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Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a začal nový školní
rok. Do první třídy základní školy nastoupilo jedenadvacet prvňáčků. Tito noví žáci
tvoří v podstatě celou jednu třetinu všech
žáků naší školy. Je dobře, že se nám škola
„nevybydluje“. Přeji školákům a školačkám,
aby se jim úspěšně dařilo získávat potřebné vědomosti, rodičům radost z jejich dětí
a učitelkám trpělivost, pochopení, někdy
i pevné nervy, ale hlavně radost z výsledků své práce.
Zatímco základní škola začínala školní
rok tradičně, první zářijový den, provoz
mateřské školy započal až od pondělí
5. září. Důvodem byly probíhající stavební
práce v budově MŠ. V první fázi bylo nutné
odstranění podhledů z desek Ezalit. Ty se
běžně používaly v 70. a 80. letech minulého století pro svoji požární odolnost. Obsahují totiž azbest. Manipulace s těmito
prvky musela proto probíhat za přísných
bezpečnostních a hygienických opatření.
Tyto práce byly svěřeny specializované firmě. Prostory jednotlivých místností byly
hermeticky uzavřeny a pomocí ventilátorů byl vytvořen trvalý podtlak s odvodem
vzduchu přes filtry. Tato fáze byla i časově
náročná, protože práce tohoto druhu se
nemohou uspěchat. Po likvidaci těchto
konstrukcí provedl zdravotní ústav měření
výskytu azbestu v ovzduší a teprve po vyhodnocení měření a negativním výsledku,
mohly být vnitřní prostory školky zpřístupněny pro další pracovní činnosti. Došlo k novému zateplení střechy, výměně
zbývajících oken a dveří, montáži nových
sádrokartonových podhledů, k osazení
vzduchotechnických jednotek a instalaci
vzduchotechnických rozvodů v jednotlivých třídách. Na ploché části střechy
byla položena nová foliová hydroizolace
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a umístěno tepelné čerpadlo. Pokračují
úpravy v kotelně a zateplování obvodových stěn. V posledním prázdninovém
týdnu proběhly kontrolní prohlídky ze
strany hasičů, hygienika a stavebního úřadu a 2. září bylo vydáno povolení k předčasnému užívání a provozování mateřské
školy.
Stavební úřad Šlapanice zahájil stavební řízení na novou komunikaci v Hlinkách,
jejíž součástí budou také nové chodníky
a parkovací stání. Vlivem novely silničního
zákona, která platí od začátku letošního
roku, a v níž si zákonodárci spletli pojmy
místní komunikace a účelová komunikace,
se úřadem povolujícím tuto stavbu stal
obecní úřad Tvarožná. Jelikož ale nemáme na tuto činnost pracovníky s potřebnou odbornou kvalifikací, museli jsme
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s městem

Šlapanice, a tu pak musel ještě potvrdit
i krajský úřad. Tato procedura zabrala pět
měsíců. V srpnu jsme konečně mohli podat žádost o stavební povolení.
Stav současné silnice v Hlinkách je
tristní a rychle se zhoršuje, lokální opravy nejsou efektivní a údržba některých
úseků prakticky nemožná. S rekonstrukcí
silnice souvisí i řešení dešťové kanalizace,
jejíž technický stav máme zmapován kamerovým průzkumem. Je jasné, že tak jak
je, ji nelze ponechat. Projednáváme možnosti a způsoby její opravy.
Přál bych si, abychom mohli v příštím
roce zahájit stavbu. Akce to bude velmi
náročná. A nejen finančně. Bude mít zásadní dopad na všechny občany bydlící
v této ulici a v lokalitě Cihelna. Ale věřím,
že to společně zvládneme.
Přeji Vám příjemné podzimní dny.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 1.–2. srpna pořádala TJ Sokol 20. ročník Tvaroženské olympiády pro děti a mládež.
• 4. srpna pokračovala TJ Sokol s olympiádou pro dospělé završenou posezením s
country hudbou.

• 5. srpna se konala pouťová diskotéka.
• 6. srpna pořádala obec Folkový festival, účinkovaly skupiny Hladolet, Lee Banda,
•

Pivo zdarma a Lehká noha.
7. srpna se konala Tvaroženská pouť.

Pozvánka na plánované akce a události
• 17. září – Šprýmiáda skautů, 20. ročník, od 8.00 hod., Santon.
• 17. září – Tvaroženská burčáková, od 18.00 hod., Sokolovna, vstupné dobrovolné.
• 18. září – Otevření nové klubovny skautů, výstava 20 let Šprýmiády, 14.00–18.00 hod.,
•

KD Kosmák.
24. září – Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH, od 13.00 hod., fotbalové
hřiště.

Tvaroženský zpravodaj
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•
•
•
•
•

22.–25. září – Divadelní víkend na Sokolovně.
28. září – Branný závod dvojic, pořádá SDH Tvarožná.
7.–8. října – Volby do zastupitelstev krajů.
9. října – Varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše, od 18.00 hod.
30. října – Odhalení pamětní desky na rodném domě doc. Vladimíra Drápala,
15.00 hod.

Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Daňkovi za obnovu nápisu Daňkova kříže u silnice k Rousínovu.
Děkujeme TJ Sokol za uspořádání Tvaroženské olympiády.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

září–listopad 2016
čtvrtek 29. 9. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota
8. 10. 2016
9.00–11.00 hod.
středa 19. 10. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota 29. 10. 2016
9.00–11.00 hod.
středa
9. 11. 2016
15.00–17.00 hod.
sobota 19. 11. 2016
9.00–11.00 hod.
středa 30. 11. 2016
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.

Z činnosti spolků a sdružení
Letní tábor – družinka Skřítků – skautských Benjamínků
Letošní tábor, který jsme letos už potřetí pořádali pro naši nejmladší výchovnou kategorii Benjamínků a jejich rodiče,
se uskutečnil od 10. do 14. srpna na skautské základně v Lelekovicích. Tábora se
zúčastnilo celkem osm rodin – Šebestovi,
Machovi, Kropáčkovi, Jonatánovi, Humlovi, Kadrnožkovi, Babulkovi a Žlabavovi.
Že nikoho takového ve Tvarožné neznáte,
že tady nikdo takový nebydlí? Ale kde že,
5

nedejte se zmást, děti a jejich rodiče se
totiž na táboře proměnili v žáky 3. B z oblíbeného večerníčku. Z jakého? Někteří už
možná tuší, jiným napoví následující řádky.
Každý den náš tábor navštívila kouzelná babička a předčítala dětem z pohádkové knížky o Machovi a Šebestové a jejich
dobrodružstvích, která jak všichni jistě víte,
zažívali díky kouzelnému sluchátku. I my
jsme jedno takové na táboře měli a tak
Ročník 44 • Číslo 5 • září–říjen 2016

jsme se s jeho pomocí a s pomocí společného přání: „Haló, haló my bychom prosím potřebovali...“ stali všichni každý den
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součástí nějakého pohádkového příběhu.
Díky sluchátku jsme se tak mohli například
proměnit v pračlověky a navštívit dobu
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
ledovou, stát se tak malinkými abychom
mohli bojovat se zákeřnými bacily a vylé- co se našeho mini tábora zúčastnili, děčit našemu kamarádovi Kropáčkovi angínu, tem za jejich nadšení a odvahu vyrazit pro
plout na lodi s opravdickými piráty a do- mnohé na svůj první tábor, rodičům za to,
stat mořskou nemoc, proměnit se v psy že byli ochotní vyzkoušet o čem skautský
a získat výborný stopařský čich nebo na- tábor je, vedoucím za jejich pomoc při
přípravě táborového programu a také navštívit cizí planetu Ťap Ťap.
Není proto divu, že jsme si sluchátko šim kuchařkám za to, že jsme na táboře
střežili jako oko v hlavě, i přes veškerou netrpěli hlady a vždy se dobře najedli. My
péči o něj nám bylo ale bohužel poslední všichni jsme si udělali tábor takový, jaký
den ukradeno. Vydali jsme se tedy na jeho byl a já osobně si myslím, že byl jedním
záchranu. Cesta byla dlouhá a náročná, slovem – PERFEKTNÍ :)
Těšíme se na nový skautský rok
přesto se nám jej podařilo najít a zachránit. Za odměnu nám sluchátko prozradilo, 2016/2017, který už ťuká na dveře. Benjakde ukryli piráti velký poklad, který jsme mínci budou mít schůzky každé pondělí
si mohli všichni společně rozdělit. Tím náš v 17.00 hod. a začínáme 19. 9. 2017 v NOVÉ
tábor v podstatě skončil. Sbalili jsme si své KLUBOVNĚ. Více informací o naší činnosti
stany, které byly po celých 5 dní našim ná- naleznete na www.skautitvarozna.cz.
hradním domovem, a jeli jsme domů.
Za tvaroženské skauty
Martina Šmerdová
vůdce Benjamínků
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Skautský tábor u Polné u Jihlavy
Během měsíce srpna proběhl skautský pak zažily souboje „SUMO“. V USA se
tábor mladších i starších vlčat a světlušek snažily při noční hře přemoci indiánskév krásném prostředí Vysočiny na břehu ho náčelníka a zahrály si ve slavném Las
Ochozského rybníka. Na tábor vyrazilo Vegas v kasinu . Poté procestovaly Kacelkem 16 dětí, které se hned po příjezdu nadu se psími spřeženími. V každém státě
vydaly na „Cestu kolem světa po stopách dostaly vlajku do cestovního pasu a zároveň dostaly místní měnu za splněné úkoly.
Philease Fogga“.
Každý táborový den začínal rozcvič- Cesta pak byla zakončena v Londýně a jak
kou a slavnostním nástupem v krojích, při jinak, než hledáním pokladu.
Během tábora jsme se rovněž učikterém se vyvěšovala státní vlajka a zpívala česká státní hymna. Pak už jsme vy- li a procvičovali skautské dovednosti
ráželi za dobrodružstvím na cestě okolo a umění žít v přírodě. Rozdělávali jsme
světa. Navštívili jsme Řecko, kde si děti oheň, stavěli stan, poskytovali první povyzkoušely některé netradiční olympijské moc nebo orientovali se v mapě a učili se
disciplíny. Pak se jednotlivé týmy – Čer- v ní číst. Při nočních hlídkách jsme nejevení Vlci, Žlutí Orli, Kopyta a Vikingové nom pozorovali noční oblohu a hledali
– dostaly na Blízký východ, kde nejprve známá souhvězdí, ale i trénovali odvahu
sultánovi pekly placky nebo v Íránu sta- a statečnost.
Zažili jsme ještě mnoho dalších věcí,
věly vodovod. Po docestování do Číny, si
vyzkoušely výrobu papíru. V Japonsku někteří dokonce složili svůj první vlčácký
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slib. Těšíme se
na další skautský rok a další
tábor a věřím,
že se se všemi
uvidíme nejen
na
pravidelných schůzkách
a výpravách ale
i na Šprýmiádě
nebo roznášení
B e tl é mské h o
světla.

Kdo by měl
zájem se přidat, je vítán.
Více informací
na www.skautitvarozna.cz
Pavel Jáger
vedoucí mladších
vlčat a světlušek
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20. Tvaroženská olympiáda
Musím popravdě říct, že nostalgie se a prosluněný den zdál se jim jistě chmurmnou trochu cloumala, když jsem letos ným až ponurým, ti starší už se s neúspěo prázdninách podvacáté vítala na hřišti chem smiřovali lépe (hurá mám lízátko!).
pod kopečkem účastníky Tvaroženské Snažíme se smutek zmírnit drobnými
olympiády. No, není to přesné, podvacáté cenami a tabulkou výkonů pro všechny
jsem tam byla já a pár kolegů organizáto- účastníky, ale soutěž je soutěž a také
rů, a to těm nejmenším, kteří tam byli po- umění vyrovnat se s neúspěchem je třeba
prvé a ještě ani nevěděli, co je čeká, bylo se učit. Druhý den Tvaroženské olympiáevidentně úplně jedno. V každém přípa- dy proběhl v tělocvičně na Kosmáku. Šplh
dě jsme tam všichni byli proto, abychom a skok vysoký jsou disciplíny technicky
si ten sportovní den, 1. srpna, pěkně uži- náročnější a tak bývá účast vždy výrazně
li. Soutěžících se dostavilo 81, diváků jen nižší. Tentokrát však přišlo 53 soutěžících!
o něco méně. Celý den probíhal v pří- Byli jsme svědky elegantních i origináljemné, soutěživé atmosféře, soutěžilo se ních skoků, urputného úsilí, ale zejména
jako vždy v běhu, hodu a skoku dalekém, dobrých výkonů, mnohých na hranici reobčerstvení pro soutěžící zajistil opět kordu olympiády. Všichni soutěžící obdrMotorest Rohlenka, diváci mohli využít želi pamětní button s logem Tvaroženské
tentokrát občerstvení u kabin. Vyhodno- olympiády, tabulku s uvedením svých
cení soutěží proběhlo jako obvykle krátce výkonů v jednotlivých disciplínách, drobpo poledni. Sluníčko umocňovalo proži- nou cenu a vstupenku na pouťové atraktek z hřejivého pocitu vítězství těm, kteří ce od firmy Schulz. Pro ty nejlepší byly
stáli na stupních vítězů, ale co ti ostat- připraveny šekové poukázky k výběru
ní? Mnozí se neubránili pocitu zklamání cen do prodejen Enapo, nebo do „naší

Tvaroženský zpravodaj
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směnárny“. Věřím, že výběr cen všech- 20. Tvaroženská olympiáda dopadla?
ny výherce uspokojil. A jak tedy vlastně
Zde jsou jména těch nejlepších:
I. kategorie děvčata
hod – Michaela Marková (Pozořice), běh – Simona Rašovská,
skok daleký – Simona Rašovská (REKORD kategorie),
skok vysoký – Mariana Trávníčková
I. kategorie chlapci
hod – Daniel Severa, běh – Daniel Severa,
skok daleký – Daniel Barták,
skok vysoký – Jan Urbánek (Viničné Šumice)
II. kategorie děvčata
hod – Daniela Rašovská, běh – Daniela Rašovská,
skok daleký – Emily Weissová, šplh – Barbora Běhalová,
skok vysoký – Barbora Běhalová
II. kategorie chlapci
hod – Lukáš Pospíšil, běh – Lukáš Pospíšil,
skok daleký – Martin Toužín, šplh – Lukáš Pospíšil,
skok vysoký – Filip Dobeš
III. kategorie děvčata
hod – Michaela Vetyšková, běh – Michaela Vetyšková,
skok daleký – Michaela Vetyšková, šplh – Tereza Brzobohatá,
skok vysoký – Tereza Brzobohatá
III. kategorie chlapci
hod – Adam Pokorný, běh – Adam Pokorný,
skok daleký – Maxmilián Jáger, šplh – Maxmilián Jáger,
skok vysoký – Maxmilián Jáger
IV. kategorie děvčata
hod – Adéla Burýšková, běh - Adéla Burýšková,
skok daleký – Adéla Burýšková, šplh – Kristýna Palečková,
skok vysoký – Kristýna Palečková
IV. kategorie chlapci
hod – Adam Hradečný, běh – Tomáš Tinka (Pozořice),
skok daleký – Tomáš Tinka, šplh – Tomáš Tinka,
skok vysoký – Tomáš Tinka
V. kategorie děvčata
hod – Aneta Otevřelová, běh – Alice Kozáková (REKORD kategorie),
skok daleký – Kamila Andrysíková, šplh – Aneta Otevřelová,
skok vysoký – Alice Kozáková
11
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V. kategorie chlapci
hod – Ondřej Buchta (REKORD OLYMPIÁDY), běh – Ondřej Buchta,
skok daleký – Ondřej Buchta, šplh – Jaromír Otevřel, skok vysoký – Ondřej Buchta
Vzhledem k tomu, že letošní ročník při soutěžích v běhu, hodu a skoku daleTvaroženské olympiády byl jubilejní, na- kém. Nutno dodat, že k dobré náladě své
bízela se příležitost oslavit toto jubileum i ostatních. V zázemí u kabin jsme se ob– jak jinak, než opět sportem! Ve čtvrtek čerstvili, ocenili dobré sportovní výkony,
4. srpna se proto uskutečnila příležitostná ti nejlepší obdrželi diplomy a pěkné ceny
sportovní událost – Tvaroženská olym- z rukou starosty obce a předsedy TJ Sokol
piáda pro dospělé. Příjemné odpoledne Tvarožná. Fanfáry pro vítěze se postupně
v krásném prostředí pod kopečkem si při- změnily ve známé tóny trampských písní
šla užít přibližně stovka návštěvníků. Ti se a v družné zábavě jsme se, nejen o sporsportovním duchem v srdci (bylo jich 36) tu, dobře bavili až do pozdních večerních
navíc přidali snahu, úsilí a ladný pohyb hodin.
Nesmíme zůstat dlužni jména těch nejlepších:
VI. kategorie ženy do 36 let
hod – Martina Šmerdová, běh – Blanka Floriánová,
skok daleký – Blanka Floriánová
VI. kategorie muži do 36 let
hod – Vít Kaluža, běh – Lukáš Machanec,
skok daleký – Lukáš Machanec
VII. kategorie ženy nad 36 let
hod – Michaela Pejřilová, běh – Michaela Pejřilová,
skok daleký – Michaela Pejřilová
VII. kategorie muži nad 36 let
hod – Jiří Brzobohatý, běh – Zbyněk Machanec,
skok daleký – Zbyněk Machanec
Všem soutěžícím Tvaroženské olympiády k jejich výkonům blahopřejeme!
Zvláště pak držitelům letošních rekordů
olympiády – Ondřeji Buchtovi za výkon
50 m v hodu granátem a Lukáši Machancovi za výkon 552 cm ve skoku dalekém.

Závěrem děkuji dvacetičlennému
organizačnímu týmu, všem příznivcům,
sponzorům, fanouškům, muzikantům
a zejména malým i velkým sportovcům
za skvělou atmosféru, nejen při soutěžích, a za přispění k hladkému průběhu
Tvaroženské olympiády.
Ivona Šťastná

Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Nový školní rok 2016/2017 jsme letos
zahájili ve čtvrtek 1. září ve třídě prvňáčků společně se všemi 64 žáky školy, rodiči, učitelkami, panem starostou a panem
farářem a dalšími hosty. Po přivítání se
nám představilo 21 nových žáků, kteří
usedli do lavic poprvé. Pan starosta i pan
farář dětem popřáli úspěšný nový školní
rok. Po asi hodinovém setkání plném informací jsme se rozešli a pokračovali jsme
v pátek již výukou, ale také vzpomínkou
na prázdniny a seznámením se s pravidly,
která je nutné dodržovat během pobytu
ve škole.
Nový školní rok začínáme i s obnoveným učitelským týmem. Na škole budou

letos pracovat čtyři třídy s těmito třídními učitelkami: 1. ročník Mgr. Pavlína
Třečková, 2. ročník Mgr. Věra Floriánová,
3. a 5. ročník Mgr. Lenka Semelová, 4. ročník Mgr. Kateřina Kalužová. Výukou prvouk a přírodověd se bude letos zabývat
paní Mgr. Iva Frýzová. Asistentky pedagoga zůstávají stejné jako loni: Bc. Veronika
Buchtová a Zdeňka Palečková. Vzhledem
k vyššímu počtu žáků ve škole se navyšuje v letošním školním roce i počet žáků
ve školní družině, která bude nově pracovat ve dvou odděleních pod vedením
vychovatelek Mgr. Anny Pokorné a Bc. Veroniky Buchtové. O pořádek ve škole bude
i nadále pečovat školnice paní Renata

žáci 1. ročníku s třídní učitelkou
13
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Laníčková. Náboženství římskokatolické din v úterý 20. září. Pro zpestření výuky
bude vyučovat pan farář Jiří Brtník a paní jsme na září naplánovali vzdělávací pořad
Marie Buchtová.
o polárních krajích s panem PhDr. Macků.
Výuka bude pokračovat podle noveliVe sběru starého papíru opět pokrazovaného Školního vzdělávacího progra- čujeme každý sudý měsíc, tedy nejbližší
mu pro základní vzdělávání ZŠ Tvarožná, termín je 1.–15. října 2016.
bude zachován nepovinný předmět náBěhem léta jsme obnovili nábytek
boženství a zájmové kroužky rozjedou ve školní družině a pomůcky pro žáky.
svoji činnost od měsíce října. Školní druži- Škola září čistotou a na chodbách je nová
na bude fungovat jako loni – ráno od 7.00 výzdoba. Děkuji školnici i obecním zado 8.00 hodin a odpoledne od 11.40 městnancům za přípravu školy a jejího
do 16.00 hodin. Termíny odchodů dětí ze okolí.
Všem žákům, jejich rodičům a také
Školní družiny zůstávají stejné jako loni
pedagogům přeji, aby nový školní rok
v 13, 15 a 16 hodin v obou odděleních.
Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí 2016/2017 prožili ve zdraví, klidu, trpělipropukne od pátku 16. září. Informační vosti a dobré náladě.
třídní schůzky se budou konat v 16.30 hoMgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Jako každý rok, v průběhu nadcházejíÚvodem mého příspěvku chci všem
současným prvňáčkům popřát úspěš- cích měsíců, nás čeká hodně akcí. Jelikož
ný krok do školy, a novým dětem, které máme 22 nových dětí, budou tyto akce
poprvé přišly 5. září do mateřské školy, realizovány většinou v mateřské škole.
14. 9. v 9.00 hod. se v mateřské škole
aby se jim u nás co nejvíce líbilo. I když
se ani letošní zahájení nového školního uskuteční kouzelnické vystoupení, kde
roku neobešlo bez slziček, věřím, že bu- nebudou chybět živá zvířátka a spousta
dou děti v brzké době v úplné pohodě. zábavy.
Další akcí je plavecký výcvik ve VyškoK docházce do mateřské školy je přijato
56 dětí, z toho je 32 holek. Jak všichni jis- vě, který začíná již 16. září a bude probíhat
tě víte, pustili jsme se během prázdnin v deseti lekcích.
30. září v 8.30 hod. přijede do mateřdo rozsáhlé rekonstrukce mateřské školy.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům ské školy maňáskové divadlo s pohádkou
mateřské školy, že v šibeničním termínu „Duhové království“.
Na začátku měsíce října se opět vyzvládli uklidit celý interiér mateřské školy
tak, že jsme mohli provoz zahájit již 5. září. pravíme do horákovské obory podívat
Rovněž děkuji panu Ondráčkovi, panu se na daňky a muflony. Zvířátka se určitě
Bajerovi, panu Urbánkovi a obecním za- těší na kaštany, suché pečivo, jablka apod.,
městnancům za opětovné navrácení ná- které jim přivezeme. Termín bude v průbytku zpět na svá místa. Děkuji také paní běhu září upřesněn.
Strouhalové, paní Křížové a paní Buchtové
12. října pojedeme do Divadla Bolka
za pomoc při umývání oken v celé budo- Polívky na pohádku s Evou Hruškovou
vě mateřské školy.
a Janem Přeučilem pod názvem Čert
Tvaroženský zpravodaj
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a Káča. Jedná se o loutkovou pohádku
na motivy známé klasické pohádky Boženy Němcové.
V rámci environmentálního vzdělávání dětí k nám do mateřské školy zavítá
interaktivní představení pod názvem Človíček a jeho noví kamarádi.
Od měsíce října zahájíme v mateřské
škole tyto aktivity: logopedii, hru na flét-

nu, angličtinu, keramiku a šikovné ručičky. Sběr starého papíru bude pravidelně
první středu a čtvrtek v měsíci. Budeme
se těšit na další spolupráci s vámi, stejně
jako v minulých letech.
Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití slunného podzimu
a co nejméně starostí.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

REKLAMA
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Z historie obce
Vzpomínky Pavla Štěpánka (4)
Následující věty se budou občanům
Tvarožné číst určitě velmi dobře. Věřme,
že si je se zájmem přečtou i lidé ze sousedních obcí.
„Tvarožná je prý podle slov básníka
Petra Bezruče nejhezčí venkovskou
obcí na Moravě. Je to obec se svým
širokým návsím, jímž protéká potok, jistě
pěkná. Její hlavní okrasou je však vysoko
položený, slohově provedený kostel a pak
Kopeček.
Tvaroženský Kopeček sehrál v minulosti jistě mnohdy důležitou roli. Bylo to
nejen v ohledu vojensko-obranném, ale
prof. Pavel Štěpánek
i náboženském. Nábožensky byl jistě
již odedávna místem posvátným. Úcta
i v tomto směru sahá tu pravděpodob- je, že to neodpovídá tehdejšímu způsobu
ně již do dob pohanských. S tím přešla boje.
do doby křesťanské i setrvačností, jež
V době bitvy 1805 nebyl Kopeček strou náboženského života je tak výrazná my zarostlý. Jeho osázení bylo provedeno
a pevná. Úcta a posvátnost přečkaly tu až v letech 1888/9 zásluho tvarožensképozději změny, vyměníce jen smysl, ná- ho faráře spisovatele Václava Kosmáka
plň a zevní projevy, podstatu. Tak pře- a za přispění hraběte Belcrediho (Líšeň).
čkaly mnohá staletí a udržely se až dosud. Uvádí se však, že v době tohoto zalesnění
To platí o Kopečku a do jisté míry i o okolí byly tu velmi četné pařezy, čemuž je prý
Starých Blažovic, označené oním, nám již asi připsati to, že se tu lesní stromy uchytz r. 1793 známým kříže v Úlehlích.
ly, zatím co podobný pokus na podobTvaroženský kopeček absolutní výška ných, ale holých místech u Šlapanic selhal.
306, relativní 76 metrů vyčnívá nad okolí
Kopeček z pahorkatiny Drahanské vyjako homolovitá kupa, na severu ostré- sočiny a jejich lesů vysunut, hledí do šířky
ho srázu. Na vrchu je Mariánská kaplička a dálky malebného Dolnomoravského
a kolem ní náhorní rovinka, jejíž část je úvalu. Sráz i pozvolněji stoupající povrch
obehnána rozrušeným trojnásobným jsou porostlé stromy a pestrým rostlinvalem, který prý povstal r. 1805 za bitvy stvem, posledním zde zachovaným zbytu Slavkova, kdy toto místo bylo obsa- kem z někdejší stepní flóry našeho kraje.
zeno 17. lehkým francouzským plukem Celek působí kouzlem vzhledu, tichého
s 18 děly pod velením Clapareda s úkolem klidu a odlišnosti od okolí.
chrániti levé křídlo Napoleonovy armády.
Tato romantičnost působí na člověka
O tomto názoru vyjádřil však moravský ar- dnes a tím více jistě v dobách pradávných,
cheolog Dr. Červinka pochybnosti, uvádě- když naši předkové uctívali stromy, studánky, háje apod. Romantičnost zvyšoTvaroženský zpravodaj
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vala i mystika náboženských pohanských
obřadů, při nichž hrálo určitou roli i zázračné uzdravování, při kterém sehrály svoji
roli i uzdravující studánky. Jedna taková
je i pod Kopečkem a byla jí tato zázračná
moc připisována a to hlavně při chorobách očních a ranách morových. K tomu
všemu zajisté přistupovala i ta okolnost,
že Kopeček možná býval i místem útočištným-refugiem, v době nájezdů, neklidu
a válek velmi cenným. Roku 1958 provedl
tu zaměstnanec Archeologického ústavu v Brně Přemysl Ondráček úřední překopání, které však pokročilou podzimní
dobou muselo býti zastaveno. Jen tolik
mi mohl říci, že tu nalezl stopy různých
kultur a dob. K Tvaroženskému kopečku
se váže názor faráře Kosmáka, který říkal,
že tu na padělkách byl uctíván bůh Tvaroh, od něhož dostala Tvarožná jméno.
Kopečku si povšimnul i pozdější nástupce Kosmákův P. Josef Soukop, který dle
všeho se na leccos dotázal svých farníků.
Vše co vyčetl a slyšel uveřejnil v časopise
jenž pod jménem „Z tvaroženské farnosti“
od r. 1945 svým nákladem vydával. Z tohoto vyjímám a zkráceně zapisuji, s opravami v závorce uvedenými:
Od nepaměti stával na Kopečku kamenný sloup, podobný známým božím
mukám. Byl na něm obraz P. Marie Sněžné. Kdy, proč a kým tam byl postaven

známo není. Pověst vypráví, že v těch místech byl uzdraven nemocný, který chodíval pro vodu do studánky pod Kopečkem
a tu P. Marii o pomoc vzýval. Potom prý
mnoho nemocných ke studánce chodilo
a bylo uzdraveno. V těch místech, kde je
studánka, stával před mnoha lety ba staletími Veligrad (tištěno jak je zapsáno), který však již ve XII. století zanikl. Studánka
je asi poslední památkou po něm. (Tázal
jsem se onoho archeologa Přemysla Ondráčka, pravnuka naší Terezie Ondráčkové
– Štěpánkové a ten mi souhlasně s Antonínem Dvořáčkem řekl, že tu byla osada, ale
v době halštatské, tj. ještě předslovanské.
Dle Dr. Červinky takových 700 až 800 let
před n. l.) Kolem r. 1733 byla na Kopečku postavena kaplička. Byla jen malá,
ale mnoho lidí k ní putovalo s prosbou
o uzdravení. V kapličce byl obraz P. Marie
Sněžné. Poutníci přinášeli pro kapli dary
a oběti. R. 1755 vlastnila tak 571 zl. a 1796
dokonce 2.434 zl. (Bylo to na tehdejší
dobu a poměry dosti velké jmění).
K roku 1786 císař Josef II. pouti ke kapličce zakázal a kapli zrušil. Majetek její připadl kostelu ve Tvarožné, zasvěcenému sv.
Mikuláši. Lid však ke kapličce chodit nepřestal a rozkaz ke zboření vykonán nebyl.
František Kopecký,
kronikář obce

Z obecní kroniky – O Tvaroženském zpravodaji
Tvaroženský zpravodaj vychází jed- Finanční náklady jsou hrazeny z prostřednou za dva měsíce. Přečíst si ho můžeme ků, získaných od čtenářů, kteří na úhradu
i na internetových stránkách obce.
věcných nákladů přispívají formou předV obecní kronice jsou o Tvaroženském platného částkou 10 Kč ročně. Nekryté fizpravodaji zápisy z roku 1979 a 1982. nanční náklady jsou hrazeny z prostředků
V roce 1979 kronikář napsal:
MNV. Redakční práce zajišťuje redakční
„V únoru 1974 vyšlo první číslo mě- kolektiv, který se schází pravidelně kažsíčníku „Tvaroženský zpravodaj“ a od té dého 15. v měsíci a schvaluje obsahovou
doby je vydáván nepřetržitě a pravidelně. část zpravodaje. Konečný souhlas k tisku
17
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schvaluje odbor kultury ONV Brno-ven- i v roce 1982 jedinou obcí na Brně-venkokov. Administrativní a kolportérské prá- vě, která má své vlastní noviny.“
ce zajišťují dobrovolní činovníci zdarma.
Zbývá dodat, že podoba TvaroženČasopis je vydáván v počtu 330 kusů a je ského zpravodaje se postupně změnila.
zasílán do sousedních obcí a to do Vela- Z černobílého cyklostylovaného formátu
tic, Sivic a do Pozořic.“ Kronikář se zmi- A4 jsme přešli na kopírovaný formát A5.
ňuje o zasílání zpravodaje lidem, kteří se Začala se tisknout titulní strana se zelez obce odstěhovali i o posílání povinných ným rámečkem. Potom jsme zpravodaj
výtisků. Článek končí větami: „Tvarožná je vylepšili barevnou obálkou a nakonec
jedinou obcí v okrese Brno-venkov, která nám výrobu zpravodaje v současné kvavydává vlastní zpravodaj. Jinak vydávají litní podobě už několik let zajišťuje firma.
v okrese Brno-venkov vlastní zpravodaj Vzhled a obsah Tvaroženského zpravojen obce městského charakteru.“
daje byly inspirací pro mnohé sousední
Ve stejném duchu vyznívá kronikářský obce, které svoje zpravodaje začaly vyzápis z roku 1982: „Tvarožná, kdysi spádo- dávat po roce 1990. Jeho obsah můžeme
vá obec, si stále zachovává v některých ovlivnit svými příspěvky.
oblastech určitý primát mezi okolními obFrantišek Kopecký,
cemi. To lze říci i o vydávání pravidelného
kronikář obce
měsíčníku, který bude za dva roky slavit
desetileté výročí založení. O jeho vydávání se zasluhuje úzký redakční kolektiv
a řada dobrovolných dopisovatelů z místa
i vzdálení rodáci.
Vydávání Tvaroženského zpravodaje už všichni bereme jako samozřejmost
a každý měsíc čekáme na nové zprávy
ze současného života obce i na poučení
o historii Tvarožné i vzpomínky rodáků
na mládí prožité v naší obci. Náklad zůstává nezměněn – 330 kusů a je kolportován všem předplatitelům a dále zasílán
na MNV do Velatic, Sivic a Pozořic. (…) Záslužná je pečlivost s. Antonína Daňka, který všechna vyšlá čísla Zpravodaje nechává
vyvázat a doplněné o přehledný obsah
příspěvků archivuje na MNV. Tím se náš
Zpravodaj stává nedílným doplňkem naší
kroniky obce.
Je třeba si přát, aby tato záslužná činnost zůstala v naší obci zachována i do budoucna, aby se nové generace dovídaly ze
stránek vlastních novin o historii, přítomnosti i plánech obce Tvarožná. Vždyť jsme
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Zpravodajův básnický koutek
Ty oči zvlaží slzy,
pohled kouká do prázdna.
Kdo že byl tak drzý,
měl mě snad i za blázna.

Někdy mám to,
co předtuchou je zvané.
Co bylo jen náznakem,
to se i za čas stane.

V ledačem se mýlím,
v ledačem pravdu mám.
Nerada od pasu střílím,
aspoň do pěti počítám.

Ty oči zvlaží slzy,
byly to slzy slané.
Vždyť žena plakat smí,
tak nedivte se pane.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. listopadu 2016. 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.
21
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Naši jubilanti
září–říjen 2016
75 let

Buchtová Ludmila, Tvarožná 180

70 let

Kolářová Věra, Tvarožná 270
Pazderová Dáša, Tvarožná 80

65 let

Trojáková Milada, Tvarožná 2
Svoboda Miroslav, Tvarožná 150
Maňáková Růžena, Tvarožná 71
Ryšánková Věra, Tvarožná 414
Minaříková Jarmila, Tvarožná 277

60 let

Kubín Vladimír, Tvarožná 343
Vojtová Květoslava, Tvarožná 83

50 let

Krejčířová Jitka, Tvarožná 79
Kocourková Alena, Tvarožná 166
Všem jubilantům blahopřejeme!

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

INZERCE

Koupím udržovaný RD se zahrádkou
do 40 km od Brna.
Tel.: 607 496 359
•••
Koupím byt v dobrém stavu ve Tvarožné
a v okolí.
Tel.: 604 522 895
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 16. 9. 2016.
Tvaroženský zpravodaj

22

Folkový festival, skupina Lehká noha, 6. srpna 2016

Poutní mše na Santonu, 7. srpna 2016

