motivických zájmů. Pokud
snad z něho mladý výtvarník vybočil,
nemohl ani tehdy zapřít osobitou optiku. Když si například roku 1947 přivezl ze
studijního pobytu v Paříži spolu s nezapomenutelnými zážitky rovněž spoustu kreseb, na jejichž základě pak vytvořil grafický cyklus Pařížské listy, dal jím najevo,
že i na hemžení bulvárů, na ztichlá zákoutí metropole, na lidičky oživující podbřeží
Seiny nebo ulice Montmartru nazíral tvaroženskýma očima.
„Mám rád stromy. Všechny jsou krásné
a vznešené, zvláště ty staré, které tady se
mnou rostly. Vždycky byly dobré, skutečné,
určité, pravdivé a tajemné. Proč jim ještě
nikdo nepostavil pomník? Stojí přede mnou
a pořád mě vzrušují. Je to zázrak: ze semene
– strom.“
Zatímco tedy Drápalovy početné
soubory Hlavy a Stromy počítají s jedinečností zvoleného modelu, v některých
z figurálních témat – ať už máme na mysli
postavy žen nebo koní – se umělec často
přiklání k motivu dvojice, což si vyžaduje
řešení vztahu dvou bytostí. Proto v těchto dílech sehrává nezanedbatelnou roli
svislá střední osa, která zpravidla dělí
kompozici do dvou rovnomocných částí.
Takovémuto skladebnému pojetí vděčí
reliéfy i okrouhlé plastiky Vladimíra Drápala za navození pocitu vyrovnanosti
a vážnosti.
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Botanická exkurze na Santon
Ve středu 4. května se na Santonu
uskutečnila informační schůzka s exkurzí po této přírodní památce. Zúčastnilo
se několik zájemců o danou problematiku, členové zastupitelstva a především
odborníci: ing. Antonín Nohel (bývalý
vedoucí Botanické zahrady v Brně) a pan
Josef Martiško (Český svaz ochránců přírody).
Hlavním účelem setkání bylo seznámit
přítomné s úpravami, které na Santonu
probíhají v posledních letech. Všechny
tyto činnosti směřují k podpoře a rozšíření
botanické rozmanitosti a zachování velmi
cenných rostlinných druhů. Asi málokdo
ve Tvarožné tuší, že se nám na katastru
obce nachází více než 80 významných
druhů rostlin, některé v podstatě unikátní, vyskytující se na nemnoha místech
v republice.
Po téměř tříhodinovém postupu terénem už dnes známe místa, kde právě
kvete večernice smutná a divizna fialová (obě dvouleté – kvetoucí až 2. rokem
svého života). Těsně před květem je nyní
hvozdík drobnokvětý, pryskyřník ilyrský
i tráva kostřava walliská. Kolem kapličky
jsme nacházeli přehršle kvetoucích pryšců mnohobarevných. Na straně ke mlýnu,
jsme objevili keř známý z písničky Klokočí.
Bíle kvetoucí klokoč zpeřený, dále ve svahu několik jeřábů – břeků (není pouze
u Kosmákova kříže), myšpule, moruše, třešeň mahalebka a spousta dalších výjimečných stromů. To všechno máme takřka
„za humny“.
Historie úprav vegetace začala kolem
roku 1994 masívním kácením náletového
akátu, který silně potlačoval vzácnou teplomilnou květenu. Koncem 90. let se už
výběrově kácel jasan a šeřík. V současné
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době jsou již nejcennější lokality vyčištěné na východní straně kopce, západní
stranu ještě čeká selekce. Úpatí kopce
podél potoka si zachová svůj lesní charakter. Odstraňovat se budou jen stromy
stínící, rostlé hustě u sebe, nebo jinak
defektní.
Vzácné teplomilné květnaté louky se
budou 1–2× ročně kosit a to výběrově
s ponecháním významných druhů bylin
tak, aby rostliny mohly vysemenit. V horkých letních měsících sice bude „Kopeček“
připomínat suchou step, ale to suchomilným rostlinám příliš neuškodí. Dokonce
ani případný požár neznamená pro vegetaci úplnou katastrofu, protože semena
vzácných druhů bylin jsou už v půdě
v dostatečném množství.
Při této botanické exkurzi jsme nabyli
dojmu, že je Santon v dobrých rukou opatrovatelů v duchu hesla: poznej a chraň.
Naši obec to nic nestojí a zřejmě ani stát
nebude, protože finanční prostředky
na údržbu zeleně na Santonu poskytuje
Odbor ŽP Krajského úřadu. Vlastní práce pak provádějí lidé, kterým se ochrana
životního prostředí stala životním posláním.
Ing. Petr Kříž
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Dva zajímavé večery a jedno ještě zajímavější dopoledne
Začalo to 16. prosince loňského roku,
v pozdním mrazivém odpoledni. Jakoby
se v předvánočním shonu zastavil čas
a přitom byl stále cítit jeho rytmus a nervozita. Ovšem úplně z jiného důvodu.
V jedné z chodeb Ústavu antropologie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na Vinařské ulici se tísnily
desítky hostů a studentů spolu s nehybnými figurami – výtvory Vladimíra Drápala. Ty tu měly vlastně dvojí úlohu. Být
zde spolu s obrazy – v Galerii po ruce –
důstojnými reprezentanty vernisáže tvaroženského malíře a sochaře a současně
být jakousi kompletní němou delegací
– u příležitosti křtu knihy o jejich stvořiteli. Večer začal až mysticky vyprávěním
archeologů o cestách k počátkům lidstva
a přesto, nebo právě proto se přirozeně
přenesl do současnosti. Není právě v historii lidstva kus podstaty archetypálních
tvarů, které vyhlazuje na svých skulpturách Vladimír Drápal? Neodvažuji se
hovořit o této problematice blíže. Vítám
proto příležitost seznámit se s životem
i tvorbou doc. Drápala prostřednictvím
knihy mapující vše s encyklopedickou přesností. Odborné úvahy i lidská
vyprávění, výčet životních fází provázených výtvarnými projevy je v některých
momentech fascinující. Odráží se v něm
i historie národa, prakticky od počátků
života naší nové republiky. Mnozí ocení
pojetí literárního díla hovořícího nejen
slovy, ale i obrazy. Mnozí mohou obdivovat známé tvary a barvy, mnohým pohled
leccos připomene a pro mnohé budou
v knize věci úplně nové. Pro všechny tyto
důvody je dobře, že kniha vyšla. Dík za to
patří autorům zastoupeným editorem –
profesorem Jaroslavem Malinou, Nadaci
Universitas, Společnosti pro podporu univerzitních aktivit, Akademickému nakla23

datelství CERM a obci Tvarožná. Kniha je
určena pro všechny, neboť o nich vypráví
svůj příběh.
Nebylo možné, aby publikace VLADIMÍR DRÁPAL žila svůj život mimo Tvarožnou. Z iniciativy kronikáře obce Ing. Františka Galeho byl dne 15. dubna tohoto
roku, tentokrát už u nás „doma“, uspořádán v důstojných prostorách obřadní síně
Večer nad knihou. Aby tato kniha byla uvedena v život v místech, kam celým svým
obsahem patří. Proč? Na to dal odpověď
sám Ing. Gale v minulém Tvaroženském
zpravodaji: „Je to kniha o našem spoluobčanovi, rodákovi, sousedovi, kamarádovi,
který svojí prací, svým tvůrčím životem
přesáhl pomyslné hranice své rodné obce
a přitom zůstal „zemitým“ Tvarožňákem.“
Večer ve Tvarožné byl ve srovnání s prvním uvedením knihy o něco slavnostnější a o mnoho vřelejší. Kniha byla blíže
rodnému domu Vladimíra Drápala a také
blíže všem jeho spoluobčanům, sousedům a přátelům. Ten večer jich přišlo
mnoho a potěšení ze vzájemných prožitků byla znatelné a dalo by se říci i vrcholné. To jsme ještě netušili, že nás čeká další
společné setkání – doc. Vladimíra Drápala,
jeho rodiny, spoluobčanů, sousedů a přátel. A to za necelý měsíc.
9. květen – dříve sváteční májový den.
Několik generací má toto datum vryto
do paměti ze školních lavic. Den osvobození, den vítězství. V oficiálním kalendáři již tento den sváteční není, avšak
ve Tvarožné 9. květen 2011 sváteční byl.
Nervózní ranní vítr si pohrával s vlajkami
na fasádě Obecního úřadu, kolemjdoucím a do domů v blízkosti návsi rozdával
vůni čerstvě posečené trávy. Zpozorněl až
při pohledu na rakouské granátníky, čestnou stráž připravenou uvítat vzácné hosty nadcházejícího slavnostního okamžiku.
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Zdálo se, být logické, že večery nad kni- z rukou hejtmana Jihomoravského kraje
hou s překypující atmosférou budou smě- JUDr. Michala Haška a náměstka ministrovat ke svému vrcholu. Až dlouholetí ra kultury České republiky MgA. Radka
přátelé a kolegové doc. Vladimíra Drápa- Zdráhala. Dle slov starosty obce, díky
la – PhDr. Vlasta Svobodová a PhDr. Petr osobnosti Vladimíra Drápala, získává oceKňava – upozornili ministra kultury Čes- nění i obec Tvarožná. Hejtman Jihomoké republiky na mimořádnou osobnost ravského kraje slova potvrdil a doplnil –
pocházející z Tvarožné. Za mnohaletou nejenom Tvarožná, ale celý Jihomoravský
významnou činnost akademického malí- kraj. Brněnský rodák, náměstek ministra
ře a sochaře Vladimíra Drápala, za cílevě- kultury ČR, vyslovil panu Drápalovi úctu
domé a dlouhodobé šíření dobrého jmé- a obdiv k jeho neustálé aktivitě.
Snad mohu říci, že 9. květen 2011 byl
na české kultury u nás i v zahraničí ministr
kultury České republiky MUDr. Jiří Besser ve Tvarožné vrcholnou kulturní událosudělil doc. Vladimíru Drápalovi rezortní tí. A současně dodat, že nikoliv posledmedaili ARTIS BOHEMIAE AMICIS. Za pří- ní. Jak trefně poznamenal kronikář obce
tomnosti své rodiny, spoluobčanů, sou- Ing. František Gale, rok 2011 bychom
sedů a přátel ji Vladimír Drápal převzal mohli pojmenovat „Vladimírův rok“. A my
dne 9. května 2011 v 11:00 hod. v pro- všichni víme, že rok 2011 ještě nekončí…
storách Obecního úřadu ve Tvarožné,
Pavel Šťastný

Unikátní vzpomínka na osvobození naší obce v r. 1945
Na podzim roku 1945 požádal své žáky tehdejší ředitel tvaroženské školy Jan Krejčí, aby napsali jako slohové cvičení své vzpomínky na osvobození naší obce. Šťastnou
shodou okolností se zachovalo jedno z nich tehdy 14ti leté AN, která nyní dala svolení
ke zveřejnění. Domnívám se, že by mělo být uchováno pro příští generace.
„Poslední dny války ve Tvarožné 				

29. 11. 1945

A.N.

Kolem 15. dubna přijelo do Tvarožné mnoho německého vojska. Všude bylo
plno vozů, aut, děl a tanků. U nás bylo pět německých vojáků a dva vozy s náboji.
To už každý věděl, že se fronta blíží. Každý večer jsme se dívali na záře ohňů směrem k Brnu a na jich Moravy. Dne 15. dubna byl velký nálet na Brno. Viděli jsme nad
Brnem asi třicet raket a bylo slyšet silné dunění. Z čeho jsme měli největší strach,
byly nálety. Čekali jsme je každý den, neboť zde bylo tolik německého vojska. A skutečně, 23. dubna po poledni přiletěli od Holubic ruští letci a počalo bombardování. Kulomety štěkaly a země se třásla pod ranami bomb. V okamžiku stálo několik
stavení v plamenech. Lidé čekali s hrůzou ve sklepích, co bude dál. Po chvíli, když
letadla odletěla, vyšli jsme ze sklepa a hned nám jeden Němec hlásil, že máme venku zraněného syna. Bratr byl střelen do nohy z letadla z kulometu při přecházení
ulice. Večer byl odvezen Němci od Vyškova do nemocnice. Téhož dne se nálety opakovaly ještě několikrát. V dědině bylo mnoho oken rozbito a několik domů těžce
poškozeno bombami. Druhý den se Němci chystali rychle k odchodu. Při ústupu byli
několikrát pronásledováni ruskými letci. Z toho jsme viděli, že se fronta stále blíží.
Tu noc mnozí lidé spali již ve sklepích, my ovšem též. Kolem půlnoci přijeli do dědiTvaroženský zpravodaj
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ny Rusové. Hned se ozývalo volání „Hurá“. Rusové ihned rozestavěli děla a kaťuše
kolem vesnice. Mnozí tvaroženští občané jim museli pomáhat. K ránu počala silná dělostřelba směrem na Pozořice. K našemu domu přijel, nevěda, že jsou zde již
Rusové, německý tank, který byl Rusy přepaden, při čemž byl jeden Vlasovec chycen a odstřelen. U Konečných byl zasažen ruský tank a v něm zabit jeden Rus. U nás
na dvoře vybuchly dvě miny a zranily dva ruské vojáky. Hrůza trvala až do poledne.
Ještě téhož dne dobyli Rusové i okolní vesnice a Němci ustoupili dál do lesa. Škody
v naší vesnici byly dost velké. Několik domů bylo rozbito a mnoho střech shořelo.
Když se fronta vzdálila, oddychli jsme si a všichni děkovali Rudé armádě, která nás
osvobodila od Němců. Z naší vesnice nepřišel o život nikdo, ale padlo zde mnoho
ruských vojáků.“

DRAHI PRIJATELIA V ČESKU
VELMI DAKUJEME ZA PREKRASNE IHRAČKY Z VAŠHO MIKROREGIONU PRE
NAŠE DETI VE VRTIČI. UROBILI STE NAM VELIKU RADOST. MEDVEDIKY, BABKY,
KOČIKY ŠLI Z RUKY DO RUKY. NO RADOST VELIKA.
DAKUJEME AJ MATERSKE ŠKOLE DUBNANY ZA STOLY A STOLIČKY, KTORE NAM
BOLI VELMI POTREBNE.
POSIELAME OBRAZKY – AUTO PLNE RADOSTI STIHLO DO SELENČI K NAŠIM
DETOM DO VTIČA ŽELAME POŽEHNANE VELIKONOČNE SVIATKY.
KOLEKTIV VRTIČA KOLIBRIK
SELENČA

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. července 2011. 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.
25

Ročník 39 • Číslo 3 • květen–červen 2011



Naši jubilanti

květen–červen 2011
96 let

Galová Anna, Tvarožná 180

91 let

Antonická Eliška, Tvarožná 321
Galová Zdeňka, Tvarožná 276

80 let

Zeman Jiří, Tvarožná 278

75 let

Hradská Zdenka, Tvarožná 200
Smílková Věra, Tvarožná 186

70 let

Daňková Jana, Tvarožná 302
Pilla Petr, Tvarožná 203
Ryšavá Jana, Tvarožná 265

65 let

Galle Jan, Tvarožná 309
Šlezinger Václav, Tvarožná 322

60 let

Daňková Květoslava, Tvarožná 295
Hradová Hana, Tvarožná 173
Paleček Stanislav, Tvarožná 198

50 let

Řičánková Marie, Tvarožná 96
Všem jubilantům blahopřejeme!

Poděkování
Chtěla bych poděkovat nejen občanům Tvarožné, ale i ze sousedních vesnic za dary,
které věnovali na Charitu.
Jako každý rok, tak i letos jsme naplnili celé auto. Též děkuji za finanční pomoc, která
letos činila 3 375 Kč. Ta bude použita na výlohy za dopravu.
Žofie Ondráčková

Poděkování
Ku příležitosti odchodu našeho zaměstnance pana Josefa Jahody do důchodu, bychom mu touto cestu rádi poděkovali za dlouholetou a poctivou práci, kterou vykonával v naší firmě ZAKOVO s.r.o. v Kovalovicích.
Za celou firmu ZAKOVO s.r.o.

Lubomír Zahradník, jednatel

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 20. 5. 2011, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 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
Tvaroženský zpravodaj
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Jarní sázení stromků na návsi – 16. 4. 2011

Předání medaile ARTIS BOHEMIAE AMICIS
doc. Vladimíru Drápalovi – OÚ 9. 5. 2011

Předání medaile ARTIS BOHEMIAE AMICIS
doc. Vladimíru Drápalovi – OÚ 9. 5. 2011

