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Skautská Šprýmiáda, 16. září 2017

Exkurze ZŠ v zahradnictví u Křížů, 6. října 2017
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Vážení spoluobčané, 
vítám vás s končícím podzimem u po-

sledního letošního zpravodaje. Jestli nám 
přiveze Martin sníh a  Kateřina led, to 
v tuto chvíli nevím, ale vzhledem k tomu, 
že na „bitevním“ poli mají zemědělci zase-
to, by se takové počasí letos hodilo.

Tradiční vzpomínkové akce na  bitvu 
u  Slavkova se budou konat v  sobotu 
2. prosince a připomeneme si už 212. vý-
ročí této válečné události. V průběhu dne 
bude od 10 do 17 hodin uzavřen ze všech 
směrů vjezd do obce. Hromadná doprava 
bude jezdit pravidelně, ale v  uvedenou 
dobu pojedou autobusové spoje objížď-
kou kolem kostela, přes náves a  kolem 
kulturního domu. Autobusové zastávky 
budou dočasně přemístěny. Pokud se 
bude někdo z  občanů v  uvedené době 
potřebovat dostat autem do  obce nebo 
má pozvanou návštěvu, která nestihne 
přijet před uzavřením silnice, je možné 
na  obecním úřadě požádat o  povolení 
vjezdu. 

Největší investiční akce letošního roku 
– rekonstrukce komunikace v  ulici Hlinky 
– byla dokončena. Celkový náklad na  rea-
lizaci stavby vč. opravy dešťové kanaliza-
ce činil 9,1 mil. Kč. Nad rámec původního 
projektu byla provedena další čtyři par-
kovací stání, vydlážděna plocha pro kon-
tejnery na separovaný odpad a upravena 
plocha u  automatické tlakové stanice 
včetně opěrné zídky a  vjezdu. Na  stav-
bu jsme získali dotaci z  ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 1 mil. Kč a z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve  výši 200  tis. Kč. 
Finanční prostředky nám poskytla také 
společnost Českomoravský cement a.s. 
(425 tis. Kč) a  společnost Bonagro a.s. 
(300  tis. Kč). Využili jsme bankovní úvěr 
s velmi výhodným úrokem 0,44 % a bez-
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úročný investiční příspěvek od  Svazku 
Šlapanicko se splatností tři roky. Jelikož 
jsme původně uvažovali s  výrazně vyšší 
cenou, dá se říci, že výše uvedené získa-
né prostředky nám pokryly veškeré ná-
klady. Záruční doba na  celou stavbu je 
5 let. Do konce listopadu budou osazeny 
nové dopravní značky a budeme si muset 
zvyknout na  trochu odlišnou organiza-
ci dopravy. Nyní je trend, pokud možno 
omezovat počet dopravních značek, a tak 

„zóna 30“ bude zahrnovat nejen ulici Hlin-
ky, ale nově i  celou lokalitu Cihelna, kde 
bude zrušena „obytná zóna“. V  Cihelně 
zůstane jednosměrný provoz a u výjezdu 
z  této lokality bude platit přednost zpra-
va. Vozidlo jedoucí nahoru ke  garážím 
nebo k bytovkám bude tedy dávat před-
nost vozidlu vyjíždějícímu z Cihelny. Také 
bude v celé zóně zakázáno parkování ná-
kladních vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, 
protože parkovací stání jsou svými roz-
měry i  konstrukční skladbou určena pro 
osobní vozidla.

Byla dokončena také oprava Blaháko-
va kříže, který se nachází u cesty z Hlinek 
k  Vinohradům. Odborné restaurátorské 
práce provedl akademický sochař pan 
Vlasta Douša z  Nemotic, který pro nás 
před několika lety opravoval Kosmákův 
pomník pod kostelem. Na tuto akci máme 
schválenou dotaci z  ministerstva země-
dělství ve  výši 98 tis. Kč, kterou bychom 
měli obdržet po  doložení všech požado-
vaných dokladů.

Letos se o něco později, v polovině říj-
na, konal Divadelní víkend na Sokolovně. 
Byl opět prodloužený, trval pět dnů, a tak 
možná časem z divadelního víkendu pře-
jdeme plynule na  divadelní týden. Také 
tentokrát jsme měli možnost zhlédnout 
zajímavá představení různých žánrů a ob-
divovat herecké výkony ochotníků. Je ale 
pravda, že by mi vůbec nevadilo, kdyby 

herci či herečky občas některé výrazy 
ve svém projevu vynechali.

Ve  dnech 20. a  21. října proběhly vol-
by do poslanecké sněmovny. Ve Tvarožné 
byla volební účast docela vysoká, 75 %. 
Složení sněmovny je velice různorodé 
a  šedesát procent poslanců je nových. 
Uvidíme, jak dlouho jim bude trvat, než 
najdou společnou řeč, aby se vůbec 
na něčem dokázali domluvit.

Dušičkové období rozsvítilo hřbito-
vy množstvím hořících svíček a  kalíšků 
a  vyzdobilo hroby kvetoucími chryzan-
témami různých velikostí, tvarů a  barev. 
S  upravenými hroby ale kontrastoval 
prostor kolem hlavní cesty, kde to někdy, 
i  přes snahu obecních pracovníků a  ně-
kterých obětavých návštěvníků hřbitova, 
vypadalo jak na  smetišti. Mnozí stále ne-
pochopili, že odpadkové koše jsou určeny 
jen na vyhořelé kalíšky, a pokud jsou plné, 
tak nemá cenu vršit hromadu kolem nich. 
Když dokážeme donést kytku z  domu 
nebo z  auta na  hrob, tak snad zvládne-
me zase tu starou kytku odnést z  hrobu 
do kontejneru a nevyplníme s ní celý od-
padkový koš. Myslím, že není smyslem ži-
vota si život ulehčit, jak to jen jde. Vážně 
se budeme muset zamyslet nad tím, jestli 
odpadkové koše nezrušíme a  nepone-
cháme jen popelnici u brány a kontejner 
na  druhém konci hřbitova, jako tomu 
bylo dříve. Tehdy býval na hřbitově pořá-
dek. Ovšem za hřbitovní zdí to zas vypa-
dalo jinak.

Trochu jsem si postěžoval, ale protože 
se už blíží doba adventní, tak bych v žád-
ném případě nechtěl končit pesimisticky. 
Přestože nás ještě čekají na  začátku pro-
since tradiční „válečné manévry“, přeji 
vám, ať zbývající týdny tohoto roku proži-
jete v klidu, míru a pokoji.

Ing. Petr Buchta
starosta obce
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 16. září pořádali skauti 21. ročník Šprýmiády.
•	 30. září pořádali hasiči Branný závod dvojic.
•	 11. a 13. října tvaroženští hasiči zorganizovali úklid obce a vysazování stromků v Ma-

sarykově aleji. Akce se konala v rámci dobrovolnického projektu „72 hodin“ pořá-
daného Českou radou dětí a mládeže, za podpory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

•	 13.–15. října se konal Divadelní víkend na Sokolovně, u příležitosti 90. výročí otevře-
ní Sokolovny.

•	 4. listopadu pořádali obyvatelé Cihelny lampionový průvod, s překvapením pro děti 
a občerstvením.

Pozvánka na plánované akce a události v prosinci 2017
•	 2. 12. – Vzpomínkové akce k výročí bitvy tří císařů – viz program a informace k udá-

losti v tomto zpravodaji.
•	 5. 12. – Skautský Mikuláš.
•	 10. 12. – Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, účinkuje Musica Animae (od 15 hod).
•	 12. 12. – Vánoční jarmark v ZŠ (od 18 hod).
•	 14. 12. – Vánoční besídka v MŠ (od 16 hod).
•	 23. 12. – Betlémské světlo, setkání u vánočního stromu (od 17 hod).
•	 31. 12. – Silvestr na Sokolovně – s Lehkou Nohou .

…a v lednu 2018
•	 13. 1. – Obecní ples k 730. výročí první písemné připomínky, hraje skupina Kolorez.
•	 20. 1. – Hasičský věneček.

Poděkování
Tvaroženským hasičům za zorganizování prospěšné akce „72 hodin“ v naší obci.

Upozornění
V souvislosti s konáním vzpomínkových akcí k 212. výročí bitvy tří císařů bude v sobotu 
2. prosince od 10 do 17 hodin uzavřena obec pro veškerou dopravu. Současně bude 
upraven jízdní řád autobusové linky č. 702 a dočasně přemístěny autobusové zastávky. 
Z důvodu ochrany přírody bude ve vyhrazenou dobu zakázán vstup na kopec Santon. 
Věnujte prosím pozornost informacím a pokynům pořadatelů a Policie ČR. V případě 
zájmu můžete získat podrobné informace k události na internetových stránkách obce 
(www.tvarozna.cz) nebo na Obecním úřadě (tel. 544 226 101). Děkujeme za pochopení 
a věříme, že i díky Vám budeme moci zaznamenat důstojný a bezproblémový průběh 
letošních vzpomínkových akcí.

Aktuality z obce
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212. výročí bitvy u Slavkova 

AUSTERLITZ 2017
1.–3. prosince 2017

Hlavní vzpomínková akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě proběh-
ne na slavkovském bojišti ve dnech 1.–3. prosince 2017. 

Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon 
(14:00  hod) u  obce Tvarožná, za  účasti cca 1000 vojáků v  dobových uniformách, 
60 koní a 15 děl, a nedělní pietní akt na Mohyle míru u obce Prace, místě nejtěžších 
bojů bitvy tří císařů (12:00 hod).

Záštitu nad akcí převzali ministr obrany České republiky Martin Stropnický a minis-
tryně pro místní rozvoj České republiky Karla Šlechtová. Akci finančně podpořily Jiho-
moravský kraj a Ministerstvo obrany České republiky. Partnerem akce je CzechTourism.

 Mezi dalšími body proběhnou v pátek 1. prosince v 17:30 hod Ohně na Žuráni připo-
mínající událost z 1. prosince 1805. Vojenská ležení budou po celý víkend na Staré poš-
tě pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, Zbýšově a na dalších místech. Většina francouz-
ských jednotek bude ubytována v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí do Tvarožné, 
kde bude také rozloženo jádro rakouské a ruské armády.

Je registrováno 1 089 účastníků ze 16 zemí (526 z  České republiky, 159 z  Polska, 
106  z  Itálie, 77 z  Německa, 45 z  Maďarska, 36 z  Ruska, 24 z  Belgie, 24 ze Slovenska, 
23 z Francie, 22 z Rakouska, 20 z Běloruska, 11 z Litvy, 7 z Rumunska, 6 z Malty, 1 z Velké 
Británie, 2 ze Spojených států), vyzbrojených 708 puškami, 16 kanóny, nebo sedlajících 
63 koní. Francouzská armáda bude mít početní převahu 586:503 (z toho 297 v rakouské 
a 206 v ruské armádě).

U Slavkova císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 
1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou 
opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou 
u Friedlandu a podpisu Tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na pod-
mínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmín-
ky tvrdého Bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův 
rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Fran-
cií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epo-
pej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila 
bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství a už vůbec nejsou 
oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evro-
pu zásadním způsobem ovlivnily a dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem času staly 
prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem 
akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Ročník 2017 bude tematicky věnován roli rakouského generála Weyrothera, autora 
koaličního bitevního plánu. Scénář sobotní bitevní ukázky ve Tvarožné pod Santonem 
bude střetnutí na severním úseku bojiště a zranění francouzského generála Valhuberta. 
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Austerlitz 2017 je vrcholnou akcí sezóny, během níž proběhly úspěšně například 
na jaře připomínka přechodu Tagliamenta z roku 1797 v rámci vzpomínkové akce ve fri-
ulské Porcii, a v září také 3ème Jubilé Impérial v Rueil-Malmaison, kterého se účastnilo 
z celkového počtu 650 účastníků na 125 vojáků C.E.N.S. z České republiky ve francouz-
ských a ruských uniformách, a za vojensko-historickou náplň programu odpovídal pre-
zident C.E.N.S. Jakub Samek.

PROGRAM
Pátek, 1. prosince 2017
17:30      Ohně na Žuráni – pořádá obec Podolí.
18:00     Šarvátka v Křenovicích – pořádá skupina historického šermu Buhurt.
18:00      Jiříkovické ohně – pořádá obec Jiříkovice (ul. Blažovská).
 
Sobota, 2. prosince 2017
07:30      Žuráň – slavkovské slunce, přehlídka francouzských jednotek.
09:00      Tvarožná – nástup rakouské armády.
10:30–12:00   Tvarožná – manévry pěchoty a jezdectva – bojiště pod Santonem.
14:00-15:30  Tvarožná – rekonstrukce bitvy tří císařů – bojiště pod Santonem.

Doprovodný program:
Tvarožná – vojenské ležení na návsi, jarmark – po celý den.
Slavkov – jarmark, kostýmované prohlídky zámku, večerní ohňostroj (pořádá Slavkov).
 
Neděle, 3. prosince 2017
12:00  Pietní akt na Mohyle míru.

Vojenská ležení po celý víkend.
Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná, Zbýšov, Kobylnice, Slavkov.

Změna programu vyhrazena.

www.austerlitz.org



Tvaroženský zpravodaj  8

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad 2017–leden 2018
sobota 25. 11. 2017 9.00–11.00 hod.
středa 6. 12. 2017 15.00–17.00 hod.
sobota 16. 12. 2017 9.00–11.00 hod.
středa 3. 1. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 13. 1. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 24. 1. 2018 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. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

Z činnosti spolků a sdružení
Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná

Srdečně zveme všechny malé i velké k pohybových aktivitám do tělocvičny. Pro ty 
mladší nabízíme všestranné pohybové cvičení (předškolní děti, žáci, žákyně) i možnost 
rozšířit členskou základnu oddílu stolního tenisu nebo florbalu. Nevíte, jestli se vám to 
bude líbit? Přijďte si to vyzkoušet!

Rozvrh cvičebních hodin  TJ  Sokol  Tvarožná  2017–2018
9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21

PO Stolní tenis  
senioři

Florbal  
dorost

Ženy
Rekreační  
volejbal

ÚT Stolní tenis  
muži dorost

ST Žáci
Kopaná  

mladší a starší senioři

ČT Stolní tenis  
senioři

Předšk. 
žactvo

Žákyně
Kopaná 

muži
Ženy

PÁ Stolní tenis  
muži dorost

SO Stolní tenis  
soutěžní utkání

NE Stolní tenis  
soutěžní utkání

Florbal  
muži

     
Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná děkuje zásahové jednotce Sboru dob-

rovolných hasičů Tvarožná za rychlou pomoc při zajištění stržené plechové střechy fot-
balových kabin u hřiště pod Santonem i při odstraňování dalších škod způsobených 
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větrnou smrští v neděli 29. 10. 2017. Obci Tvarožná patří velké díky za poskytnutí mi-
mořádného finančního příspěvku na likvidaci způsobených škod a na zahájení včasné 
opravy.

Ivona Šťastná

Fotbalové kabiny 29. 10. 2017

Základní škola Tvarožná
Svůj poslední příspěvek do  Zpravo-

daje zahájím poděkováním všem rodičů 
a  přátelům školy, taky radním a  všem 
spoluobčanům, kteří školu v  naší vesnici 
podporují, přispívají sběrem starého pa-
píru a účastní se akcí, které škola pořádá. 
Za  peníze získané sběrem papíru jsme 
zmodernizovali informační panely v  bu-
dově školy a doplatili dopravné za plavec-
kou výuku. Děkujeme.

A co se školou v posledních měsících 
roku „prohnalo“? Kromě vichřice, která 
na střeše způsobila dvě větší díry a odnes-
la další část omítky tentokrát od vchodu, 
tak samé příjemné záležitosti. Ve  výtvar-
ných dílnách si mohli žáci i veřejnost vyro-
bit různé dekorace s podzimní tematikou, 
žáci si užili pouštění draků a  v  družině 
i  oslav Halloweenu, zahájili jsme mimo-
školní aktivity – Věda nás baví, kroužek 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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angličtiny pro nejmenší, taneční, dra-
matický, fotografický a  pěvecký kroužek 
a  také kroužek sebeobrany. S  paní uči-
telkou PhDr.  Vladimírou Neužilovou po-
kračujeme ve  spolupráci, tentokrát vede 
žáky v  hodinách českého jazyka. Sezna-
muje je i  nás s  různými metodami učení 
se čtenářské gramotnosti a  kritickému 
myšlení ve čtení a psaní. Do jejich hodin, 
které jsou každý týden ve středu, je volný 
vstup všem zájemcům. 

Jako každý rok, tak i  letos, bych vás 
všechny chtěla pozvat na den otevřených 
dveří, který se uskuteční pro všechny 
zájemce 23. listopadu od  8 do  16 hodin, 
dalšími tradičními aktivitami školy, na kte-
ré jste srdečně zváni, je vánoční jarmark 
dětských výrobků s  pohoštěním a  zpě-
vem vánočních písní, který plánujeme 
na  12.  prosince v  18 hodin a  také zpěv 
koled pod vánočním stromem na  návsi 
23. 12. v 17 hodin. Věřím, že se výše jme-
nované akce vydaří stejně jako každý rok, 

a to především díky účasti vás všech Tva-
rožňáků.

Se školou se v tomto roce rozloučíme 
v  pátek 22. prosince vánoční besídkou 
s  programem a  nadílkou. V  novém roce 
se s žáky uvidíme až v úterý 2. ledna, kdy 
společně přivítáme nový kalendářní rok 
2018 a  začneme se připravovat na  polo-
letní hodnocení a zimní sporty. 

V příštím roce nás čeká 730. výročí prv-
ní písemné zmínky o  Tvarožné. Kulturní 
komise obecního úřadu, všechna sdruže-
ní a  také škola k  této příležitosti chystají 
různé kulturní i sportovní akce. Na všech 
občanech obce je jediný úkol: nechat se 
vtáhnout do  dění a  připravovaných akci 
tradičních i  těch netradičních se zúčast-
nit. Jménem školy vás na naše aktivity zvu 
a těším se na společně prožité chvíle.

Do konce letošního roku zbývá už jen 
pár dní, tak si je nenechejte nikým ani ni-
čím pokazit a užijte si je podle svých vlast-
ních představ. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Hrátky s listím na školním dvoře
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Mateřská škola Tvarožná
S  blížícím se závěrem roku nás čeká 

mnoho zajímavých akcí, které jsme 
ve  spolupráci s  různými organizacemi 
pro děti zajistili. První akcí je divadelní 

představení v Divadle Bolka Polívky pod 
názvem Brouk Pytlík a  to 10. 11. 2017. 
V  měsíci říjnu jsme byli na  Ferdovi Mra-
venci, a  moc se nám představení líbilo, 

proto věříme, že vol-
né pokračování bude 
stejně tak zajímavé 
a poutavé.

16. 11. nás čeká 
výlet do  knihovny 
v  Mokré, tentokrát 
Z  pohádky do  po-
hádky. Seznámíme se 
s novými tituly knížek, 
zahrajeme si divadlo 
a jistě nás čeká spous-
ta překvapení a zába-
vy.

Kácení bříz před školou, září 2017
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22. 11. přijede 
do mateřské školy hu-
dební divadlo s  pís-
ničkami z  Večerníčků. 
Tentokrát to bude 
přehlídka hudebních 
nástrojů jak klasic-
kých, tak i  méně zná-
mých, například pila, 
dudy, sluneční buben 
apod.

27. 11. až 1. 12. při-
pravujeme společně 
s  dětmi tradiční vá-
noční jarmark v  pro-
storách mateřské ško-
ly, vždy od  8.00 hod. 
do  16.00 hod. Přijďte se podívat na  uni-
kátní výrobky, které určitě ozdobí každou 
domácnost a zahřejí na srdíčku. 

5. prosince od 9.00 hod. se v mateřské 
škole setkáme s  Mikulášem a  andělem, 
rovněž nebude chybět nějaký mikulášský 
dáreček. V  tento den se naše školka po-
hádkově promění. Budeme plnit s partou 
studentů ze Šlapanic andělské úkoly. Mů-
žete již nyní dětem připravit čertovský či 
andělský kostým.

7. prosince přijede do  mateřské školy 
kouzelník. Další den jedeme do  Divadla 
Bolka Polívky na  představení Zimní po-
hádka, plné hezkých písniček.

14. prosince od 16.00 hod. vás srdečně 
zveme do mateřské školy na vánoční zpí-
vání. Starší děti vystoupí s pásmem koled 
a  divadlo Netratrdlo nám zahraje pohád-
ku. V  předvánočním shonu to bude jistě 
příjemně prožité odpoledne.

19. prosince v  8.15 jedeme do  Brna 
na  program pod názvem Jak se pečou 
Vánoce. Děti se zde naučí připravit kynu-
té těsto a budou péct své první vánočky. 

Věřím, že to bude zajímavé a naučné do-
poledne, které nám zpříjemní předvánoč-
ní čas. Více se dozvíte na našich stránkách 
www.mstvarozna.cz.

Touto cestou bych rovněž chtěla po-
děkovat všem našim sponzorům, aktiv-
ním sběratelům starého papíru, hliníku 
ale i  podpořitelům soutěže Domestos. 
Velké díky patří i obci Tvarožná, bez jejíž 
podpory bychom nemohli takto fungo-
vat. Velmi si vážím všech příznivců naší 
mateřské školy, a doufám, že i v roce 2018 
tomu nebude jinak.

Na  závěr mého příspěvku všem čte-
nářům zpravodaje přeji, aby vám listopad, 
ale i  předvánoční shon, ke  kterému se 
schyluje, přinesl spoustu pohody a  pří-
jemných prožitků. Jen na nás samotných 
záleží, zda se budeme cítit dobře a spoko-
jeně.

Přeji vám také, abyste vždy našli něco, 
co vás ve vaší práci povzbudí i potěší. Kaž-
dá drobnost, která se podaří, je vzpruhou, 
jež dodává sil.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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REKLAMA

REHABILITACE POZOŘICE s. r. o. 

hledá fyzioterapeuta 

do příjemného prostředí ordinace v Pozořicích.

Nástup a výše úvazku dle dohody.

Více informací poskytne a těší se na vás 
Marie Zemánková, tel.: +420 774 706 670,
e-mail: rehabilitace@mariezemankova.cz
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Ze života obce
VYZNÁNÍ A DÍK

Srdečně děkuji tvaroženskému kroni-
káři Františku Kopeckému za článek k vý-
ročí našeho učitele Bohuslava Dostala. 
Připomněl nám naše dětství a mládí a vrá-
til nás ve  vzpomínkách do  školních lavic. 
Jsme staří – jsme válečné děti.

Do  první třídy jsem začala chodit 
na  konci války v  roce 1944–45. V  měš-
ťanské škole nás učil ředitel Dostal. Byl 
výjimečným kantorem, velkým vzorem 
moudrosti a  vzdělanosti a  hlavně vlas-
tenectví. Výuka byla natolik zajímavá, 
že upoutala žáky i ty méně pozorné. Nej-
více jsme si odnesli z jeho hodin myšlenky 
a slova od učitele národů J. A. Komenské-
ho, stejně tak moudra filosofie prvního 
československého prezidenta T. G. Masa-
ryka. Třetím českým velikánem, o kterém 
rád hovořil, byl mistr Jan Hus. Jeho heslo 

„Mluv pravdu, stůj v pravdě a braň pravdu.“ 
nám hluboce vštěpoval. Hlavně nás učil 
milovat lidi, vážit si rodičů a všech kolem 
sebe, konat dobro, zdravit a  usmívat se. 
Byl velkým sokolem, který nás nutil se co 
nejvíce pohybovat.

Chci vám vyprávět, jaký byl můj tvrdý, 
nezapomenutelný životní příběh. V 15 le-
tech jsem končila měšťanku. Pan ředitel 
mě odvedl ze třídy do sborovny. Když mě 
posadil, tak mně chtěl velice citlivě ozná-
mit krutý ortel: „Buď statečná,“ netušila 
jsem, co mě čeká, „komunistická strana 
ve Tvarožné tě nedoporučila jako jedinou 
k  dalšímu studiu.“ Bylo nás ve  třídě přes 
padesát, ale jen já jsem v  očích partaj-
ních strýců a tetiček neobstála. Důvod byl 
uveden následovně: křesťanská výchova, 
maminčin obchod s ovocem a zeleninou. 
Tatínek byl textilním dělníkem, ale o tom 
ani slovo.

Křídla byla ustřižena, sesypal se mně 
celý svět. Nemohla jsem to pochopit, byly 
jen pláč a slzy. Pan ředitel mě uklidňoval: 

„Hlavu vzhůru, já vím, že to v tuto chvíli ne-
pochopíš, ale věř mi. Zlí lidé ti nemohou 
udělat osud, ale tvé životní cesty tvoří 
Boží ruka. Vše, čím se máš stát, tím se také 
staneš, jen musíš věřit a  prosit.“ Zdrcena 
jsem mohla jít hned domů, aby mě nevi-
děli spolužáci.

Po  několika měsících jsem nastoupi-
la do podniku Zetor, kde jsem pracovala 
jako dělnice a  později jako archivářka 
technické dokumentace. V práci byli hod-
nější a  pobízeli mě, abych si udělala prů-
myslovku, ale já byla tvrdohlavá a  stále 
jsem prohlašovala: „komunisti mě chtějí 
mít blbou a  tupou!“ Jak osudové, druhé 
slovo mě v  krátké době začalo provázet 
celým životem. Jen na  začátku musím 
psát velké písmeno.

Osud se na mě otočil podruhé bolest-
nou stranou, a já jsem ve 30 letech proži-
la těžkou autohavárii a  přežila klinickou 
smrt. Rok a půl jsem byla v neschopnosti 
a pak s velkým problémem jsem chodila 
do  práce. Pochopila jsem konečně nut-
nost studovat večerní gymnázium. Neby-
lo to zrovna lehké – dvě děti, zaměstnání, 
domácnost – rodiče pomáhali. Vzpomí-
nala jsem na slova pana ředitele Dostala, 
že si musíme v životě dokázat i to někdy 
skoro nemožné.

V práci jsem se setkávala s panem Ol-
dřichem Neveselým z Horákova, který se 
na pana ředitele vyptával. I on mě vyprá-
věl, jaký vzácný učitel Dostal byl. Zjistil 
totiž, že Olin nenosí svačinky, protože žil 
s maminkou a neměli chleba. Když se třída 
vyhrnula na školní dvůr o velké přestávce, 
kývl na Oldu a rozpůlil své dva krajíce, aby 
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Z historie obce
Druhé místo v republice v soutěži o Vesnici roku 1997

Po úspěchu v  roce 1996, kdy jsme se 
na  jižní Moravě podělili o  první místo 
s Vratěnínem, přišlo další významné umís-
tění už v roce 1997. Tvarožná se stala Ves-
nicí roku Jihomoravského kraje v  plnění 
Programu obnovy venkova.

Hodnotící komise v tom roce navštívi-
la a hodnotila 44 přihlášených obcí. Praco-
vala pod vedením starosty obce Sokolni-
ce Jiřího Životského ve složení: Mgr. Anna 
Gigimovová, Ing.  arch. Šárka Paulíková, 
Ing. Kateřina Leopoldová a  Ing.  Jitka Bár-
tová. Z důvodů pro udělení prvního místa 
cituji větu:

„Tvarožná má mimořádně bohatý 
a  mnohostranný společenský život, byla 
realizována řada významných akcí v  ob-
lasti infrastruktury a občanské vybavenosti, 
na vysoké úrovni je péče o životní prostředí.“

Rozsáhlejší informace jsou součástí pí-
semného zdůvodnění komise.

Pro zajímavost ještě uvedu, že v  tom 
roce se z  okresu Brno-venkov přihlásilo 
6 obcí. Spolu s Tvarožnou soutěžily Sobo-
tovice, Velatice, Pozořice, Kanice a  Před-
klášteří.

Tvarožná obdržela za  první místo zla-
tou stuhu. Oceněny byly i další obce:
•	 Rudice (okr. Blansko)-bílá stuha za prá-

ci s dětmi.
•	 Bošovice (okr. Vyškov)-modrá stuha 

za společenský život.
•	 Věžnice (okr. Jihlava)-zelená stuha 

za péči o životní prostředí.
Zvláštní ocenění obdržela obec Týnec 

(okr. Břeclav) za mimořádnou aktivitu při 
odstraňování následků povodní.

Prvenství Tvarožné bylo slavnostně 
vyhlášeno 3. listopadu 1997 na  tiskové 
konferenci na Staré radnici v Brně.

Měli jsme milou a náročnou povinnost 
připravit v krátké době slavnostní vyhod-

se oba najedli. Oldřich se vyučil pekařem 
a  první voňavý pecen přinesl Dostalům. 
Dnešní děti by to ani nepochopily, ale ta-
ková byla válečná doba.

V Zetoru mě navrhli do kulturní komi-
se ROH. Snažila jsem se bojovat o to, aby 
peníze z kulturních fondů nedostávali jen 
hokejisté a fotbalisté, ale aby něco zbylo 
na kulturu pro pracující – na divadla, kon-
certy a  zájezdy. Přišel rok 1989, který mi 
změnil život. O  čem jsem mohla jenom 
snít, se stalo skutečností. Ráda jsem cesto-
vala a rozjel se „boom“ velkého cestování. 
Nejprve to byly cesty do rakouské Vídně. 
Davy a davy autobusů! Postupně se zača-
lo jezdil dál a  dál do  světa, a  tak vznikla 
moje cestovní práce a moje toulavé boty 

dostaly evropské rozměry. Mnoho a mno-
ho lidí mé generace jsme povozili po celé 
Evropě a  části Asie nebo Afriky. Nesku-
tečné se stalo skutečností a téměř 30 let 
jsem jezdila na  mnohá místa, která mně 
připomínala mého pana ředitele Dostála. 
Ať to byl holandský Naarden s pomníkem 
a  muzeem J. A. Komenského, nebo Bo-
damské jezero, blízko něhož byl upálen 
mistr Jan Hus. I na vrcholcích Mont Blancu 
a  mnoha dalších místech světa jsem sly-
šela slova mého kantora-vizionáře: „Když 
budeš věřit, že tvé cesty vytváří Boží ruka, 
nikoli špatní a závistiví lidé, zvítězíš.“ Tako-
vý byl a pro mě zůstane vzácný pan ředi-
tel Bohuslav Dostal.

Alenka Tupá



17 Ročník 45  •  Číslo 6  •  listopad–prosinec 2017

nocení. To se v obci uskutečnilo 21.  listo-
padu. V naplněném sále kulturního domu 
byli přítomni zástupci vlády, senátu, parla-
mentu, některých ministerstev, kanceláře 
prezidenta republiky, představitelé sou-
těžících obcí a mnozí obyvatelé Tvarožné.

Vysokou úroveň vyhodnocení ve  Tva-
rožné kladně ovlivnila dobrá spolupráce 
občanů. Těžko vyjmenovat všechny. Tak 
alespoň členové zastupitelstva, skauti, 
sportovci, hasiči, stráž v  historických uni-
formách a  děti v  krojích. Novináři se do-
věděli informace o soutěži na dvou tisko-
vých konferencích. O Tvarožné informoval 
tisk, rozhlas i televize. 25. ledna odvysílal 
Český rozhlas Brno pořad „Kalendář naší 
vesnice“ přímo z Tvarožné.

Tak jako na  jižní Moravě hodnoti-
ly jmenované komise ve  dnech 7.–8. 
a 14.–15. listopadu 1997 přihlášené obce 
i  v  dalších krajích republiky. Vítězi regio-
nálních kol se staly:
•	 Kanina, okr. Mělník, region Praha
•	 Černíkovice, okr. Plzeň, region Plzeň

•	 Šabina, okr. Sokolov, region Chomutov
•	 Bozkov, okr. Semily, region Liberec
•	 Milovice, okr. Jičín, region Hradec Krá-

lové
•	 Slatina, okr. Nový Jičín, region Ostrava
•	 Slatinice, okr. Olomouc, region Olo-

mouc
•	 Svatý Jan nad Malší, okr. České Budějo-

vice, region České Budějovice
V  celostátní hodnotící komisi měli 

zastoupení zástupci Spolku pro obnovu 
venkova, Svazu měst a  obcí ČR, minis-
terstva zemědělství, životního prostředí 
a kultury, kanceláře prezidenta republiky 
a Společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu.

Celostátní výsledky jsem se dověděl 
2.  prosince v  Praze na  ministerstvu pro 
hospodářský rozvoj.

Závěrečné vyhodnocení určilo na prv-
ní místo jihočeskou obec Svatý Jan nad 
Malší. Druhá byla Tvarožná a  třetí obec 
Slatina z okresu Nový Jičín.

Svatý Jan nad Malší 20. února 1998
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Vítězná obec byla nominována na za-
stupování České republiky v  evropské 
soutěži, pořádané každé dva roky.

Další obce obdržely v  celostátním 
hodnocení tato ocenění:
•	 Bozkov – za  rozvoj amatérského diva-

delnictví.
•	 Černíkovice – za aktivitu občanů.
•	 Kanina – za  zapojování víkendového 

obyvatelstva.
•	 Milovice – za rozvoj cestovního ruchu.
•	 Slatinice – za spolkový život a udržová-

ní památek.
•	 Šabina – za  rozvoj mezinárodního po-

rozumění.
Vyhodnocení a  převzetí ocenění 

v  jihočeském Svatém Janu nad Malší se 
20.  února 1998 samozřejmě zúčastnila 
i  delegace z  Tvarožné. Tato společenská 
událost, kterou moderovala z  televizní 
obrazovky známá Martina Kociánová, 
měla vysokou úroveň.

Závěrečnou akcí soutěže roku 1997 
bylo přijetí zástupců vítězných obcí pre-

zidentem republiky Václavem Havlem. 
Stalo se tak 31. března 1998 na pražském 
Hradě.

S  odstupem dvaceti let už můžeme 
konstatovat, že ve výsledcích soutěže se-
hrála roli i  jistá dávka diplomacie. Od ně-
kterých členů komise jsme už před vyhlá-
šením výsledků věděli, že máme velkou 
šanci na první místo. Ale úroveň soutěže 
a motivaci ostatních by údajně poškodilo 
už třetí první místo jihomoravské obce 
v řadě. Po Telnici a Vratěnínu naší Tvarožné. 
Tak jsme byli druzí. V celé republice. To je 
přece úspěch. Dalším krokem po  našem 
druhém jihomoravském prvenství bylo 
to, že stanovy soutěže dostaly jeden do-
plněk. Zněl takto: „obec nemůže být v této 
soutěži vyhodnocena dvakrát po sobě“.

Úspěchy Tvarožné možná úplně doce-
ňujeme až dnes poté, když jsme se letos 
sami přesvědčili, jak velká je v této soutěži 
konkurence. A jak těžké je se dobře umís-
tit v  popředí mezi obcemi jižní Moravy, 

Přijetí u prezidenta Václava Havla
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které prokazatelně ve všech oblastech vý-
razně pokročily.

Velkou předvídavost projevil tehdejší 
kronikář, Ing. František Gale, který o hod-
nocení a  výsledku soutěže do  kroniky 
mimo jiné zapsal:

„…Jistě náročná kritéria, která byla hod-
nocena také letos ve  Tvarožné. Hodnotu 
dosaženého úspěchu možná docení až bu-
doucí generace. Nicméně i vy, současníci to-
hoto úspěchu, můžete být na svoji obec hrdi. 
Podařilo se mnohé. Na druhé straně je jistě 
ještě mnoho oblastí, kde by se mělo vylepšo-
vat a řešit problémy…“

Úspěchy Tvarožné v letech 1996 a 1997 
v  soutěži o  Vesnici roku si můžete připo-
menout v  obecní kronice i  na  stránkách 
tehdejšího Tvaroženského zpravodaje.

František Kopecký,  
kronikář obce

REKLAMA
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Ze života obce obrazem

Hudební rok na vsi, 2017
Slavnosti Julia Antoše
Koncert ke Dni matek

Tvaroženské hody
Koncert Janáčkova kvarteta
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 8. ledna 2018. 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.

V kalužích zrcadlí se lampy,
náhrdelník perel nejeden má list.
Chodníky jež před časem 
chytaly tě térem,
už na nich dětské vzkazy nelze číst.

Déšť utíkal kolem plotů,
však hrál si i za plotem.
Možná nazvat chceš to dění slotou,
po dešti však prahne žíznivá zem.

V kalužích, jak v střípkách zrcadel
tvůj portrét vyjímat se směl.
Však už tě ruce studí,
horký čaj by sis dát chtěl.

autor: Jaroslav Daněk

Zpravodajův básnický koutek

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč
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Nutně hledám ke koupi dům –  
Tvarožná nebo v okolí max. do 15 km.

Tel.: 732 222 468
• • •

Koupím byt 2–3+1 ve Tvarožné,  
Pozořicích nebo v Rousínově.

Tel.: 731 850 598

INZERCE

listopad–prosinec 2017
93 let Navrátilová Anděla, Tvarožná 13 
 Neužilová Růžena, Tvarožná 34

91 let Krček František, Tvarožná 250

80 let Daněk Karel, Tvarožná 208

70 let Galová Jitka, Tvarožná 276 
 Pokorný Jan, Tvarožná 187

65 let Vojta Ivo, Tvarožná 50 
 Buchtová Dagmar, Tvarožná 264

60 let Knosová Eliška, Tvarožná 26 
 Švecová Vladimíra, Tvarožná 98

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Naši jubilanti

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.  
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 21. 11. 2017.



Projekt 72 hodin, výsadba stromků v Masarykově aleji mladými hasiči, 13. října 2017

Divadelní víkend na Sokolovně, 14. října 2017
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