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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto prázdninové číslo zpravodaje
začnu poněkud nepříznivou zprávou. Rekonstrukce krajské silnice III/4179 (v úseku
od křižovatky u kovárny kolem obecního
úřadu ke kostelu), která měla být zahájena
letos o prázdninách, se odkládá. Přestože
měl Jihomoravský kraj tuto akci v tomto
roce ve svém (zastupitelstvem JMK schváleném) plánu, evropská investiční banka,
která měla JM kraji část prostředků na tuto
akci poskytnout, tok těchto financí náhle
pozastavila. Jediná výhoda, kterou v tom
můžeme spatřovat, je nyní to, že nebudeme mít o pouti rozkopanou dědinu. Ale
to je poněkud slabá útěcha. Podstatné je,
že veškerá povolení na stavbu jsou vydána a smlouvy mezi obcí a JMK podepsány.
Z toho důvodu budeme usilovat o to, aby
JMK zahrnul tuto stavbu do svého plánu
na příští rok a vyčlenil na ni prostředky ze
svého vlastního rozpočtu.
Možná jste v tisku či v televizním vysílání zaznamenali zprávu o tom, že Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního
rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje, tedy
dalo by se říci územní plán kraje, který
JMK vydal loni na podzim. Tento rozsudek
byl důsledkem žaloby 13 obcí jižní Moravy vůči JMK, mezi nimiž byly např. Blažovice, Ponětovice, Modřice a také Tvarožná.
Obce již ve fázi zpracování tohoto plánu
usilovaly o komunikaci s JMK. Nakonec
jim nezbylo, než přistoupit k tomuto kroku, jelikož nesouhlasily s vymezením koridorů pro nové rychlostní komunikace
především v místech, kde jsou již nyní překračovány povolené limity prachu a hluku
a také s tím, že tento územní plán nezohledňoval odvedení tranzitní dopravy
mimo brněnskou aglomeraci. Obce rov-

Autoři fotografií: Michal Sekanina (titulní strana), Ing. Vilém Šimek a další.
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něž navrhovaly variantní řešení, jímž se
však kraj nezabýval. Jelikož tyto významné dopravní stavby mají na celkový rozvoj
kraje podstatný vliv, zrušil soud tyto ZÚR
jako celek a JMK bude zřejmě nucen tuto
svoji koncepci přepracovat.
Když už jsem začal o problematice
územního plánování, chtěl bych dodat, že obec Tvarožná má územní plán
od roku 2004 a jeho platnost končí 31. 12.
2015. Do tohoto data je nutné zpracovat
a schválit nový územní plán obce. Jelikož tato procedura je celkem zdlouhavá
a trvá minimálně dva roky, chceme zahájit
přípravu na zpracování nového územního plánu již letos. Proto chci tímto vyzvat
všechny občany a vlastníky nemovitostí
v katastru naší obce, aby do 30. 9. 2012
doručili na obecní úřad své případné připomínky a návrhy ke zpracování nového
územního plánu
Oprava koryta v úseku pod Novou
Ulicí a za hrází rybníka byla dokončena.
Definitivní podobu však toto místo získá
přibližně za dva roky, až se nový kamenný zához „zapojí“ do zatravněných břehů.
Celková cena činila nakonec 437 tis. Kč
včetně DPH. Byla navýšena oproti původní nabídce o 30 tis. Kč v důsledku vyšší
kubatury kamene na zpevnění bahnitého
dna potoka. Jak jsem zmínil v minulém
zpravodaji, na tuto stavbu jsme obdrželi
dotaci ve výši 200 tis. Kč z JM kraje a navíc ještě sponzorský dar 100 tis. Kč. Tyto
příspěvky nám tedy pokryly téměř 70 %
nákladů.

Na jiném místě zpravodaje se zvlášť
věnuji problematice odpadového hospodářství. Zde bych chtěl jen upozornit
na skutečnost, že v blízkosti sběrného
dvora byl umístěn modrý kontejner
na papír. Má sloužit především pro ty
občany, pro které není snadné dopravit
papír v čase pravidelných sběrů do kontejneru ve dvoře základní školy.
V poslední době jsme přistoupili a musím zdůvodnit, že po mnohých upozorněních a žádostech občanů, k instalaci dopravního značení v místech, kde parkující
auta tvořila překážku silničního provozu
nebo přímo ohrožovala jeho bezpečnost.
I když jsem si vědom, že parkovacích míst
v obci není zdaleka dostatek, a že v mnoha domácnostech už jsou dvě i tři auta,
přesto bych chtěl upozornit některé řidiče,
aby si všimli, že na hlavní silnici neparkuje
nikdo a majitelé vozidel, kteří podél hlavní silnice bydlí, se většinou snaží parkovat
ve dvoře, v garáži nebo ve vjezdu, případně i v předzahrádce před domem. Kdyby
podobným způsobem parkovali i řidiči
v ostatních ulicích (pokud mají tuto možnost), nebyl by zde problém s údržbou komunikace, se svozem odpadu i s vyhýbáním protijedoucím vozidlům. A nakonec
by zde nemusely být ani ty značky.
Nechci ale v žádném případě končit
tento článek s nějakým vyčítajícím tónem
a v kritizujícím duchu. Naopak. Chci vám
všem popřát hezké dovolené, příjemné
prázdninové dny, žádná úmorná vedra
ani moc silné bouřky, zkrátka, všeho tak
akorát a nejvíc zdraví.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj
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Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a významných událostech
• 20. května se konal XV. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše. Účin•
•
•
•
•
•

•
•

kovaly zde dechové hudby Lácaranka z Kobylí, Palavanka ze Staroviček, Fialenka
z Lanžhota a Sivická kapela.
Ve dnech 25.–26. května navštívili zástupci obce a zástupci hasičů Polskou republiku.
Zúčastnili se oslav Dne hasičů, pořádaných pod záštitou starosty bieruńsko-ledzińského okresu.
1. června se konala ve Tvarožné Noc kostelů. Více informací o události najdete na dalších stránkách zpravodaje.
3. června se tvaroženská náves zaplnila hasiči a hasičskou technikou. SDH Tvarožná
pořádal tradiční soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce.
Do soutěže se zapojili také hasiči z polské obce Bojszowy.
9. června, v Dělnickém domě v Pozořicích, oslavila 40 let svého trvání pozořická hudební skupina „Experiment 72“. Historii této skupiny spoluvytvářelo také několik
osobností a hudebníků z Tvarožné.
16. června se konaly Tvaroženské hody. Akce byla opět dobře připravena tvaroženskými stárky, což dosvědčuje již tradiční bohatá návštěvnost. Dík za zdárný průběh
hodů patří také vynikající mladé dechovce Fialenka z Lanžhota.
Ve dnech 29. června – 1. července navštívil Chrámový sbor, spolu s Kyjovským komorním orchestrem, slovenskou obec Selenča v Srbsku. Obě hudební tělesa reprezentovala naši kulturu při příležitosti oslav Dní Selenče. Dobrovolným hasičům v Selenči byl současně předán dar SDH Tvarožná. Více informací nejen o návštěvě, ale
také o životě srbských přátel se určitě dozvíte v některém z dalších zpravodajů.
7.–8. července se Antonín Ryšavý, člen SDH Tvarožná, zúčastnil Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SHČMS v požárním sportu – Sokolov 2012.
Ve dnech 13.–15. července navštívili zástupci obce, hasičů a TJ Sokol obec Kvačany.
Součástí návštěvy byla účast v soutěži ve vaření kotlíkového guláše „Kvačianský kotlík 2012“.

Pozvánka na plánované akce
30.–31. červenec – Tvaroženská olympiáda
3. srpen – Předpouťová diskotéka
4. srpen – Setkání rodáků, country večer
5. srpen – Tvaroženská pouť
26. srpen – Sportovní soutěž požárních družstev

Kalendář mikroregionu Rokytnice 2013
Upozorňujeme podnikatele a živnostníky, kteří mají zájem o reklamu v kalendáři mikroregionu Rokytnice 2013, aby do 31.8.2012 poslali elektronicky logo své firmy na obec5
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ní úřad v Sivicích, na adresu sivice@sivice.cz a zároveň zaplatili poplatek 1.000 Kč za
reklamu na účet č. 27-5824260297/0100.

Co se chystá na Slavkovském bojišti
Na Mohyle míru
19. srpna
15.00 beseda s kronikářem Tvarožné Františkem Kopeckým na téma „Slavkovské bojiště“ a přednáška vedoucího památníku Mgr. Josefa Večeři „Proměny expozice
památníku Mohyla míru v čase“.
17.00 mše svatá zakončená písní Ave Maria v kapli.
23. září
15.00 vystoupení pěveckého sboru Sudaruška s ukrajinskými a ruskými písněmi.
16.00 ekumenická mše svatá v kapli.
V obcích Sokolnice a Telnice
12. srpna
13.00 odhalení pamětní desky na zámku v Sokolnicích.
14.00 malá bitva v Telnici.
15.30 pendlující autobus převeze návštěvníky na Mohylu míru, kde mohou za zlevněné vstupné shlédnout expozice muzea.
Ve Slavkově
11. a 12. srpna
Napoleonské dny, program bude uveden na plakátech, na internetových stránkách města a na www.austerlitz.org.
František Kopecký,
kronikář obce

Poděkování
Děkujeme obecním pracovníkům a všem, kteří se podíleli na přípravě hudebních
slavností J. Antoše.
Děkujeme P. Josefu Rybeckému a organizátorům za zdárnou a úspěšnou Noc kostelů.
Děkujeme hasičům za organizaci hasičské soutěže a také za iniciativu v rozvíjení
vztahů s polskými hasiči i představiteli tamního regionu.
Děkujeme stárkům, ředitelce a žákům ZŠ, TJ Sokol a dalším, kteří se podíleli na organizaci Tvaroženských hodů.
Jménem srbských dobrovolných hasičů z obce Selenča děkujeme SDH Tvarožná
za zaslaný dar – technické vybavení (obuv, helmy, hadice apod.).

Poděkování za Noc kostelů
V pátek 1. 6. 2012 se uskutečnila druhá Noc kostelů ve Tvarožné. Náš kostel sv. Mikuláše byl jedním z 1200 otevřených kostelů a modliteben v celé České republice. ProTvaroženský zpravodaj
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gram v kostele i před kostelem obohatil zhruba 450 návštěvníků z širokého okolí. Mnozí
zůstali celý večer, přestože to v plánu vůbec neměli.
Myslím, že se nám všem podařilo prožít krásný večer plný radosti a přátelských setkání.
Náročná příprava trvala téměř tři měsíce a já každému, kdo se obětavě zapojil do příprav i všem návštěvníkům z celého srdce děkuji.
Marie Buchtová

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

červenec–září 2012
středa
11. 7. 2012
sobota
21. 7. 2012
středa
1. 8. 2012
sobota
11. 8. 2012
středa
22. 8. 2012
sobota
1. 9. 2012
středa
12. 9. 2012
sobota
22. 9. 2012

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.

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 spolu s PET
lahvemi.

Odpady – kolik nás to stojí
Od 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která
se výhradně týká změny výše poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, neboli jak jsme
zvyklí ve Tvarožné jednoduše (i když nepřesně) říkat, „za popelnice“.
Tato novela umožňuje od příštího roku
zvýšit poplatek ze současných 500 Kč
až na 1.000 Kč na občana za rok. Ale pozor, ne vždy a všude. Zvýšení poplatku
musí být podloženo skutečnými náklady
obce za netříděný odpad, tedy za svoz
popelnic. Tyto skutečné náklady tvořily ve Tvarožné v loňském roce asi 410 Kč
na občana. K tomuto číslu se připočítává
zákonem již dříve stanovená paušální
7

částka 250 Kč za ostatní odpad. Za této
situace by se tedy výše poplatku mohla
u nás v příštím roce teoreticky zvýšit ze
současné pětistovky na max. 660 Kč.
Když už jsem u těch čísel, přidám ještě
pár údajů. Je pravda, že za třídění odpadů
získává obec určitý bonus. Ten ale tvoří
jen asi 10 % z celkové částky, kterou obec
zaplatí za odvoz odpadu z popelnic občanů, z kontejnerů na sběrných stanovištích,
kontejnerů ze sběrného dvora a nebezpečného odpadu. Abych byl konkrétnější,
stojí nás provoz odpadového hospodářství celkem téměř milion korun ročně. Asi
600 tis. na tuto částku přispějí svými poplatky občané a podnikatelé, skoro 100 tis.
činí již zmíněný bonus za třídění a něco
(asi 35 tis.) dostaneme za sběr kovového
Ročník 40 • Číslo 4 • červenec–srpen 2012

šrotu a elektrospotřebičů. Z tohoto struč- bytové výstavbě v cihelně bude možná
ného přehledu vyplývá, že obec v součas- nutné vybudovat ještě další stanovišnosti doplácí z vlastního rozpočtu téměř tě. Navíc umístění kontejnerů na odpad
čtvrt milionu, to znamená přibližně 200 v centru zmíněné křižovatky nepůsobí
vůbec esteticky, plošně již nejde rozšířit,
korun za každého občana.
Zdali zůstane výše poplatku v příštím roce a kvůli rozhledu v křižovatce nelze ani něna stejné úrovni nebo se změní, bude jakým elegantním způsobem ohradit. Rezáležet na vyhodnocení letošního roku álně tedy uvažujeme s jeho přemístěním.
i na tom, jaké podmínky se nám podaří K přeplněným kontejnerům na plasty
bych chtěl říci, že pokaždé, když do něvyjednat se svozovou firmou.
Poslední dobou slýchám názory, že by kterého z nich nahlédnu, vždycky tam
bylo potřeba navýšit počty kontejnerů, uvidím mnoho nezmačkaných PET lahví,
především na plasty nebo zvýšit četnost ale také kanystry od náplní do ostřikovasvozu těchto kontejnerů v letních měsí- čů a tekutých pracích prášků, velké plastové nádoby od octa a sirupu nebo „petky“
cích, kdy je vyšší spotřeba tekutin.
Třídění má jistě smysl, ale větší smysl má od piva (mimochodem, alespoň u tohoto
snižování celkového množství odpadu, tradičního nápoje bych preferoval sklo),
protože jen tím můžeme ušetřit. Navy- které by v případě, že je slisujeme, ušetšování počtu kontejnerů na separovaný řily v kontejneru docela dost místa. Jinou
sběr, případně jejich vyvážení 1× týdně možností je nepoužívat výhradně jen baz důvodu větší spotřeby balených nápojů, lenou vodu, když mi stejně dobře a levjsou možnosti, které samozřejmě zvyšují něji poslouží i obyčejná voda z kohoutku.
náklady obce, protože právě podle těchto Každý komfort totiž něco stojí. Začněme
tedy nejprve odpad spořivě ukládat a šekritérií se svoz účtuje.
Je však evidentní, že například na křižo- třit místem v kontejnerech, abychom nevatce v Hlinkách je kapacita sběrného sta- museli šetřit na vyšší poplatky za odpady.
noviště nedostatečná. Vzhledem k nové
Ing. Petr Buchta

Informace ZO
Usnesení č. 11 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 11. 6. 2012 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Dodatečné doplnění programu v bodě 5 – „Projednání Směnné smlouvy mezi
obcí a Inocencem Šírem, Tvarožná 58“
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 4
2. Návrhovou komisi ve složení: František Kopecký, Ing. Jiří Kozák
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

Tvaroženský zpravodaj
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3. Ověřovatele zápisu: Ing. Petr Kříž, Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
4. Kupní smlouvu na zakoupení pozemku p. č. 1070/44 o výměře 138 m2 pro budoucí obratiště na ulici Velatická (příloha č. 1). Dále Směnnou smlouvu mezi obcí
a Inocencem Šírem, Tvarožná 58 , k pozemkům p. č. 573/13 o výměře 2 m2 a p. č.
1065/2 o výměře 98 m2 (příloha č. 2).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3
5. Směnu části pozemku p. č. 797/106, o výměře 6 846 m2 ve vlastnictví obce
za pozemek p. č. 1098/2 o výměře 6 846 m2 ve vlastnictví p. Ivy Machancové.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3
6. Rozpočtové opatření č. II/2012 (příloha č. 3)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
7. Roční příspěvek obce Tvarožná na činnost Zájmového sdružení právnických osob
Slavkovské bojiště – Austerlitz ve výši 3 Kč /obyvatele podle stavu obyvatel k 1. 1. kalendářního roku.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
8. Pověřuje Základní školu ve Tvarožné ke sběru papíru a SDH a TJ Sokol ke sběru
železného šrotu za Obec Tvarožná.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
9. Pověřuje starostu Ing. Petra Buchtu k jednání se zástupcem Římskokatolické farnosti Tvarožná ohledně převodu pozemků na místním hřbitově – p. č. 10/3 a 10/4
do vlastnictví obce – (příloha č. 4)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
–––
III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu starosty
2. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí
IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
–––
Ve Tvarožné dne 11. 6. 2012
Ing. Petr Buchta – starosta		
Ověřovatelé:
Ing. Petr Kříž – zastupitel			
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Pavel Šťastný – místostarosta
Ing. Vilém Šimek – zastupitel
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Zprávy komisí
Zpráva Komise životního prostředí a zemědělské
V minulém měsíci proběhla dlouho očekávaná úprava koryta potoka
od Kosmáku po hráz rybníka. Tato investiční akce byla naší komisí naplánována
již v loňském roce, ale její realizace se
uskutečnila až nyní. Pravděpodobně se
jednalo o největší rozpočtovou akci tohoto roku – konečné náklady se pohybovaly
ve výši 437 000 Kč. V podstatě šlo o rozšíření a zpevnění břehů potoka v místě jeho
vstupu do obce, což je z protipovodňového hlediska asi nejdůležitější místo. Pata
koryta byla na obou březích osazena lomovým kamenem, takže se dá předpokládat, že potok nebude v tomto úseku nijak
erozně ohrožen. Navíc dozor na stavbě
prováděli pracovníci Povodí Moravy, což
by mělo být dostatečnou zárukou úspěšnosti hotového díla. Při té příležitosti byla
též připomenuta snaha obce o vyčištění,
resp. odbahnění záchytné nádrže (rybníka).

Tvaroženský zpravodaj

Je potěšitelné, že se naší obci podařilo
získat krajskou dotaci ve výši 200 000 Kč
a navíc další prostředky od Cementárny
Mokrá. Proto se vlastní náklady výrazně
snížily a ušetřené finance můžeme dále
využít ve prospěch životního prostředí
v obci.
Další akcí, která souvisela s rozšířením
potoka, bylo vybagrování suchého poldru
za Novou ulicí. Chtěli jsme využít přítomnosti říčního bagru Menzi Muck na potoku a tak po skončení této akce se nám
ještě podařilo vyčistit přítok do suchého
poldru od naplavené ornice a tím zvýšit
jeho retenční kapacitu. Vytěžená zemina
byla odvezena ke Kosmákovu kříži, kde
na podzim proběhne další úprava terénu spojená s novou výsadbou při vjezdu
do obce. Projekt je již hotov a mimo jiné
bude obnášet výsadbu cca 18 vzrostlých
listnatých stromů, které hodláme vysadit
svépomocně.
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Komise ŽP také navrhla přeložení
sběrného místa plastů a skla v Hlinkách.
Zejména v souvislosti s novou výstavbou
v bývalé cihelně již prostor sběrného místa nedostačuje, navíc je umístěn přímo
ve výhledu do frekventované křižovatky,
tudíž nejde rozšířit. Vhodnější místo jistě bude na protilehlé straně ulice, kde je
mnohem více prostoru na případné rozšíření. Naší snahou bude dokončit tuto akci
ještě v tomto roce.
Travnaté plochy obecní návsi, dětského hřiště na Svazarmu i prostorů kolem

školy a kostela byly ošetřeny proti dvouděložným plevelům. Pokud se každoročně podaří „odplevelit“ určitou část trávníků na obci, nebude už tolik pampelišek
a jiných bylin zaplevelovat předzahrádky
našich domovů.
Závěrem je zapotřebí znovu poděkovat těm občanům, kteří stále více třídí
odpad jak na obecním odpadním dvoře,
tak také plasty a sklo na sběrných místech, spolu se sběrem starého papíru v ZŠ
Tvarožná.
Ing. Petr Kříž
předseda komise ŽP a zemědělské

Z činnosti spolků a sdružení
Mladí hasiči a soutěžní sezóna 2011/2012
Soutěžní sezóna 2011/2012 je za námi a my bychom Vás rádi alespoň stručně seznámili
s tím, co se nám za tuto dobu podařilo i nepodařilo, jak jsme si vedli na soutěžích a také Vám
trošku představili naše plány do budoucna.
Každá soutěžní sezóna začíná samozřejmě na podzim (stejně jako nový školní
rok). Hned 10. září jsme se představili v Syrovicích, soutěžilo se zde v disciplínách
štafeta 4× 60 m a samozřejmě požární
útok. Na výkonech bylo bohužel trošku
znát, že máme za sebou prázdninovou
přestávku. Následující víkend jsme si
zlepšili náladu 3. místem našich mladších
na soutěži v požárním útoku v Ořešíně.
V sobotu 24. září nás přivítali v Brně-Bosonohách. Stejně jako soutěž v Syrovicích
patří i tato do ligy mládeže Brno-venkov.
Zde obsadila na výsledkové listině obě
družstva – tedy mladší i starší – shodně 9.
příčku.
1. října přichází na řadu branný závod,
tentokrát za nádherného téměř letního
počasí na hřišti za základní školou v Kanicích. Celý den jsme si opravdu užili, jen
výsledky mohly být o něco příjemnější,
5. místo starších a 11. místo mladších bylo
11

pro nás všechny trošku zklamáním. Poslední podzimní akcí byl netradiční branný závod dvojic u nás ve Tvarožné, při kterém jsme si ještě před zimní přestávkou
zopakovali naše dovednosti a vědomosti
v disciplínách branného závodu (některé
ovšem v trošku netradiční podobě, jak už
bývá při této soutěži zvykem.
Hned v lednu 2012 jsme se začali scházet v naší hasičské zbrojnici, abychom se
dobře připravili na neoficiální halové mistrovství České republiky v Havířově, kam
jsme se letos poprvé přihlásili. Tato soutěž se konala 25. února 2012. Abychom
dorazili do Havířova včas, vyjeli jsme již
kolem 5. hodiny ranní. Před 8. hodinou
jsem dorazili do sportovní haly, v 9. hodin
byla soutěž oficiálně zahájena nástupem
všech zúčastněných. Soutěžilo se v těchto disciplínách: štafeta dvojic, štafeta 4×
60 m a uzlová štafeta. Z 36 družstev jsme
nakonec vybojovali 31. místo, ale hlavně
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jsme si odtud odváželi nové poznatky
a zkušenosti. Této akce se zúčastnilo 9 našich dětí a 3 vedoucí.
Dalším důvodem zimních schůzek
byla příprava na zkoušky potřebné k získání odbornosti PREVENTISTA a PREVENTISTA JUNIOR. Paní Ryšavá nás vzorně
připravila, o čemž svědčí i to, že všichni,
kteří se ve středu 29. února 2012 dostavili,
při ústních i písemných zkouškách uspěli
a uvedenou odbornost získali.
Jarní část začínáme 21. dubna tradičně
na hřišti v Sivicích, kde tentokrát družstvo
mladších skončilo na 5. místě a družstvo
starších na 10. místě. 1. května jsme se
zúčastnili soutěže v Ivanovicích na Hané,
kde se starším dařilo a s časem 22,22 obsadili 5. místo, mladší skončili na 10. místě. A hned v sobotu 5. května následuje
soutěž v Kroužku. Zde se bojuje v disciplínách útok CTIF a požární útok. Družstvo
mladších obsadilo v požárním útoku 9.
příčku, starší v požárním útoku 12. místo
a v útoku CTIF 7. místo. 26. května přichází na řadu hra PLAMEN v Přísnoticích
Tvaroženský zpravodaj

(disciplíny štafeta 4× 60 m, štafeta CTIF,
štafeta dvojic, útok CTIF a samozřejmě
požární útok). Protože do této soutěže se
započítávají i výsledky podzimního branného závodu v Kanicích, nestačil mladším
k umístění „na bedně“ ani požární útok
s nejlepším časem ve své kategorii, po sečtení všech disciplín z toho bylo 5. místo.
Starším pro změnu 5. místo z branného
závodu pomohlo ke 4. místu v této soutěži.
Po téměř měsíční soutěžní přestávce jedeme opět předvést naše hasičské
úmění, tentokrát do Brna-Slatiny. Mladší
opět předvedli krásný požární útok, který je dostal na 1. místo ve své kategorii
a domů si tak odvážejí mimo jiné i putovní pohár. Starším se požární útok také
velice vydařil, bohužel tentokrát čas 20,93
stačil pouze na 4. místo. Ale i přesto jsme
odjížděli ze Slatiny velice spokojeni. Poslední soutěž před dlouho očekávanými
prázdninami proběhla v Sivicích, ovšem
již tradičně v trošku jiném pojetí, než jsme
zvyklí z ostatních soutěží. A hlavně je to
12

soutěž pouze pro družstva našeho okrsku rii L 2 obsadila 3. místo Kateřina Křenková,
Pozořice, proto jsou šance na dobré umís- 2. místo Jiří Buchta a 1. místo Kamila Antění mnohem větší. Požární útok a štafeta drysíková. Ve výtvarné části soutěže v ka4× 60 m probíhají podle směrnic, ovšem tegorii ZŠ 2 se umístil Michal Pejřil na 1.
třetí disciplína je pokaždé jinak sestave- místě a postoupil tak do krajského kola,
na a vymyšlena, letos to bylo předvedení ve kterém obsadil 2. místo v dané katego(samozřejmě na čas) požárního zásahu rii. Všem gratulujeme!
včetně obléknutí se do hasičského obleMáme před sebou dva měsíce prázdku, dopravy vody (v kbelíku na speciálním nin, snad je prožijeme v pohodě a ve zdravozíku), přepravy zraněného (plyšového ví a načerpáme energii do nového školmedvěda) z hořícího domu do nemocni- ního roku a také do další soutěžní sezóny
ce a uhašení hořícího domu (nelekejte se, 2012/2013, ve které bychom chtěli navájak jinak než v menším plechovém pro- zat na naše úspěchy v květnu a červnu.
vedení s malým otvorem na vodu, kdy se
Během prázdnin se zúčastní některé
po nastříkání vody do určité úrovně pla- z našich dětí mezinárodního letního támen ztratil… A jak se nám dařilo? Mladší bora v Jánských Koupelích, popřejme jim
skončili na úžasném 1. místě (z 5 družstev) pěkné počasí, spoustu nových kamarádů
a starší na 2. místě (ze 3 družstev, musíme a nezapomenutelných zážitků.
ale dodat, že jim 1. místo uteklo opravdu
Nesmíme zapomenout ani na naše
jen „o kousek“).
nejmenší hasiče (ve věku od 4 do 8 let),
Konec školního roku bývá tradičně kteří se již od dubna pravidelně scházejí
spojen také s vyhlašováním výsledků vý- každý čtvrtek na hasičské zbrojnici a pod
tvarné a literární soutěže Požární ochrana vedením Žofie Ondráčkové se připravují
očima dětí. Také letos se do soutěže zapo- na svoji „hasičskou kariéru“. Začátkem
jila místní mateřská i základní škola a náš příští sezóny již určitě někteří z nich zasbor. O tom, že u nás ve Tvarožné máme čnou sbírat zkušenosti na hasičských zášikovné děti, svědčí i výborná umístění vodech a snad vozit domů i svoje první
některých z nich: v kategorii mateřských medaile.
Krásné léto všem přeje
škol M 2 se umístil na 1. místě Jáchym
kolektiv mladých hasičů
Kreuter, v literární části soutěže v kategoa jejich vedoucích

21. ročník soutěže
„O putovní pohár obecního zastupitelstva ve Tvarožné“
Určitě už si většina z nás nedovede ani ho okolí. Nejlépe se dařilo našemu družpředstavit začátek června bez hasičské stvu A, 2. místo obsadilo družstvo mužů
soutěže na naší návsi. Také letos tomu ne- z Velatic a 3. příčka patřila Kovalovicím.
bylo jinak. V neděli 3. června kolem poled- Co se týká žen, do soutěže se přihlásilo
ne se začala náves a její blízké okolí plnit pouze jedno družstvo z Velatic, takže
hasičskými vozy různých značek, aby se umístění bylo předem jasné. Ale děvčata
jejich osádky zapojily do boje o putovní samozřejmě i tak bojovala ze všech sil.
pohár a další hodnotné ceny.
Celý tento víkend s námi trávili také
Letos se této soutěže zúčastnilo naši přátelé z polské obce Bojszowy, kteří
13 družstev mužů z blízkého i vzdálenější- tentokrát nepřijeli jen na návštěvu, ale za13
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pojili se také do soutěže. Jejich družstvo sbor a byla v hasičské zbrojnici k disponakonec obsadilo 8. místo. Polským přá- zici pro každého, kdo měl zájem. Jedná
telům se u nás velice líbí a určitě se s nimi se vlastně o sborník příspěvků, gratulací
budeme setkávat i nadále při různých pří- a zdravic, které byly předneseny na slavležitostech, ať u nás nebo u nich v Polsku. nostní schůzi ke 120. výročí založení SDH
Poděkování za zdárný průběh této Tvarožná konané 3. června 2011 v místsoutěže patří samozřejmě všem, kdo se ním kulturním domě Kosmák. Samozřejna přípravách i samotné soutěži podíle- mě obsahuje spoustu zajímavých inforli, a také všem sponzorům, díky kterým mací a fotografií z historie i současnosti
má tato akce již svoji dlouholetou tradici sboru. V případě Vašeho zájmu o tuto publikaci je možné obrátit se na členy SDH
a doufejme, že bude mít i nadále…
Protože se nám konečně podařilo vy- Tvarožná.
dat slibovanou publikaci k loňským oslaZávěrem ještě dovolte malou pozvánvám 120. výročí založení našeho sboru,
využili jsme této příležitosti a publikaci ku na soutěž v požárním útoku „O pohár
představili. Zmíněnou brožuru nazvanou starosty SDH“, která se uskuteční 26. srp„120 let Sboru dobrovolných hasičů na 2012 na návsi před obecním úřadem.
ve Tvarožné“ obdržel každý zúčastněný
Petr Pejřil

TJ Sokol Tvarožná – zpráva oddílu kopané po sezoně 2011/2012
Mužstvo skončilo v sezoně 2011/2012
na celkovém třetím místě za druhými Blažovicemi a postupujícími Opatovicemi.
Celkový zisk 45 bodů nakonec znamenal
čtyřbodový náskok na Rajhrad B, který
se umístil čtvrtý. Po podzimní části sezo-

Tvaroženský zpravodaj

ny měli naši hráči 18 bodů a přezimovali
na osmém místě. Jarní část sezony se tak
vydařila nad očekávání. Během jarní části zaznamenali pouze jednu porážku a to
na půdě Opatovic, tři utkání skončila remízou a osm bylo vítězných. Sedm utkání
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Tabulka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Opatovice
Blažovice
Tvarožná
Rajhrad B
Mělčany
Blučina
Kobylnice
Těšany
Žabčice
Kupařovice
Pozořice
Vin.Šumice
Moutnice B
Hrušovany

Zápas
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
20
17
13
11
11
12
12
10
10
11
8
7
5
0

0
3
4
6
8
7
4
3
7
5
2
7
9
5
0

3
5
7
7
8
10
11
9
11
13
11
10
16
26

Skóre
67: 26
94: 40
69: 44
76: 47
66: 47
59: 49
67: 57
52: 58
52: 44
41: 58
54: 63
56: 56
35: 52
17:164

Body
63
55
45
41
40
40
39
37
35
35
31
30
20
0

PK

(Prav)
( 24)
( 16)
( 6)
( 2)
( 1)
( 1)
( 0)
( -2)
( -4)
( -4)
( -8)
( -9)
(-19)
(-39)

se hrálo na domácí půdě a pět na hřištích výtečných fanoušků, kdy nám obě tyto
skupiny pomáhaly dotáhnout zápasy
soupeřů.
O velkém rozdílu mezi podzimní a jar- do vítězného konce.
Po sestupech a postupech dozná
ní částí může svědčit i fakt, že se do útoku
přesunul Vít Kaluža, kterému tento post naše fotbalová třída v novém soutěžním
očividně seděl a stal se druhým nejlepším ročníku značných změn. Z celkových čtrstřelcem soutěže s 21 vstřelenými branka- nácti týmů bude pět nových a to postumi. Mezi další střelce, kteří svými mnoha pující Rajhradice a Přísnotice a sestupující
góly pomohli, ke krásnému třetímu místu z vyšších tříd FC CVM Mokrá, Vojkovice B
patří Jakub Poláček s 16 a Milan Pokorný a Šlapanice B. Nová sezona začíná 12. 8.
na domácím hřišti utkáním Tvarožná
se 13 brankami.
Za takto odvedenou výbornou práci, – Přísnotice. Nový rozpis zápasů bude
patří nejen velký dík samotným hráčům, zveřejněn koncem července na vývěsce
ale i našemu trenérovi Petru Kabeláčovi. „U kovárny“ a na internetových stránkách
Dále bych rád zmínil precizní práci celého obce a v dalším čísle Tvaroženského zprarealizačního týmu a našich každoročně vodaje.

Fotbal ženy
Po roční odmlce nastal čas na již tra- vyběhlo na hřiště sedm sličných žen. Jediční fotbalové klání v podání našich žen, jich výzvu přijal opět ženský florbalový
přítelkyň a dcer. Neděle 3. 6. 2012 byla oddíl FBC Psycho Brno. Po týmovém fodnem D nejen pro naše ženy, ale i pro cení před začátkem utkání čekalo všechmužské družstvo které se připravovalo ny zúčastněné krásných a strhujících
na fanoušky vyhlížené derby s Blažovi- 45 minut fotbalu. Po plejádě vydařených
cemi. Po tvrdě vydřené remíze mužů na- akcí, efektních kličkách, zvonících tyčstala ta pravá chvíle. Na straně Tvarožné kách a bezchybných zákrocích gólmanů
15
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se z výhry 7:4 radovaly naše ženy. Ze hry
měli radost jak všichni zúčastnění, tak
i převážně mužské publikum.
Závěrem patří velké poděkování zastupitelstvu obce Tvarožná, které kopanou
ve Tvarožné podporuje a stará se i o sečení fotbalového hřiště, předsedovi TJ So-

kol Janu Urbánkovi a všem, kdo se podílí
na chodu kopané ve Tvarožné.
Věříme, že nadcházející sezona bude
minimálně stejně úspěšná jako ta minulá.
Blanka Floriánová, Pavel Daněk ml.,
Ing. Petr Kozák
Za oddíl kopané SOKOL Tvarožná

Den hasičů

Bieruń, Polsko, 26. května 2012
„Chci poděkovat těm, kteří nám pomáhají; těm, kteří naše srdce naplňují nadějí, že se
nám dostane pomoci v nebezpečí, že nás někdo ochrání, až budeme ohroženi. Vážení Hasiči! Dnes tu stojíte s hrdě vztyčenou hlavou, neboť činnost, kterou vykonáváte, slouží Bohu
ke cti a bližnímu ku pomoci; v souladu s heslem napsaným na hasičských praporech.“
Těmito slovy zahájil Bernard Bednorz,
předseda okresního sdružení dobrovolných hasičů a současně starosta bieruńsko-ledzińského okresu, slavnostní
ceremoniál věnovaný svátku sv. Floriána,
patrona hasičů a patrona Polska.
Prostor před moderní budovou okresního úřadu byl zaplněn hasiči a hasičskou
technikou. Vysoko nad hlavami uniformovaných jednotek a hostů vlála na hasičském žebříku polská vlajka. Byli zde
shromážděni dobrovolní hasiči z obce
Bojszowy, s nimiž hasiči z Tvarožné naváTvaroženský zpravodaj

zali vzájemné vztahy, hasiči z dalších obcí
okresu, sousedních okresů, měst a obcí,
představitelé profesionálních jednotek,
zástupci regionálních institucí, policie
a největších firem okresu. Pozdravy celému shromáždění zaslali nejvyšší představitel ústředního svazu sboru dobrovolných hasičů Polska, místopředseda
vlády Waldemar Pawlak, senátorka a ministryně pro hospodářský rozvoj Elizabeth Bieńkowska a státní tajemník ministerstva vnitra Stanislaw Rakoczy.
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Mezi oslovenými – mezi těmi, kterým
patřila slova díků a uznání za jejich práci,
byli i hasiči z naší obce. Důstojnými reprezentanty Sboru dobrovolných hasičů
z Tvarožné byli: Ing. Marie Ryšavá, Žofie
Ondráčková, Vlastimil Doležal a Zbyněk
Machanec. Ocenění za činnost sboru
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a spolupráci, z rukou Bernarda Bednorze,
převzal Vlastimil Doležal. Jemu patří také
dík za to, že celou delegaci, včetně starosty a místostarosty, dovezl bezpečně tam
i zpět.
Pavel Šťastný
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K létu patří radost z pohybu i dobrá zábava
Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná Po vyhodnocení těchto disciplín bude
si Vás dovoluje pozvat na sportovní a spo- 16. ročník Tvaroženské olympiády zakonlečenské akce, které se uskuteční v souvis- čen. Jako každoročně čekají na sportovce
po oba dny lákavé odměny, pro každého
losti s tradiční tvaroženskou poutí.
V pondělí 30. července v 9.00 hodin diplom s tabulkou výkonů a samozřejmě
bude zahájen 16. ročník Tvaroženské občerstvení.
Kulturní akce se uskuteční vždy
olympiády na hřišti pod Kopečkem. Specifickou „olympijskou“ atmosféru si mo- od 20.00 hodin v přírodním areálu
hou přijít zkusit jak děti, co mají za sebou na Kosmáku.
V pátek 3. srpna se do okolí rozezprvní jistější krůčky, tak zkušení sportovci na prahu dospělosti. Soutěže v běhu, ní melodie ve stylu disco. Pro všechny
hodu a skoku dalekém jsou určeny pro mladé, nejen duchem, budou z písniček
všechny do 18let, i když – bez nároku známých i známějších míchat musicna odměnu – si svoji výkonnost mohou -coctail L. Šubrt a I. Fišer.
Sobota 4. srpna bude patřit country
vyzkoušet i všichni přítomní, kteří již uvedenou věkovou hranici přesáhli. Druhý hudbě. Tradiční pohodová atmosféra,
den, v úterý 31. července pokračuje Tvaro- vždy neopakovatelná.
ženská olympiáda v tělocvičně na KosmáTěšíme se na setkání s vámi!
ku soutěžemi ve šplhu a skoku vysokém.

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Poslední příspěvek letošního školního
roku začnu bilancováním. Letos navštěvovalo naši školu 40 žáků, kteří se učili
ve 3 třídách. Druhé pololetí zakončilo
s prospěchem s vyznamenáním 34 žáků,
z nich 19 se samými výbornými. Žádný
žák ročník neopakuje, ani mu nebyla snížena známka z chování. Z naší školy odchází 5 žáků: 3 do ZŠ Pozořice a 2 do ZŠ
Jihomoravské náměstí Brno. Přejeme jim
hodně úspěchů v dalším studiu.
Absence ve druhém pololetí činí
25 hodin v průměru na jednoho žáka, což
je velké zlepšení, neštovice v prvním pololetí průměr hodně zhoršily.
Akce posledních týdnů byly ve znamení pěkného počasí, takže se nám vydařily.
Zvládli jsme oslavit Den dětí, předtančení
na hodech, školní atletický čtyřboj, výlet
po okolí mladší žáci a starší žáci výletdo
Tvaroženský zpravodaj

Brna obhlédnout mechy a lišejníky.
Škola v přírodě, pořádaná od 18. do 23.
června v rekreačním středisku
U Šikulů v Bolešíně, byla tentokrát motivována pohádkami. Všech 36 žáků, kteří
se pobytu zúčastnili, bylo po příjezdu rozděleno do pěti družstev různých pohádkových bytostí. V tomto složení si zahráli
hry, soutěžili, tvořili svoje deníky. Každý
den jsme využili bazén, ve kterém jsme
se po dopoledním učení pěkně osvěžili. Výlet do Olešnice do Muzea strašidel
jsme zvládli bez velkých obtíží stejně jako
noční stezku odvahy v nedalekém lesíku.
Na závěr si účastníci zahráli hru, ve které
našli poslední dochovaný poklad v dané
lokalitě.
Závěr školního roku letos proběhl netradičně na školním dvoře za přítomnosti
rodičů a přátel naší školy. Žáci všech tříd
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si připravili kraťoučké vystoupení, za přítomnosti pana starosty jsme se rozloučili
s páťáky, vyhodnotili jsme červnové soutěže a pak už jsme měli možnost jen tak
posedět a vzájemně si popovídat, také zavzpomínat s učitelkami, které v naší škole
kdysi učily a přijaly pozvání na podvečerní školní neformální slavnost.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
Janu Spáčilovi za přípravu občerstvení
a Pavlu Šťastnému a Mirku Dudovi za hudební doprovod celého večera.
Na závěr se ještě zmíním o chystaných
školních aktivitách pro seniory. Vzhledem
k tomu, že jsme v červnu potřebovali
udělat průzkum o Tvarožné do výuky, ne-

dodali jsme následně do domů slíbené
letáky s nabídkou akcí pro seniory. Takže
přiblížím nabídku alespoň prostřednictvím Zpravodaje. Jedná se o tři tematické
celky: Anglický jazyk, Práce s počítačem
a Dějiny umění. Semináře by probíhaly
v budově školy od měsíce října, v odpoledních hodinách, po deseti lekcích z každého tématu. Kdo by měl zájem, od září
se může přihlásit ve škole. Podrobnější informace se závaznou přihláškou dodáme
začátkem září.
Všem přeji krásné léto, plné zajímavých zážitků!
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce
zmíním o akcích, které se uskutečnily
na konci měsíce června. Dne 28. 6. v ranních hodinách popřál na obecním úřadě
pan starosta našim budoucím školákům
hodně úspěchů ve škole a v odpoledních
hodinách proběhlo na školní zahradě
ukončení školního roku pod názvem „Zahradní slavnost“. Při této příležitosti byli
budoucí školáci pasováni do řad školáků.
Od září nastoupí do školy dvanáct našich
absolventů, z toho šest holek a šest kluků. Touto cestou bych chtěla rovněž poděkovat maminkám pasovaných školáků
za přípravu občerstvení na tuto akci. Jistě
si všichni pochutnali na spoustě dobrot,
pod kterými se prohýbal stůl.
Z okénka mateřské školy:
Tato informace se týká hlavně maminek dětí, které od září nově do mateřské
školy nastoupí. Co s sebou na počátku
školního roku 2012–2013: papučky, pyžamko, oblečení do třídy a oblečení
na školní zahradu, náhradní prádlo, papírové kapesníčky, hrníček, sklenička.
Prosíme maminky, aby dětem vše řádně
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označily, protože se nám stává, že si děti
nepoznají své oblečení a tímto opatřením
můžeme předejít řadě nedorozumění
a problémů. Děkujeme.
Z okénka školní jídelny:
Pokud máte zájem platit obědy
či úplatu za předškolní vzdělávání bezhotovostně, je nutno zřídit trvalý příkaz se
splatností do 20. v měsíci.
Základní škola: strávníci 7–10 let 360 Kč,
11–14 let 400 Kč.
Mateřská škola: polodenní stravování 500 Kč, celodenní stravování 620 Kč.
Úplata za předškolní vzdělávání zůstává
nezměněna, ve výši 250 Kč. za kalendářní
měsíc.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém uvedeného věku dosahují. Školní rok
trvá od 1. 9. do 31. 8.!
Číslo účtu Mateřské školy Tvarožná je
168323241/300. Variabilní symbol udejte rodné číslo dítěte. První platba na září
2012 musí být uhrazena do 20. srpna 2012.
Pokud nemáte zájem o bezhotovostní platbu, peníze v hotovosti na stravu
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na září 2012 pro mateřskou školu a základní školu a úplatu za předškolní vzdělávání na září a říjen 2012 bude paní Bajerová vybírat ve čtvrtek 30. 8. 2012 v době
od 8.00 hod. do 16.00 hod. v budově mateřské školy. Děkujeme.
Školní rok zahájíme 3. září 2012 v 7.00
hod. Už se na vás těší celý tým zaměst-

nanců Mateřské školy Tvarožná. Na závěr
přeji všem čtenářům mnoho příjemně
prožitých chvil, hodně sluníčka, o které
letos není nouze, a hlavně dobrou náladu
po celé prázdniny.
Za celý kolektiv mateřské školy
Mgr. et Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
V Hlinkách bývala cihelna…
Tento titulek už je zřejmou skutečností.
V úterý 29. května 2012 zmizela poslední
připomínka toho, kde cihelna bývala. Byla
provedena demolice 29 metrů vysokého
cihlového komína, který měl v patě průměr 3,1 metru. Komín byl postupně rozebrán mechanickými kleštěmi a cihelnou
suť zpracoval drtící stroj.
Demolice se neobešla bez emocí.
Nedivím se tomu. Vždyť cihelna byla
mnohaletou dominantou této části obce
a v určitých letech i zdrojem živobytí řady
místních lidí. A nejen místních. V cihelně
kdysi pracovali i dělníci z Diváků, Boleradic
a Šitbořic, kteří zde byli přes týden ubytovaní. Do Tvarožné dojížděli na kolech.
Z historie obce víme, že stará cihelna
bývala pod historickým kopcem Santonem a vlastnili ji tvaroženští starousedlíci
neboli singularisté.
Další cihelnu vybudoval, jak se píše
v knize 700 let Tvarožné u Brna, při silnici do Pozořic Josef Poláček v roce 1870.
Cihly se vyráběly ručně. Měnili se její
majitelé. V roce 1906 ji od mého pradědečka, jedenapadesátiletého Mikuláše
Ondráčka, koupili tvaroženští singularisté. Ti před tím zrušili starou cihelnu pod
Santonem. Po šesti letech, bylo to v roce
1912, ji za 14.000 Kč koupil Augustýn Jahoda. Augustýn Jahoda měl dceru Jenoféfu,
Tvaroženský zpravodaj

která se provdala za Ondřeje Kříže z Kovalovic. Ten pak vlastnil cihelnu a na domě
měl tabuli „Stavitelský mistr“. Podílel
se třeba na stavbě Spolkového domu
Kosmák. V roce 1925 byla postavena kruhová cihelna a zmíněný komín.
Po roce 1948 byla cihelna znárodněna.
Jako vedoucího si tam pamatuji Ondřeje
Kříže mladšího. Přišel rok 1989. Rodina
původních majitelů měla zájem na obnovení výroby. To se jim na krátkou dobu podařilo. Po definitivním ukončení výroby
areál cihelny chátral. Byla tam pouze pila.
Po několika letech potomci majitelů
prodali pozemky firmě Mane Holding
České Budějovice. Tato firma upravila terén, vyměřila pozemky, zasíťovala je a zahájila výstavbu domků a prodej parcel.
Původní záměr ponechat výrobní blok
s komínem-poutačem a s netradičním
bydlením moderního typu ve starých prostorách vzal za své.
Dnes si už jenom můžeme říkat:
„V Hlinkách bývala cihelna…“
Závěrem připomínám, že o cihelně píše Antonín Jašek ve svých vzpomínkách na Hlinky. Ty byly před léty
ve Tvaroženském zpravodaji na pokračování uveřejněny. Za pomoc při psaní tohoto článku děkuji i paní Libuši Křížové
František Kopecký, , kronikář obce
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Co napsal „Hlas“ 27. srpna 1912 v rubrice Dopisy

(Stalo se před sto lety)
Z Tvarožné. V neděli 25 t. m. odpoledne pořádaly sdružené katolické spolky
farnosti tvaroženské protestní tábor proti
Macharovi, četně navštívený. Tábor konal
se na návsi. Po vývodech hlavního referenta p. J. U. St. Ferd. Pražského na thema: „Machar a křesťanství“ a po vývodech p. Havelky, J. U. St. Lad. Daňka a dp.
P. Theodora Kalába přijata jednohlasně
resoluce: „My shromáždění na protestním
táboře ve Tvarožné odsuzujeme veřejně
dosavadní řádění Macharovo a vyzýváme
kompetentní orgány by po vůli veškerého lidu křesťanského jeho běsnění přítrž
učinily. Krista, náboženství a svého stařičkého císaře a krále si urážeti nedáme.
Účastníci z okresu slavkovského odsuzují
též jednání poslance za svůj okres Pokorného, který svým podpisem immunizaci
„Macharovy čítanky“ umožnil. – Několik

pánů „pokrokářů“ se snažilo na počátku
činiti oposici – ale na konec statečně –
utekli. K. S.
Poznámka: Aniž detailně známe podstatu tehdejšího sporu, je pro informaci nutno
dodat, že se jednalo o osobu básníka, satirika, prozaika, publicisty a politika Josefa
Svatopluka Machara (*29. 2. 1864 +17. 3.
1942). Byl známý svými protiklerikálními postoji a kritikou církve. Jeho čítanka poprvé
vyšla v roce 1908 nákladem Fr. Radouška
z Přerova. Imunizaci řady odstavců této čítanky dosáhl pomocí interpelace v České
radě 24. dubna 1912 tehdejší poslanec a filosof, pozdější prezident Československé
republiky, Tomáš Garrigue Masaryk. Toto
i další vydání „Macharovy čítanky“ dodnes
prodávají antikvariáty.
František Kopecký, kronikář obce

TJ Orel ve Tvarožné
V „Pamětní knize obce Tvarožny“ se „Spolkový dům Kosmak“. Zemská polina straně 81 uvádí, že tělocvičný odbor tická správa v Brně vzala stanovy spolku
Jednoty Čsl. Orla ve Tvarožné byl na zá- na vědomí 17. prosince 1926 a schválila je
kladě příkladu jiných obcí založen v roce pod číslem 144.077/VIII. Ustavující valná
1911 při skupině Všeodborového sdružení hromada se sešla 20. února 1927. Stanokřesťansko-sociálního dělnictva. Na za- vy spolku mají 22 paragrafů a mluví se
čátku se činnost Orla rozvíjela pomalu v nich o katolických spolcích, ne jmenovia rozmach činnosti nastal po příchodu tě o Jednotě Orla. V celých stanovách také
mladých aktivních lidí z I. světové války. není Orel ani na jednom místě jmenován.
Do podvědomí veřejnosti vstoupil Orel
Od vybudování Spolkového domu
v roce 1919 národní slavností Jízda králů.
Kosmák ve Tvarožné v roce 1928 v něm
Funkcionáři se snažili získat prostory našly útočiště: Jednota Orel, pobočka
pro cvičení i místnost s jevištěm pro tehdy bývalého Svazu katolických žen a dívek
tak populární divadlo. Příležitost pro na- ve Tvarožné, křesťansko-sociální Junák,
plnění těchto cílů se naskytla po parcelaci Odborové sdružení křesťansko-sociálvelkostatku. Byly pozemky, ale zase neby- ního dělnictva a Všeodborové sdružení
ly peníze.
křesťanského dělnictva. Farní úřad zde
Mimo Orla měly ale podobné zájmy pořádal přednášky a křesťanská cvičení.
i další spolky. Řešením se v roce 1926 Místnosti byly také propůjčovány hasistalo založení nového spolku s názvem čům, sportovnímu klubu a Junákům.
21
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Po zrušení Orla německými úřady byla
orelská knihovna převedena obecné škole ve Tvarožné na sběr starého papíru. Nářadí jako bradla, hrazda a podobně, pro
které se nenašel kupec, koupil 22. listopadu 1943 Spolkový dům Kosmák.
Po roce 1945 se slučovací snahy v oblasti tělovýchovy a sportu nesetkaly
ve Tvarožné s úspěchem. Orel se chystal
k obnovení činnosti. Ve Spolkovém domě
byla ale svízelná situace. Po válečných
událostech bylo zničeno jeviště a parkety
v sále, poškozená střecha i budova zevnitř
a zvenčí, cvičiště bylo rozryto a kuželna
demolována.
Byl nedostatek peněz, k čemuž přispěla i měnová reforma z 1. listopadu
1945, která měla za cíl sjednocení oběživa
na území republiky. Za této situace bylo
spolkem Spolkový dům Kosmák pořizováno tělocvičné nářadí pro Jednotu Orel.
Spolkový dům obdržel na náhradu válečných škod 15.000 Kč. Když byl v roce
1947 vyzván Místním národním výborem

ve Tvarožné k doložení účtů za opravy
po válečných událostech, činila částka
60.000 Kč. Rozhlasové zařízení pořizoval
Spolkový dům Kosmák. Jednota Orel postupně, podle finančních možností, uhradila výpůjčky od jednotlivců. Udržování
Spolkového domu Kosmák, opravy, topení, osvětlení a doplňování inventáře stálo
značné finanční položky. Jednota Orel
na ně Spolkovému domu Kosmák přispívala tak, že mu odváděla výtěžky z pořádaných akcí a nebo, jak se v pramenech
archaicky píše, „ze svých podniků“.
Vážení přátelé, dílčí údaje o činnosti tvaroženského Orla byly, díky všímavosti předsedy šlapanického Vlastivědného kroužku
Josefa Kopeckého, nalezeny ve Šlapanicích.
Budu z nich ještě někdy citovat. Možná vyprovokují některého z pamětníků, aby zveřejněné informace a tím i bílá místa v historii
obce podrobněji doplnil.
František Kopecký, kronikář obce

Minulost tvaroženských hasičů
Minulost našich hasičů je popsána
ve třech brožurách. Ta první byla vydána
ke stému výročí založení sboru a nese název „100 let požární ochrany ve Tvarožné“.
Je z roku 1991. Shrnuje základní informace
z historie tvaroženských hasičů a jsou v ní
zveřejněny některé fotografie od roku
1928 až po rok jubilea.
Druhá publikace s názvem „110 let
sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné“
vyšla v roce 2001. Má barevnou obálku
a mimo statistických údajů v ní najdete
další dokumentační fotografie, Modlitbu
hasiče a legendu o sv. Floriánovi.

Třetí publikace pod názvem „120 let
Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné“
vyšla letos na konci května. Je to sborník příspěvků, které zazněly na loňské
slavnostní schůzi ke 120. výročí založení
sboru. Najdete v ní černobílé i barevné fotografie, které ukazují hasičskou techniku.
Jsou tam i tváře oceněných hasičů a také
fotografie zesnulého kronikáře Ing. Františka Galeho, kterému je v úvodu starosty
sboru Miroslava Severy vepsáno poděkování za dlouholetou spolupráci s tvaroženskými hasiči.
František Kopecký, kronikář obce

Obecní kronika
Na počátku mé kronikářské činnosti jsem požádal Radu obce o digitalizaci obecní
kroniky. Ta byla počátkem roku v rajhradském archívu bezplatně provedena.
Tvaroženský zpravodaj
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Digitalizované zápisy „Pamětní knihy obce Tvarožny“, založené v roce 1923, začínají od roku 1924 a končí rokem 1956. Zájemci o historii obce si CD mohou zapůjčit
na Obecním úřadě.
František Kopecký, kronikář obce

REKLAMA
„Studánka“ ČSOP Pozořice
EKOSTŘEDISKO Jelenice
pro Vás připravili tradiční

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JELENICI
od pondělí 30. července do neděle 5. srpna 2012

Plastika Srdce, dřevo Zdeněk Kohout
Můžete přijít, nebo přijet na kole na celý den, na odpoledne i večer a poznávat
život v údolí Hostěnického potoka a jeho širším okolí – studánky, mokřady,
pomníčky, stromy a další krásy našich lesů. Pobyt a příprava jídel v chatě je
zdarma. Možnost stanování a večerních besed u táboráku.
Letos Vás zveme navíc na sobotu 4. srpna k Jelenici. Ve 14 hodin Vás
seznámíme s novou plastikou Srdce v mokřadní louce, pomníčkem Aleše Tinky
u studánky a poté se vydáme k doplněnému Lesnímu Slavínu u Žalmanova
pomníčku. Odpoledne zakončíme táborákem u Jelenice.
Oznamte nám prosím, zda máte zájem Dny otevřených dveří na Jelenici
navštívit, a který den.
Podle Vašeho zájmu zašleme poslední týden v červenci upřesňující pozvánku.
Kontakt: Zdeněk Kohout, 664 07 Pozořice, Na Větřáku 332
Telefon: 544 226 066, Mobil: 776343540 (SMS), E-mail: szkohout@volny.cz
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Rekonstrukce Kaprálova mlýna pokračuje
V údolí Říčky pokračuje rekonstrukce Kaprálů zejména v období druhé světohistorického Kaprálova mlýna, který se vé války. Kniha nebude v běžné knižní
změní na moderní středisko ekologické distribuci, zájemci si ji mohou zakoupit
výchovy. Středisko bude nabízet střed- v Brně v nadačním obchůdku Veronica
ním školám školní pobytové programy na Jana Babáka 11 (otevřeno Po–Pá 9–18
a o víkendech bude sloužit jako zázemí a So 9–12). Nadační obchůdek (www.napro vzdělávání dobrovolníků dětských dacniobchod.cz) funguje formou veřejné
sbírky jako charitatívní bazar. Dárci přináorganizací.
Otevření Kaprálova mlýna je plánová- ší užitečné, prodejné věci, kteří již sami
no na sobotu 1. září. Na odpoledne stej- nepotřebují a kupci si odnášejí za velice
ného dne připravujeme Den otevřených příznivý peníz věci, kterém jim budou ješdveří, kdy bude možné si nově opravenou tě sloužit a současně vědomí, že pomohli
budovu celou prohlédnout. Podrobný při ochraně přírody. Další výdejní místa
program bude v srpnu zveřejněn na pla- jsou Hybešové 20 ve dvorním traktu – rámařství a prodejna výtvarných potřeb
kátech a na webu kapraluvmlyn.cz.
Junák Brno, který je investorem stavby, (otevřeno Po–Pá 9–12.30 a 14–18 hod),
vydává také knihu Zdeny Kaprálové s ná- ve Křtinách v prodejně pletené mody Alzvem „Zítra bude líp“. Životopisný román tik Moravia, Křtiny (otevřeno Út, St, Pá 10–
z kategorie oral-history líčí osudy rodiny 12 a 15–17, So 10–13) a v Mokré ve Vinoté-

REKLAMA

Kamenictví Šafránek
Slavkov u Brna
nabízí

veškeré renovace pomníků








pomníky z přírodního kamene
zákrytové desky
vázy a svítilny
obnova a přisekávky nápisů
bronzové doplňky a písmo
ochranné nátěry
broušení

tel.: 731 572 240
Tvaroženský zpravodaj

24

ce za kapličkou – prodej stáčeného vína prostředí, Jihomoravského kraje, Statua značkových moravských vín (otevřeno tárního města Brna, několika málo firemPo–Pá 15–20 a So 9–13). Výtěžek z prode- ních dárců a veřejné sbírky s číslem účtu
je jde na podporu rekonstrukce stavby.
525552/5500, na který můžete přispět
Rekonstrukce Kaprálova mlýna probí- skautům také přispět. Děkujeme.
há za podpory Evropského fondu pro reIvo Brzobohatý
gionální rozvoj, Státního fondu životního

Reakce na článek „Kometa do toho“
V minulém čísle Tvaroženského
zpravodaje byl otištěn článek „Kometa
do toho“, jehož autorem je František Kopecký.
Samozřejmě mě těší, že se letos brněnským hokejistům podařilo vybojovat
stříbrné medaile, podobně jako mě potěší také každý úspěch českých reprezentantů, ale i dobré výsledky tvaroženských
fotbalistů nebo místních stolních tenistů.
Ve zmíněném článku je však uvedeno,
že brněnský hokejový klub nemá podporu na radnici ve Tvarožné, protože současné vedení zrušilo s Kometou smlouvu,
kterou uzavřelo minulé vedení obce.
Aby si čtenář mohl vytvořit objektivní
názor, jsem nucen přidat k tomuto tvrzení několik, z mého pohledu podstatných,
informací.
25

Původní smlouva byla uzavřena
na dobu určitou. Současné vedení obce ji
tedy nezrušilo, jak je v článku mylně uvedeno, ale její platnost vypršela.
A jak je to se vstupenkami? Jedním ze
závazků klubu, plynoucích ze smlouvy,
je poskytnout jednu VIP vstupenku pro
starostu obce na všechna domácí utkání
po dobu trvání smlouvy. Dalším závazkem Komety je poskytnout obci až 50 ks
vstupenek (na stání) alespoň na jedno domácí utkání za sezónu, přičemž je nutno
zohlednit také ostatní partnery projektu
a volnou kapacitu haly Rondo. V žádném
případě se tedy v tomto bodě smlouvy
nejedná o beznadějně vyprodaná utkání
vyřazovací části (play-off), ale o některý
ze zápasů základní části soutěže, kdy je
potřeba vytvořit dostatečnou diváckou
Ročník 40 • Číslo 4 • červenec–srpen 2012

kulisu. Vstupenky si zástupce obce může v červnu loňského roku. Nikdo ze zastuvyzvednout a zároveň zaplatit na sekreta- pitelů k tomu nezaujal nesouhlasné stariátě klubu nejdříve 4 a nejpozději 2 dny novisko. Možná i proto, že v loňském roce
i předloni, nehrála Kometa o titul jako lepřed utkáním.
Obec sice může objednat určitý počet tos, ale o záchranu v extralize.
Byla tu možnost a stále je, smlouvu
vstupenek na některé utkání, ale teprve
pár dní před utkáním se dozví, jestli lístky obnovit. Kometa by to zajisté přivítala.
budou, či nikoliv. Pokud to nevyjde, může Během celého roku však nikdo s takovým
to zkusit zase znovu. Nebo naopak, ačko- návrhem nepřišel.
Nepřekvapilo by mě, kdyby článek,
liv si obec vstupenky neobjednala, pár dní
před hokejovým zápasem se ozve zástup- k němuž se zde vyjadřuji, napsal někdo
ce klubu, aby splnil povinnost plynoucí ze z občanů. Ale překvapuje mě, když jej nasmlouvy, a oznámí, že má pro obec volné píše zastupitel a člen komise pro kulturu
lístky a je potřeba, pokud je zájem, co nej- a sport, který má možnost mít informace
rychleji je nakoupit. Obec by tedy nemoh- z první ruky a navíc smlouvu s Kometou
la případným zájemcům z řad občanů podepisoval.
Spíše bych tedy od autora článku očedopředu garantovat, že jim lístek na to či
ono utkání skutečně sežene a na druhou kával, že svůj nesouhlas se současným
stranu, nemůže zase nakupovat vstupen- stavem vyjádří nejprve v komisi nebo
v zastupitelstvu, anebo alespoň mailem
ky, když nemá zajištěn jejich odbyt.
To byl také hlavní důvod, proč rada či telefonicky, dříve, než se svěří stránkám
obce neuzavřela smlouvu na další obdo- zpravodaje.
bí a v tomhle smyslu to bylo také prezenIng. Petr Buchta
továno na zasedání zastupitelstva obce

Jaká vlastně byla Noc kostelů?
Naše farnost se letos podruhé zapojila do Noci kostelů. Náš kostel se tak stal
jedním z více než 1 200 chrámů a modliteben, které se v pátek 1. června ve večerních hodinách otevřely široké veřejnosti.
Motto letošní Noci kostelů nalezneme
v listu Soluňanům: „Vy všichni jste děti
světla. Nám nevládne noc ani temnota.“
(srov. 1 Sol 5,5)
Pro návštěvníky byl připraven pestrý
program, který byl zahájen mší svatou.
Po ní mohli navštívit prostory, kam každý
tak úplně běžně nechodí (kostelní věž, zákristie, nahlédnout se dalo i na půdu kostela). Celým večerem nás provázel Olda
Drápal, díky kterému jsme vždy věděli, co
nás právě čeká.
Tvaroženský zpravodaj

Hned po uvítání otcem Josefem a panem starostou dostaly prostor děti, avšak
v hlavní roli byl sv. Mikuláš, jehož život byl
znázorněn obrazy i slovy písně v Klipu
svatého Mikuláše.
V osm hodin začala komentovaná prohlídka chrámu v doprovodu svatých. Některé sochy světců z našeho kostela totiž
„ožily“, a tak byla příležitost k zajímavým
rozhovorům nejen o architektuře. V kostele a zákristiích byly k prohlédnutí také
různé liturgické předměty, v ministrantské zákristii jsme si mohli vyzkoušet okuřování s kadidlem a na odvážné návštěvníky čekal kostelní kvíz.
Také kolem kostela bylo živo: děti skákaly na trampolíně a byla zde příležitost
k rozhovorům u ochutnávce mešního
26

vína a drobného občerstvení. Před kostelem také proběhly tři bloky Biblických
tanců, do kterých se zapojili nejen mladší,
ale i starší návštěvníci.
Během dalšího bodu programu jsme
se dozvěděli, které svaté oživlé sochy
představují a také něco z jejich životů. Vše

doprovázel Chrámový sbor, který vybral
o každém světci jednu píseň. Tento bod
programu byl jedním z nejkrásnějších zážitků.
Celý program byl zakončen společnou modlitbou chval s názvem „Nám
nevládne noc ani temnota“ v doprovodu

REKLAMA
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Tvaroženské scholy Pochodeň. Prostor dinaci patří paní Marii Buchtové a všem
chrámu se rozzářil teplým světlem svíček dalším ochotným dobrovolníkům.
a společně jsme se mohli modlit a zpívat.
Tvaroženský kostel navštívilo odha- (Převzato ze stránek Farnosti Tvarožná, audem 450 návštěvníků. Velký dík za koor- tor: Daniela Severová, redakčně upraveno).

Slatinský kros bude v září
V sobotu 8. září proběhne již 6. ročník běžeckého závodu, který je určen
především pro děti. Ovšem zaběhat si
může každý. Tratě budou připraveny pro
všechny kategorie od nejmenších dětí až
po dospělé. Přijďte si zasportovat v centru Slatiny a strávit společné dopoledne,
které bude doplněno i o další atrakce pro
děti. Přihlášky a více informací najdete
na www.slatinskykros.ic.cz.
Mgr. Lukáš Plachý

OZNÁMENÍ
11. července 2012 uplynulo 10 roků od úmrtí
VLASTIMILA ŠLEZINGRA, učitele v. v.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Anna Šlezingrová, manželka,
Ing. Václav a Ing. David KUNOVI, vnuci s rodinami.
7. září 2012 uplynou 3 roky od úmrtí
PhDr. JANY KUNOVÉ
Stále vzpomíná Anna Šlezingrová, maminka,
Ing. Václav a Ing. David Kunovi, synové s rodinami.

Tvaroženský zpravodaj
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Modernizace filtrů v cementárně v Mokré

Další krok ke zlepšení životního prostředí v okolí cementárny
Od letošního dubna má cecelkový úlet
mg/m3
mentárna v Mokré zmodernizov kg/h
ván druhý z obou hlavních filtrů Emisní limit stanovený zákonem
30
na provozu rotačních pecí, což Emisní hodnota původních elektrofiltrů
15–25
2,7–4,5
významně napomůže k další mini- Emisní hodnota nových hadicových filtrů
0,5–1
0,09–0,18
malizaci emisí prachových částic
a tím k poklesu prašnosti, zvýšení spoleh- vnitřního vybavení filtru (elektrod) zabulivosti provozu filtrů a přispěje k dalšímu dovala nová vestavba s 2 500 ks filtračzlepšování životního prostředí v okolí ce- ních hadic. Nové filtry jsou zakoupeny
mentárny.
od italské společnosti Boldrocchi, která
působí na trhu s čisticí technikou již
od r. 1909. Tyto filtry se úspěšně řadí
do skupiny BAT (best available technic), tedy nejlepších dostupných
technik. Investiční hodnota obou

Modernizace odprašování pecních provozů byla zahájena v listopadu 2010 na pecní lince č. 2 a tento
filtr byl uveden do provozu v březnu
2011. Ve stejném období byly zahájeny přípravné práce na identickém projektu na pecní lince č. 1 a v dubnu 2012 byl
tento filtr uveden do provozu.
Předmětem obou projektů byla přeměna původních elektrofiltrů z r. 1986
na hadicové filtry, kdy se po demontáži

filtrů přesahuje částku 100 miliónů korun.
Instalací filtrů se podařilo naplnit hlavní cíl – významně snížit emise pevných
látek do ovzduší, jejíž hodnota se snížila
o cca 97 % a pohybuje se na samé hranici
měřitelnosti.

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. září 2012. 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.
29
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Naši jubilanti
červenec–srpen 2012
91 let
85 let
80 let
75 let

70 let

65 let

50 let

Klimešová Františka, Tvarožná 27
Brzobohatá Marie, Tvarožná 264
Junek Jaromír, Tvarožná 224
Kosíková Anna, Tvarožná 238
Bartáková Anna, Tvarožná 220
Feik Jindřich, Tvarožná 342
Gallová Ludmila, Tvarožná 179
Kalábová Olga, Tvarožná 307
Staněk Antonín, Tvarožná 278
Bartáková Radmila, Tvarožná 346
Malá Žofie, Tvarožná 126
Malý Luboš, Tvarožná 126
Dvořák Milan, Tvarožná 87
Kozel Jan, Tvarožná 318
Řičánek Josef, Tvarožná 214
Šťastná Olga, Tvarožná 81
Švábenský Stanislav, Tvarožná 263
Daněk Antonín, Tvarožná 28
Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 7. 2012, 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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Hasičská soutěž, 3. června 2012

Tvaroženské hody, 16. června 2012

Tvaroženské hody, 16. června 2012

