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Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami poprázdninového zpravodaje. Prožili jsme suché
léto, kdy zejména na jižní Moravě skoro
nepršelo. A když náhodou něco přišlo, tak
bouřka se silným větrem. Někdy slýchávám, že už ani normálně neprší a ani normálně nefouká.
Nárazový vítr dokáže polámat i zdravé
stromy, natož ty, které už něco pamatují.
V ulici Za Humny došlo při bouřce, v noci
10. srpna, k pádu silné kosterní větve jedné z lip na krajskou silnici. Hned následující den jsme objednali znalecký posudek
na prověření stavu tohoto i okolních stromů. I když jsme tyto stromy nechali posoudit před pěti lety, za tu dobu je situace
zase jiná. Z posudku vyplynulo, že dvě lípy
bude třeba skácet. Dojde k tomu v době
vegetačního klidu. Součástí posudku bylo
také posouzení proschlých bříz před základní školou. Letošní sucho jim nepřidalo a stromy odumírají. Vzhledem k jejich
situování v blízkosti školy, tedy na značně
frekventovaném místě, bude jejich likvidace provedena co nejdříve, asi do měsíce.
Nyní kvůli tomu vyřizujeme s elektrárnou
částečnou odstávku elektrického vedení
v lokalitě u školy.
Rekonstrukce komunikace v Hlinkách
se chýlí ke konci. Chci poděkovat všem
občanům, kterých se přímo týkalo omezení provozu v této ulici, za jejich trpělivost a pochopení. Věřím, že nová silnice
s novými chodníky a parkovacími plochami přispěje k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude lépe udržovatelná a určitě zlepší i kvalitu bydlení
v této lokalitě.
Veřejné projednání územního plánu
se konalo 19. července v zasedací místnosti obecního úřadu za účasti projekRočník 45 • Číslo 5 • září–říjen 2017

tanta a pracovnice odboru územního přesvědčen, že nikdo ze současných zaplánování městského úřadu Šlapanice. stupitelů nemá zájem na tom, aby na této
A také za hojné účasti veřejnosti. Tento sedmihektarové ploše vznikl nějaký deprázdninový termín nebyl zvolen úmysl- veloperský satelit. Také je důležité zmínit,
ně, ale museli jsme brát zřetel na časové že pokud byl nějaký pozemek v předchomožnosti pracovnic MěÚ Šlapanice, které zím územním plánu zařazen do ploch pro
mají na starost územní plány ve čtyřiceti bytovou výstavbu, není tak jednoduché
obcích šlapanického obvodu. Odkládat jej z této plochy vyjmout, neboť se tím
projednání až po prázdninách nebylo sníží několikanásobně jeho tržní hodnota.
zase možné kvůli dalším termínům, kte- Teď nechci nikoho navádět, ale vlastník
ré zpracování územního plánu ovlivňují pozemku by se pak v určitých případech
a jsou dané. Výsledkem veřejného pro- mohl domáhat i náhrady škody. Naopak,
jednání nebylo pouze detailní seznáme- pokud je pozemek klasifikován v katastru
ní s návrhem územního plánu doplněné nemovitostí jako orná půda, lze jej bez
odborným výkladem projektanta, ale omezení využívat k zemědělským účelům,
také asi sedmdesát námitek a připomínek i když byl zařazen do ploch pro výstavbu
a jedna petice, které se následně sešly a není třeba se obávat nějakého vyvlastv kanceláři na odboru územního pláno- ňování a znárodňování, jak jsem také zavání. Na jednu stranu jsem rád, že občané slechl. Musím zmínit, že připomínkami,
a vlastníci nemovitostí projeví svůj názor které byly podány, se budou zastupitelé
a snad si i uvědomí, že podobu územní- spolu s projektantem a odborem územního plánu nevymýšlí zastupitelé, ale že je ho plánování zabývat a je jasné, že k nětvořena souhrnem předložených podně- jakým změnám určitě dojde. Koneckonců
tů a návrhů všech zainteresovaných stran, jedná se o návrh územního plánu, nikoliv
tedy včetně občanů a vlastníků nemo- o nějakou neměnnou definitivu. Dokonvitostí. I když je jasné, že ne všem poža- ce je velmi pravděpodobné, že se bude
davkům lze vyhovět. Na druhou stranu veřejné projednání opakovat. Hlavně je
se domnívám, že není důvod vyvolávat ale důležité si uvědomit, že veškeré snazbytečnou paniku. Teď mám konkrétně hy musí vést k tomu, aby byl územní plán
na mysli velkou plochu na poli Za humny, schválen, a to v podobě, která bude vykterá byla v územním plánu navržena pro hovovat především nám, Tvarožňákům.
bytovou výstavbu. Je třeba zmínit, že ten- Bez platného územního plánu se obec
to návrh není nic nového, protože tato neobejde. Pak by se rozvoj v území obce
plocha je v současně platném územním buď zastavil, anebo by naopak probíhal
plánu zanesena už od roku 2004, tedy naprosto nekoordinovaně a chaoticky.
13 let a nynější zastupitelstvo ji do náNěkteří občané mě upozorňují, abych
vrhu nového územního plánu převzalo opět připomněl majitelům psů jejich poa navíc podmínilo výstavbu v této ploše vinnosti týkající se úklidu exkrementů
tzv. regulačním plánem. To je dokument, po svých psech. Tak po delší době opět
který by se dal nazvat dodatkem územní- apeluji na ty, kteří si nevšímají nebo spíš
ho plánu a musí být opět veřejně projed- dělají, že nevidí, co jejich pes provádí.
nán a schválen zastupitelstvem. Má za cíl I když si nejsem jistý, jestli si toto napo„regulovat“ budoucí výstavbu, a to nejen menutí přečtou a už vůbec ne, zda si jej
prostorově, ale například i časově. Jsem také vezmou k srdci. Není přece nutné,
Tvaroženský zpravodaj
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abychom kvůli některým neukázněným se mohli více a častěji dívat kolem sebe,
pejskařům museli chodit po cestách nad sebe a na sebe, než jenom do země.
v obci i mimo ni se sklopenými hlava- A jistě by to mělo vliv i na naše myšlenky,
mi a očima zaostřenýma tři metry před které jsou hodně ovlivněny tím, co vnímásebe. A vkročit do trávy nebo vedle cesty me zrakem. Mohly by se pak změnit z těch
či chodníku, to už je vážně riziko. Je to ško- přízemních na povznášející.
da. Určitě by se nám žilo líp, kdybychom
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 22. července se zástupci obce zúčastnili slavnostního předávání ocenění v soutěži

•
•
•
•
•
•

Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Obec Tvarožná získala ocenění „Zlatá
cihla“ – za obnovu kostela sv. Mikuláše. Událost pořádal městys Křtiny – vítěz Jihomoravského kraje.
31. července a 1. srpna pořádala TJ Sokol Tvaroženskou olympiádu pro děti a mládež.
4. srpna se konala předpouťová videodiskotéka s VJ´s TWO.
5. srpna se konal Country večer, účinkovaly kapely Palenka, COP a Lehká Noha.
6. srpna se konala Tvaroženská pouť.
7. září vystoupilo na Sokolovně Janáčkovo kvarteto, zazněly skladby Ludwiga van
Beethovena, Josepha Haydna a Petra Iljiče Čajkovského.
9. září uspořádali tvaroženští vinaři posezení u burčáku – Tvaroženskó burčákovó,
hrála kapela 4 tety.

Pozvánka na plánované akce a události
• 16. září – Skautská Šprýmiáda.
• 30. září – Branný závod dvojic – pořádá SDH Tvarožná.
• 13.–15. října – Divadelní víkend na Sokolovně.
• 20.–21. října – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Poděkování
Děkujeme rodičům a příbuzným dětí z mateřské školy za pomoc při budování nových
hygienických zařízení.
Děkujeme tvaroženským kuchařům a kuchařkám za reprezentaci obce při soutěži Kvačiansky kotlík 2017.
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

září–listopad 2017
sobota
23. 9. 2017
9.00–11.00 hod.
středa
4. 10. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota 14. 10. 2017
9.00–11.00 hod.
středa 25. 10. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota
4. 11. 2017
9.00–11.00 hod.
středa 15. 11. 2017
15.00–17.00 hod.
sobota 25. 11. 2017
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. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Z činnosti spolků a sdružení
Tvaroženská olympiáda 2017
Letos o prázdninách jsme s Tvaro- koncepci, počínaje evidencí soutěžících
ženskou olympiádou – vzletně řečeno a přidělením startovních čísel nejmenším
– vstoupili do dalšího desetiletí. Tak si spo- závodníkům. Každá kategorie měla svého
lečně přejme, ať nám dlouho vydrží a má vedoucího, který byl současně zapisovaspoustu soutěžících i fanoušků. A přede- telem výkonů a rozhodčím, který před
vším dostatek ochotných organizátorů zahájením vysvětlil pravidla u každé disciplíny a soutěžící si organizačně usměra rozhodčích.
Prvním dnem Tvaroženské olympiády nil. Po ukončení závodění si soutěžící
byl letos poslední den měsíce červen- vyzvedli zaslouženou svačinku – obložece. Krásný letní den, sluníčku děkujeme, nou bagetu (dodává náš věrný sponzor
že nám přeje, ale někdy by přece jen moh- MOTOREST ROHLENKA) nebo croissant.
lo na síle trochu ubrat… Už při nástupu Abychom zkrátili závěrečné čekání, propořádně rozehřálo všech 86 soutěžících běhlo slavnostní vyhlášení vítězů každé
a každého, kdo se kvůli nim na hřiště pod kategorie ihned po vyhodnocení výsledků a vypsání tabulek výkonů. Vyhlašovalo
kopečkem dostavil.
Soutěže v běhu a hodu proběhly se navíc po disciplínách – chlapci i děvčav poměrně svižném tempu, bez zbyteč- ta vystoupali na stupně vítězů současně.
ných prostojů, jen u skoku dalekého se Odměnou byl velký šek (zlatý, stříbrný,
to neobešlo bez čekání. Společně se sílí- nebo bronzový), který ihned po vyhlášecím horkem to byla opravdu nepříjemná ní proměnili ocenění ve směnárně u kabin
kombinace a je to pro organizátory další za nějakou pěknou cenu podle svého výpodnět k řešení. Vždycky je co vylepšo- běru.
vat. Letos jsme mírně upravili organizační
Tvaroženský zpravodaj
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Druhý den v tělocvičně na Kosmáku se víc však i volnou vstupenku na pouťové
šplhalo a skákalo. Obojí směrem nahoru. atrakce. NÁRODNÍ KOLOTOČOVÁ SPOLEČByli jsme svědky hezkých výkonů, věřím, NOST SCHULZ je dalším naším pravidelže se dočkáme i jejich vylepšení v dal- ným sponzorem, jehož vstřícnosti si velmi
ších letech, zvláště když soutěžící vylepší vážíme. Finančně podporuje akci OBEC
i techniku skoku či šplhu. Vyhlášení vítězů TVAROŽNÁ společně s TJ SOKOL TVAROŽproběhlo, vzhledem k průběhu soutěže NÁ, na níž leží zejména organizační zajišve skoku vysokém, tentokrát pro všechny tění celé akce. A do konečného výčtu přikategorie současně. Každý účastník obdr- pojme informaci, že písek do doskočiště
žel nejen svou tabulku výkonů a drobnou již poněkolikáté sponzorsky zajistila firma
sladkost stejně jako předešlý den, na- SIAGRO, s.r.o.
A nyní 21. Tvaroženská olympiáda v přehledných tabulkách:
(Nejlepší výkony v kategoriích jsou zvýrazněny.)
						
I. KATEGORIE
3–5 let
hod
běh
dálka
m
s
cm
jméno
bydliště
tenis.
20 m
z místa
míček
Matyáš SEKANINA
Tvarožná
2,73
7,1
15
Vojtěch HYLMAR
Pozořice
4,8
6,3
71
Ruben GALE
Tvarožná
2,7
9,2
40
Jiří MUSIL
Brno
4,53
5,9
84
Eric DIAS
Brno
/
9,1
/
Adam ŠTOURAČ
Tvarožná
/
/
/
David KŘÍŽ
Tvarožná
6,4
5,3
91
Hynek DOBŠÁK
Brno
3,45
11,5
73
Vít ŠMERDA
Tvarožná
1,29
9,8
19
Daniel SEVERA
Tvarožná
12,96
5,2
112
Sabina URBÁNKOVÁ
Nela PROCHÁZKOVÁ
Rafaela NOVOTNÁ
Klaudie NOVOTNÁ
Anita URBÁNKOVÁ
Elen BRISUDOVÁ
Tereza KEŽLÍNKOVÁ
Anna ŠTOURAČOVÁ
Anna BRTNÍKOVÁ
Linda DOBŠÁKOVÁ
Theodorika JÁGEROVÁ
7

Vin. Šumice
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Letonice
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Brno
Tvarožná

3,1
3,3
2,1
5,56
3,7
6,2
10
3,15
2,55
5,8
4,9

6,1
6,9
8,6
5,7
5,4
6,6
4,8
14
8,3
5
7,8

74
102
58
98
91
91
109
57
50
121
90

šplh
s

výška
cm

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
65
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
35
50
50
/
/
/
/
/
50
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Kamila ŠMERDOVÁ
Tvarožná
3
6,7
Anna BRZOBOHATÁ
Křtiny
3,1
9,3
Sára PÁSKOVÁ
Jinačovice
1,25
10,7
Terezie NEUŽILOVÁ
Bučovice
3,7
8,4
Lucie NEUŽILOVÁ
Bučovice
/
9,9
						
II. KATEGORIE
6–8 let
hod
běh
m
s
jméno
bydliště
kriket.
50 m
míček
Martin TOUŽÍN
Tvarožná
16,95
8,8
Ondřej POSPÍŠIL
Tvarožná
15,4
10,7
Jan URBÁNEK
Tvarožná
21,17
9,7
Jakub ŘIČÁNEK
Tvarožná
4,45
16,7
Lukáš BARTOŠ
Tvarožná
24
9,3
Mikuláš IRAJN
Velatice
9,7
9,9
Vít BRZOBOHATÝ
Tvarožná
20,9
10,1
Václav BRZOBOHATÝ
Křtiny
11,05
11,9
Karel PAULÍK
Blažovice
24,6
9,1
Jakub NEUŽIL
Bučovice
10,52
10,3
Simon ZOBEC
Sivice
19,8
9,2
Jan URBÁNEK
Vin. Šumice
/
/
Adéla CHLUPOVÁ
Michaela KOTTNEROVÁ
Justýna NOVOTNÁ
Eliška POPELKOVÁ
Alžběta SEVEROVÁ
Viktorie HYLMAROVÁ
Kateřina POLCAROVÁ
Nicol POJMONOVÁ
Julie ŘIČÁNKOVÁ
Nela SOUKALOVÁ
Marcela BARTOŠOVÁ
Karolína KEŽLÍNKOVÁ
Simona RAŠOVSKÁ
Nicol DIAS
Barbora ŽELEZNÁ
Anna PAULÍKOVÁ
Veronika GROLICHOVÁ
Tvaroženský zpravodaj

Brno
Tvarožná
Tvarožná
Strání
Tvarožná
Pozořice
Tvarožná
Zlín
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Brno
Plzeň
Blažovice
Velatice

5,85
10,07
6,14
7,08
6,95
4,95
8,4
9,4
12,16
9,04
6,58
11
7,65
5,6
6,1
5,75
6,23

10,9
10,6
13,1
11,3
12,7
13,8
11,6
12
11
10,6
13,4
10,3
10,8
13,8
11
12,5
11,4

70
88
15
57
10

/
/
/
/
/

/
55
/
/
/

dálka
cm
s rozběhem
228
192
245
42
287
244
248
227
301
103
272
/

šplh
s
3m

výška
cm

/
5,4
6,3
/
/
/
3,8
16,6
/
/
4,2
6,4

/
70
100
/
/
/
85
70
/
/
95
80

145
227
132
84
181
133
165
154
205
185
102
231
181
99
157
142
172

14,5
/
13,8
/
/
/
/
/
/
8,6
/
/
/
/
/
/
/

65
/
60
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Alena BRTNÍKOVÁ
Konstancie JÁGEROVÁ
Bára NEVESELÁ

Tvarožná
Tvarožná
Velatice

4,6
6,35
/

13,7
10,5
/

66
194
/

/
6,3
12,7

/
70
75

běh
s

šplh
s

výška
cm

9,5
9,7
9,9
8,3
9,8
9
10,6
8,6
9,1
10,2
11
8,6
9
9
/

dálka
cm
s rozběhem
123
252
223
292
237
291
189
283
306
224
163
308
318
191
/

15,2
20,5
n
n
/
16
n
/
/
/
n
n
11,4
23,8
n

80
95
80
100
/
110
85
/
/
/
85
85
115
85
85

III. KATEGORIE
9–11 let

Tomáš DOLEŽAL
Tomáš DVOŘÁK
Tomáš PAULÍK
Adam POKORNÝ
Šimon DANĚK
Jakub TINKA
Marek MUSIL
Lukáš ODSTRČIL
Jakub LIČKA
Jan LETECKÝ
Jan OTEVŘEL
Jakub ŠTOURAČ
Maxmilián JÁGER
Martin SEDLÁČEK
Tobiáš GALLE

Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Pozořice
Brno
Tvarožná
Mokrá
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná

hod
m
kriket.
míček
27
21,9
17,35
29,8
23,45
30,4
16,1
22,8
29
27,8
10
26,8
27,5
13,25
/

Tereza URBÁNKOVÁ
Amálie POPELKOVÁ
Daniela RAŠOVSKÁ
Leontýna IRAJNOVÁ
Eva KUKLÍNKOVÁ
Tereza BRZOBOHATÁ
Anna NEUŽILOVÁ

Vin. Šumice
Strání
Tvarožná
Velatice
Tvarožná
Tvarožná
Bučovice

10,8
8,5
13,9
15
11,8
12,2
8

9,7
11,3
9
8,5
10,5
9,3
10,5

219
82
247
298
180
267
168

18
/
/
/
/
15,9
/

90
/
/
/
/
100
/

hod
m
kriket.
míček
33,1
30,7

běh
s

dálka
cm
s rozběhem
302
357

šplh
s

výška
cm

jméno

bydliště

50 m

5m

IV. KATEGORIE
12–14 let
jméno
Filip LIČKA
Tomáš TINKA
9

bydliště
Brno
Pozořice

60 m
10,1
8,8

5m
/
5,2

/
130
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Tomáš KROČA
Vojtěch DANĚK
Ondřej NEVESELÝ

Sivice
Tvarožná
Velatice

46,7
35
31,9

9,3
10,8
9,6

378
275
365

15,8
/
6

130
/
105

Michaela PLEVOVÁ
Zuzana OTEVŘELOVÁ
Adéla NEVESELÁ
Michaela VETYŠKOVÁ
Anna DAŇKOVÁ

Tvarožná
Tvarožná
Velatice
Tvarožná
Tvarožná

10,9
15,9
15
26,4
23,3

13,7
11,9
9,8
10,3
11,3

207
227
310
328
268

/
n
11,3
/
/

/
90
100
/
/

hod
m

běh
s

šplh
s

výška
cm

granát

60 m

23,6

8,5

dálka
cm
s rozběhem
281

V. KATEGORIE
15–18 let
jméno
Jaromír OTEVŘEL

bydliště
Tvarožná

5m
6,4

130

Celkem se Tvaroženské olympiá- Dále patří vřelé díky všem organizátody zúčastnilo 91 soutěžících, z nichž 38 rům a rozhodčím. Letos to byli rozhodčí:
bylo mimotvaroženských. Ať již dotyční Jana Daňková, Radka Dvořáková, Jarmila
ve Tvarožné trávili prázdniny, nebo dora- Minaříková, Daniel Šťastný, Jan Urbánek,
zili na kole z okolních obcí, máme z toho Josef Minařík, Pavel Filip, Jiří Liška, Alena
Daňková, Viktor Šťastný, Marek Andrysík,
radost.
Na závěr si dovoluji poblahopřát všem u výdeje občerstvení: Jaroslava Prochovítězům k dosaženému úspěchu, Honzí- vá, Pavlína Pásková, fotodokumentaci
kovi Urbánkovi z Hlinek navíc k vyrovnání zajistily: Jarmila Minaříková, Jana Daňkorekordu své kategorie ve skoku vysokém vá, Radka Dvořáková.
a Terezce Kežlínkové k rekordu v běhu.
Za organizační tým Tvaroženské olympiády
Ivona Šťastná

Výbor tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná vyzývá všechny zájemce,
kteří mají sportovního ducha, víc jak 18 let a chuť udělat něco konkrétního
pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže ve Tvarožné, aby se
zapojili jako cvičitelé a trenéři do našich řad.
Bližší informace – u kteréhokoliv člena výboru, cvičitele či trenéra TJ Sokol.

Tvaroženský zpravodaj

10

Tvaroženská olympiáda 2017

Skok daleký – příprava a provedení.

Na stupních vítězů
je vždycky hezky.
11
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Tvaroženský zpravodaj
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Skautský rok 2016/2017 u vlčat a světlušek
Sice nám právě začal nový školní rok,
Koncem února jsme snad zahájili noale než opravdu začneme, bylo by dobré
vou
tradici skautského kina, kdy jsme
si ještě zrekapitulovat ten loňský, který
(opět
společně s benjamínky) měli pronám před malou chvílí skončil a byl opravmítání
dětského filmu v klubovně. Film
du nabitý.
se všem moc líbil a děti si to užily (nejen
S našimi vlčaty a světluškami jsme s popcornem) opravdu jako v kině.
se od září scházeli každý pátek. Přesto,
O měsíc později jsme měli s benjaže jsme měli krásou novou klubovnu, mínky večer deskových her. Každé dítko
jsme se snažili trávit co nejvíce času ven- doneslo své oblíbené deskovky a snažilo
ku, kde jsme hráli různé hry, poznávali se je naučit kamarády a vedoucí. Vlčata
přírodu a učili se nejrůznější skautské do- a světlušky v klubovně přespali a domů
vednosti. Na podzim také proběhla naše se vypravili až ráno.
tradiční akce
– Drakiáda, při
které nám přálo počasí a tak
draci
létali
krásně vysoko,
Ke skautské zimě neodmyslitelně
patří
akce
spojené s Betlémským světlem. To jsme již
druhým rokem
slavnostně
přinášeli farníkům do kostela třetí adventní neděli. Tutéž neděli jsme také měli
Začátkem dubna jsme měli jarní výSkautskou besídku, kdy jsme společně pravu, tentokrát ve společnosti skautů.
s benjamínky nejprve zvířátkům nazdobi- Vydali jsme se do údolí řeky Bobravy. Cesli u rybníka stromeček, pak jsme si zazpí- ta byla krásná, a protože už začínalo jaro,
vali koledy, zahráli společně hry, pouštěli po cestě jsme poznávali rostliny a stromy,
lodičky a nakonec jsme si rozdali dárečky. uvařili jsme si polévku na ohni a zahráli si
Betlémské světlo jsme také tradičně roz- společnou hru v lese.
dávali pod Vánočním stromem den před
24. 4. je svátek svatého Jiří, patrona
Štědrým dnem a v samotný Štědrý den skautů. Proto jsme si v tento den připojsme ho opět po Tvarožné a Velaticích mněli v kostele mší svatou, že svatý Jiří
roznášeli po domech osobně.
je pro skauty vzorem a symbolem rytířského života, o který mají usilovat. V ten13

Ročník 45 • Číslo 5 • září–říjen 2017

to den je zvykem (pokud to samozřejmě
možnosti dovolí), že si skauti oblékají svůj
kroj i do občanského života (např. do školy, či zaměstnání).
V půlce května jsme se spolu se skauty a skautkami vydali na chatu Jelenici
na druhou jarní výpravu, neboli na TTT
(tvrdý táborový trénink). Je to takový trénink před táborem, kde si jak děti, tak i my
jako vedoucí vyzkoušíme, jaké to je společně spát v přírodě a být bez vody a elektřiny. Na výpravě jsme skoro všechen čas
trávili venku a snažili jsme se naučit především takové praktické dovednosti, které jsme přes
rok
neměli
možnost zkusit a budeme
je
potřebovat na tábor.
Na této výpravě jsme také
začali hrát celot áb orovou
hru, která byla
letos na téma –
Hobit.
Tvaroženský zpravodaj

V
druhé
půlce července
proběhl
skautský tábor
vlčat a světlušek,
skautů a skautek
v krásném prostředí Buchlovských kopců.
Na tábor vyrazilo celkem
20 dětí, které
hned po příjezdu vyrazily
společně s hobitem
Bilbo
Pytlíkem a trpaslíky na cestu k Osamělé
hoře za drakem Šmakem a jeho pokladem.
Každý táborový den začínal rozcvičkou a slavnostním nástupem v krojích, při
kterém se vyvěšovala státní vlajka a zpívala skautská hymna. Pak už jsme vyráželi na cestu s Bilbem a trpaslíky. Trpaslící
Gloin, Nori, Bifur a Bombur, respektive stejně pojmenované týmy vyrazily za dobrodružstvím. Po cestě museli uprchnout ze
skřetího zajetí (bojová hra v lese), získat
kouzelný prsten (noční etapa a hádankový souboj s Glumem) a za pomoci orlů

14

přeletět k Meddědovi (lanové překážky se v přírodě či poznávat zvířata a rostliny. Při
závěrečným přejezdem rokliny v úvaze). nočních hlídkách jsme pozorovali známá
Pomocí vlastnoručně vyrobeného daru i neznámá souhvězdí a především překomuseli Medděda přesvědčit, aby je pus- návali sami sebe a svůj vlastní strach.
Táborem skončil náš skautský rok
til na další cestu. Překonat Temný Hvozd
plný pavouků a uprchnout z elfího králov- 2016/2017 plný krásných zážitků a od září
ství horskou bystřinou (běh s překážkami se můžeme těšit na to, co nám přinese rok
korytem potoka) až do Jezerního města. 2017/2018.
Naše pravidelné schůzky máme vždy
Tam přesvědčit starostu a vyrazit ke drakovi Šmakovi. Rozluštit tajné elfí písmo v pátek 16.30–18.00 v nové klubovně
(šifry), přemoci draka (lukostřelba) a na- na Kosmáku a rádi přivítáme nové zájemjít a získat poklad, což se nakonec všem ce o skautování. Další informace o nás
podařilo. Během tábora jsme se také učili najdete na webu: http://www.skautitvarozdělávat oheň a vařit na něm, poskyt- rozna.cz/ a facebooku: https://www.facenout první pomoc nebo se orientovat book.com/groups/254342531405124/
Za vedoucí vlčat a světlušek
Pavel Jáger a Marie Plevová

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Nový školní rok 2017/2018 jsme letos
zahájili v pondělí 4. září na nezvyklém
místě – před školou, kde již od rána na stožáru vlála školní vlajka. Společně se všemi
žáky školy, rodiči, učitelkami, panem starostou a dalšími hosty jsme přivítali všech
12 prvňáků a dva nové žáky 3. a 4. ročníku,
kteří do naší školy přišli poprvé. Představili jsme si nové tváře v pedagogickém
sboru, shrnuli prázdninové aktivity nejen
ty školní a popřáli žákům úspěšný nový
školní rok.
Potom jsme se rozešli do tříd, kde již
byly pro žáky připraveny sešity, učebnice
a pro prvňáky plno dárků. Letošní rozdělení tříd je následující: 1. ročník vede paní
učitelka Markéta Dragounová s asistentkou pedagoga Simonou Škarvadovou,
2. ročník paní učitelka Pavlína Třečková,
3. ročník paní ředitelka Věra Floriánová,
4. ročník paní učitelka Lenka Semelová
s asistentkou pedagoga Alenou Koukalo15

vou a 5. ročník paní učitelka Kateřina Kalužová s asistentkou pedagoga Zdeňkou
Palečkovou. Výuku prvouk a přírodověd
od 3. ročníku má opět paní učitelka Iva
Frýzová. O pořádek ve škole bude i nadále pečovat školnice paní Renata Laníčková. Náboženství římskokatolické bude
vyučovat pan farář Jiří Brtník a paní Marie Buchtová. Školní družina pracuje ráno
s Alenou Koukalovou a odpoledne jsou
žáci rozděleni do dvou oddělení, které
vedou Anna Pokorná a Zdeňka Palečková.
Provoz je jako loni – ráno od 7 do 8 hodin
a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin. Termíny odchodů dětí ze Školní družiny zůstávají stejné jako loni v 13, v 15 a 16 hodin
v obou odděleních. Zájmové kroužky rozjedou svoji činnost od měsíce října.
Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí zahájíme v úterý 12. září. Informační třídní
schůzky se budou konat ve středu 13. září
v 16.30 h.
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Během léta jsme ve škole vymalovali
třídy, obnovili nábytek a obložili stěny
ve dvou třídách, opravili WC v přízemí
a zakoupili nové pomůcky pro žáky. Ško-

la září čistotou
a na chodbách
je nová výzdoba. Děkuji školnici i obecním
zaměstnancům za přípravu školy a jejího okolí.
Ve sběru
starého papíru
opět
pokračujeme od 20.
do 30. dne každý měsíc.
Všem žákům, jejich rodičům a také pedagogům přeji, aby nový
školní rok 2017/2018 prožili ve zdraví, pohodě a s úsměvem na tváři.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci všem
současným prvňáčkům popřát úspěšný
krok do školy, a novým dětem, které poprvé přišly 4. září do mateřské školy, aby se jim
u nás co nejvíce líbilo.
I když se ani letošní zahájení nového školního
roku neobešlo bez slziček, věřím, že budou děti
v brzké době v úplné
psychické i fyzické pohodě. V letošním školním
roce zahájilo docházku
do mateřské školy 55
dětí, z toho 36 holek a 19
kluků.
O prázdninách jsme
dokončili rekonstrukci
Tvaroženský zpravodaj

sociálního zařízení v obou třídách mateřské školy. Součástí rekonstrukce byly
vodoinstalační práce, výměna toalet,
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umyvadel, položení dlažby,
obkladů, nákup doplňků.
Rekonstrukce splnila naše
očekávání a jsme moc rádi,
že se zdařila. Všechny termíny od dodavatelů byly
dodrženy a rekonstrukce
probíhala dle plánovaného
harmonogramu. Touto cestou chci poděkovat panu
Miloši Kuklínkovi, který
na celý stavební proces odborně dohlížel.
Jako každý rok, v průběhu nadcházejících měsíců,
nás čeká hodně sportovních a kulturních akcí.
Na konci měsíce září k nám přijede firma Photodienst s vánoční tématikou fotit
děti. Termín bude včas upřesněn.
Na začátku měsíce října se opět vypravíme do horákovské obory podívat
se na daňky a muflony. Zvířátka se určitě

těší na kaštany, suché pečivo, jablka apod.,
které jim přivezeme.
Již nyní můžete sušit pečivo. Termín
výletu se bude řídit počasím a bude včas
upřesněn.
16. 10. jedeme do Divadla Bolka Polívky na divadelní představení Ferda Mravenec. Jedná se o pohádku s písničkami
na motivy slavných knížek Ondřeje Sekory.
Od letošního školního roku budeme opět sbírat starý papír, hliník a víčka
od PET lahví. Kontejner na papír bude
pravidelně přistaven 1. středu v měsíci
u MŠ až do jeho úplného naplnění. Na víčka a hliník jsou ve vestibulu mateřské
školy připraveny nádoby k tomu určené. Od září jsou v provozu nové webové
stránky mateřské školy www.mstvarozna.
cz, které jsou pravidelně aktualizovány.
Od měsíce října zahájíme tyto aktivity: logopedii, angličtinu, keramiku, flétnu, jógu
a šikovné ručičky.
Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití slunného podzimu
a co nejméně starostí.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková

17
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Ze života farnosti
100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě
Milí tvaroženští přátelé, letos si připomínáme výročí jednoho z nejznámějších
zjevení Marie, Matky Kristovy, o kterém
jste, zřejmě, kromě zjevení v Lurdech, již
slyšeli. Myslím, že může být zajímavé si
připomenout, co se vlastně stalo. Je to
zvláštní událost v našem světě, kde jsme
zvyklí věřit často už jen sami sobě, ale
přesto…

dit. Přesto však už měly základní náboženské vzdělání, které jim vštěpovala zejména Luciina maminka.
Jen pro úplnost uvádíme, že Mariiným
zjevením předcházela zjevení anděla Portugalska a anděla Míru, který učil děti klanění Eucharistii a podruhé jim podal Tělo
a Krev Páně.
Panna Maria se dětem zjevovala
na jednom vzdáleném místě zvaném
Cova da Iria, kam někdy společně chodily
pást ovce. Svatá Panna se jim zjevila celkem šestkrát, vždy třináctého každého
měsíce. Poprvé to bylo 13. května 1917,
naposledy 13. října 1917 – tehdy před
70 000 poutníky došlo k velikému slunečnímu zázraku, o kterém psaly všechny
portugalské noviny a zveřejnily četné fotografie.

Lucie, František a Jacinta v říjnu 1917

Fatima je malá horská obec s drobnými rozptýlenými osadami a usedlostmi asi
100 km na sever od Lisabonu v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho před koncem
první světové války, se zde zjevila Panna
Maria třem malým dětem – desetileté
Lucii Santosové, jejímu devítiletému bratranci Františku Martovi a jeho sedmileté
sestře Jacintě.
Děti pocházely z prostých chudých rodin a v době zjevení byly zcela negramotné, protože nikdo z nich dosud nechodil
do školy. Neuměly ani počítat dny v týdnu
a nevěděly, co je kalendář. Proto některé
události nedokázaly správně časově zařaTvaroženský zpravodaj

Sousoší v Sobecu, znázorňující zjevení Anděla míru
a tři pasáčky
18

Panna Maria vyzvala k návratu k Bohu, ní Církve, papežovo utrpení, zároveň ale
k pokání, k nápravě našeho života, k nále- i přínos jejich oběti života za spásu lidstva.
žité eucharistické úctě a k modlitbě svaté- Mnozí se domnívají, že toto tajemství je
ho růžence, který Jí je nejdražší a který je již vyplněno a že vize hovořila o utrpení
v rukou věřícího člověka tou nejúčinnější křesťanů za totalitních komunistických rezbraní proti zlu. Zároveň nás Panna Maria žimů a o atentátu na papeže, který se stal
upozorňuje, a od té doby na nespočet- 13. května 1981 na Svatopetrském náměsných místech světa, že nevrátí-li se lidstvo tí v Římě. Podobně to oznamuje kardinál
Angelo Sodano v oficiálním
prohlášení. Zde se také uvádí, že střela, která měla zabít papeže, byla mateřskou
rukou vedena neobvyklou
dráhou mimo srdce, a uvízla
ve stěně džípu. Tuto střelu
potom biskup z Leira-Fátimy
umístil na připomínku a jako
projev vděčnosti papeže
do koruny sochy Panny Marie ve Fatimě.
Sourozenci Martovi brzy
po zjeveních zemřeli, jak jim
to Matka Boží předpověděla.
Jacinta (ozdobená) při slunečním zázraku ve Fatimě 17. října 1917
Vlastní poslání tak zůstalo
na nejstarší Lucii; vstoupila
zpět k Bohu, neskloní-li se před nejvyšším do kláštera, všechno sepsala a postarala
Pánem a Tvůrcem, stihnou je veliké tresty, se, aby všechna tři tajemství byla správúměrné jeho provinění a vzdoru.
ně odevzdána. Ostatky malé Jacinty byly
Ve Fatimě Svatá Panna svěřila dětem převezeny na hřbitov do Fatimy; když
závažné „Tajemství“, které sestává ze byla rakev otevřena, úřední komise shletří částí. První částí je vidění pekla a pe- dala, že Jacintin obličej nepodlehl rozkelných muk; modernímu člověku má kladu a zůstal úplně neporušený – jako
důrazně připomenout, že ďábel a peklo za živa. Letos ji i s bratrem Františkem paskutečně existují, že to nejsou pouhé po- pež svatořečil.
hádkové představy pro děti. Druhá část
pozůstává z proroctví o vývoji událostí (převzato z:
po první světové válce, o Rusku a o druhé http://web.katolik.cz/feeling/6_2.htm)
světové válce; byla zveřejněna papežem
Piem XII. v r. 1942. Třetí část, zveřejněná až
Tolik alespoň krátce na připomenutí.
teprve 13. května 2000 papežem Janem Žehnám vám všem a přeji, abyste poznáPavlem II., obsahuje vizi pronásledová- vali a zakoušeli, jak Vás má Bůh rád!
Jiří Brtník, váš „farář“
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CHARITA VE SLAVKOVĚ U BRNA A V BUČOVICÍCH
OZNAMUJE, ŽE JE OD 1. 8. 2017 OPĚT V PROVOZU!
Žádáme naše klienty, aby se na schůzky předem objednávali. Jinak nemůžeme zaručit,
že Vás v danou chvíli budeme moci přijmout.
Úřední hodiny – sociální poradna Slavkov u Brna
Pondělí

8:00–12:00

12:00–16:00

Úterý

9:00–12:00

Středa

8:00–12:00

Čtvrtek

9:00–12:00

Pátek

poradna uzavřena

13:00–16:00

Kontakt:
Nikola Zbořilová, DiS. – Sociální pracovnice – vedoucí Tel.: +420 544 212 021;
Mob.: +420 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz
Poskytujeme ambulantní poradenské služby osobám ve věku od 18 let, které se
nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Poradna
zajišťuje poradenství v oblasti řešení dluhů, pracovně-právních vztazích, bydlení,
rodinných a mezilidských vztazích, majetkoprávních vztahů, práva životního
prostředí, ochrany spotřebitele, základů práva ČR, občanského a soudního řízení,
ústavního práva a sociální terapie.
Úřední hodiny – sociální poradna Bučovice
Pondělí

8:00–12:00

13:00–17:00

Středa

8:00–12:00

13:00–16:00

Kontakt:
Mgr. Jaromír Němeček, DiS. – sociální pracovník
Tel.: +420 517 380 451; Mob.: +420 739 389 266
E-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz

Tvaroženský zpravodaj
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Kam dál v kariéře?
Udělejte první krok za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí?
Komu z vás se podařilo dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem životě objevuje už od mateřské školy. Jak ale
vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela
vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s dětmi,
dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný
úplně pro každého.
Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým
rokem poskytuje Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v rámci
individuálních i skupinových aktivit a prezentuje se také na veřejných akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji
(Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu
se chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové programy, například Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené.
Kariérové poradenství chceme podpořit především na základních, středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí
centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě
Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce.
Spolupracujeme s HR odborníky v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru
dvě až tři,“ upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně, která má
na starosti pobočku v Brně a v Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok
jich poradci CVV absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko
větším sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně jsem
věděla, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb CVV využila v době, kdy hledala pracovní
uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce v životě
skutečně dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.
vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně – Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
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Z historie obce
Výročí učitele Bohuslava Dostala
Učitel Bohuslav Dostal se narodil
14. září 1907 v Židlochovicích. Jeho otec
byl evangelickým kazatelem. Působil rovněž v severoněmeckém městě Brémy. Měl
tam i svoji rodinu. O životě v Německu
nám školákům učitel Dostal občas vyprávěl. Vzpomínám zejména na to, jak si posiloval pevnou vůli.
Po návratu do Československa vystudoval Bohuslav Dostal učitelský ústav
ve Spišské Nové Vsi. Po ukončení studií
učil na několika školách. Po vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939
vstoupil do odbojové organizace „Obrana národa“. Byl jedním z deseti vedoucích
místních skupin na šlapanickém okrsku.
Jeho činnost byla v roce 1943 prozrazena. Do 5. října 1943 vězněn v brněnských
Kounicových kolejích. 6. října ho převezli
do Vratislavi (Breslau). Tam jej 31. ledna 1945 ve 2 hodiny v noci jsem se vrátil
1944 německý soudce odsoudil ke třem do Tvarožné.“
rokům káznice, ztrátě občanských práv
Doma na něj čekala manželka a děti.
a majetku.
Zapojil se do práce v osvobozené repubBlížící se fronta urychlila přesun lice. Zasloužil se o vznik Měšťanské školy
vězňů z Breslau do Waldheimu v Sasku. ve Tvarožné. Prezident republiky Edvard
Od 25. ledna 1945 pracoval Bohuslav Beneš mu udělil Československý válečný
Dostal na různých místech v okolí tábo- kříž 1939 a od Svazu politických vězňů obra. Na stránkách obecní Pamětní knihy držel Pamětní odznak.
vzpomíná: „Když se blížila fronta, ustupo„Pana učitele“ Bohuslava Dostala si
vali jsme dovnitř Saska – pěšky, hladem, dobře pamatují žáci z Tvarožné, Blažovic,
ve dne v noci. Byly to takzvané pocho- Velatic, Horákova a Mokré. Zemřel 20. říjdy smrti. Dne 6. května nás osvobodili na 1982.
ve Freiberku Rusové. (…) Dne 14. května
František Kopecký,
kronikář obce

Tvaroženský zpravodaj
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Nová publikace o francouzském maršálovi
Francouzský maršál a hrdina z I. světové války Franchet d´Espèrey navštívil Československo v letech 1927
a 1930.
Svoji první návštěvu Československa začal v Brně.
Přestože návštěva byla soukromá, přijaly ho známé
osobnosti. Prohlédl si bojiště
bitvy u Slavkova. Na návrší Žuráň projevil přání, aby
na tomto místě, odkud francouzský císař Napoleon řídil
první fázi bitvy u Slavkova,
byl postaven památník. Jeho
průvodce, náčelník generálního štábu československé
armády generál Jan Syrový, mu to přislíbil. Maršál se
svým doprovodem pak pokračoval do Hradce Králové,
Prahy a Plzně.
Pomník na Žuráni byl
skutečně postaven a 5. července 1930 slavnostně odhalen. Maršál d´Espèrey
se slavnosti pro zdravotní
indispozici nezúčastnil. Zastoupil ho
generál Mittelhauser. Do Brna přijel až
v září. Za asistence tvaroženských četníků,
a nejen jich, si prohlédl si nový pomník
na Žuráni. Navštívil i Mohylu míru a Slavkov u Brna.
Okolnosti jeho dvou návštěv popisuje
nová publikace autora Františka Kopeckého, která čerpá z novinových zpráv získaných z knihoven v Brně, Hradci Králové,
Praze, Plzni a také z Pamětí (kroniky) Slavkova u Brna. Přibližuje známou osobnost

a částečně i spolupráci Československa
a Francie v meziválečném období.
Publikaci doplňují informace o několika československých a francouzských
osobnostech,
současnících
maršála
d´Espèrey. Přílohu tvoří články podplukovníka Emila Kalába, armádního generála Louise-Eugéne Fauchera a Josefa
Vaňáčka.
Publikace vychází v rámci činnosti Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz.
František Kopecký
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Tvaroženští rolníci a řemeslníci na výstavě v Podolí
Obec Podolí vydala v červnu letošního
roku reprezentativní knihu pod názvem
„Rukopisy – I. díl“. Obsahuje vybrané kapitoly z historie obce Podolí u Brna, které
jsou dílem kronikáře Jiřího Čalkovského.
Vycházely jako příspěvky ve Zpravodaji
obce Podolí, čtyři byly vydány jako samostatné publikace a část z nich je na obecních webových stránkách
nebo v publikaci „Podolí
u Brna 1237–2007“. Jednotlivé kapitoly doplňují obsáhlé
přílohy, které tvoří fotografie, mapy, kresby a kopie historických listin.
V knize mě, mimo jiné,
zaujala kapitola pod názvem
„Hospodářská výstava v roce
1910“.
Potvrzuje se v ní, že Podolí bylo na začátku 20. století významným hospodářským centrem Brněnské
svatopetrské kapituly.
K věhlasu obce přispěla i archeologická výstava
uspořádaná
Moravským
archeologickým
klubem
v srpnu roku 1907 v zájezdním hostinci Pindulka
a úspěšná výstava králíků,
která se uskutečnila v následujícím roce.
Dvě zdařilé výstavy
podnítily myšlenku pro pořádání výstavy, propagující
práci zemědělců, řemeslníků a průmyslových firem.
Její termín byl stanoven na
4.–12. září 1910. Záštitu nad
ní převzala obecní zastupitelstva Podolí
a Bedřichovic. Zastupitelstva obou obcí
zvolila výkonný výbor a do devítičlennéTvaroženský zpravodaj

ho čestného předsednictva vybrala významné osobnosti regionu.
Předsedou devítičlenného vedení výkonného výboru se stal Josef Svoboda,
majitel firmy na zpracování dřeva v Podolí.
Mezi čtrnácti řadovými členy výkonného
výboru byl i tvaroženský nadučitel Jan
Fendrich.

Katalog výstavy – strana 9

Vystavovatelé byli rozděleni do tří skupin. První skupina vystavovala v hostinci
Pindulka hospodářské plodiny, druhá sku24

pina předvedla veřejnosti ve školní
budově a v polokrytu na výstavišti
živnostenské výrobky a třetí skupina vystavila na volném prostranství
výstaviště hospodářské stroje.
V Katalogu vystavovatelů nacházíme v seznamu první skupiny
také jména rolníků z Tvarožné:
• František Brzobohatý, žito petkuské, ječmen hanácký
• Karel Daněk, ječmen hanácký,
pšenice hladká
• František Daněk, oves, ječmen
hanácký, žito petkuské, ovoce
• Jan Galle, pšenice hladká, ječmen hanácký
• František Galle, ječmen hanácký,
žito petkuské
• Jan Kaláb, ovoce
• Petr Kaláb, ječmen hanácký, žito
petkuské
• František Liškutin, ječmen hanácký, žito petkuské
• starosta Rudolf Müller, žito petkuské
• Inocenc Šír, ječmen hanácký
• Josef Šlesinger, žito petkuské,
ječmen hanácký
• Jan Vaňáček, žito petkuské, ječmen hanácký
• František Vičar, ječmen hanácký,
žito petkuské, pšenice hladká
V této skupině bylo nejvíce vystavovatelů z Blažovic, Šlapanic,
Tvarožné a ze Slatiny.
Ve druhé skupině byli mezi vystavovateli tito tvaroženští živnostníci:
• pekař Klement Andrysík, vystavoval pečivo různého druhu
• sedlák a řemenář Jan Blahák, postroje na koně
25
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• strojní kolář Raimund Hradský, 1 stroj
na strouhání řepy, 1 stroj na praní krytý,
1 stroj prací nekrytý
• kolář August Jahoda, výroba a sestavování pump, praktická vrtaná studně,
stříkačka na hnojůvku, různé práce
• kovářský mistr František Šlezinger,
chlívky pro vepřový dobytek, 4 pluhy
s kolečky, 2 plečky, 1 brány
• sedlář František Večeřa, různé práce řemenářské a postroje

REKLAMA

Výstava byla sledovaná a propagovaná tiskem, návštěvou ji podpořily mnohé
významné osobnosti. Všeobecně byla
hodnocena jako úspěšná.
Jiří Čalkovský, Rukopisy, I. díl, str. 241–
267, 2017.
Panu kronikáři Jiřímu Čalkovskému
děkuji za poskytnuté přílohy k článku.
Vybral a sepsal
František Kopecký

Život bez stresu a napětí?

Poznejte aktivní meditaci a objevte jednoduchý způsob,
jak si pročistit hlavu!
Jmenuji se Martina a oblíbila jsem si aktivní meditaci, která mi pomáhá k:
• zbavení se stresu a napětí,
• rozhýbání těla,
• psychickému zrelaxování a zklidnění,
• zlepšení soustředění na práci.
Ráda bych aktivní meditaci pravidelně praktikovala ve skupině, ve společných
prostorách ve Tvarožné. Přidáte se?
• Aktivní meditace je zábavnější, než se může při vyslovení slova
„meditace“ zdát.
• Nevyžaduje žádnou předchozí zkušenost ani fyzickou zdatnost.
Pro více informací mi prosím napište na martina@zivotnahlavu.cz
nebo mrkněte na www.zivotnahlavu.cz.
Tvaroženský zpravodaj
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Příspěvek z Pozořic
Fotbalová přípravka SK Pozořice
Vážení čtenáři, dovolte nám prezento- kem 5 trenérů, a to 2× týdně vždy v ponvat aktuální dění ve fotbalové přípravce SK dělí a ve čtvrtek od 16:30 do 18h (venkovní
Pozořice a hodnocení uplynulé sezóny.
tréninky). Od listopadu do konce března
V naší přípravce je registrováno trénujeme v tělocvičně v obdobném čase
40 chlapců i dívek od 5 do 11 let věku (děkujeme obcím Pozořice a Sivice a jejich
z obcí Tvarožná, Sivice, Pozořice a Kovalovi- ZŠ za možnost využívat prostory školních
ce. Díky pravidelným náborům se nám po- tělocvičen).
dařilo v uplynulých třech letech přípravku
Typický týden našeho hráče se tak sklározšířit z jediné všezahrnující věkové kate- dá ze dvou tréninků a 1–2 mistrovských
gorie až na současné 3 kategorie (minipří- utkání nebo turnaje o víkendu. Každý hráč
pravka, mladší přípravka a starší přípravka), se přípravy a zápasů účastní dle možností
přičemž každá z nich hraje svoje vlastní svých a rodičů. Výsledky nejsou v kategorii
soutěže a utkává se s týmy sobě rovný- přípravky nijak důležité. Podstatný je pro
mi. Mimo množství turnajů
jsme se účastnili mistrovských soutěží FAČR Brno-venkov v kategoriích mladší
a starší přípravky a zimní ligy
ve všech třech věkových kategoriích. Lze říci, že celou
sezónu měly děti nabitou
množstvím akcí, zimní část
sezóny nevyjímaje - detailní
představu programu přípravky si lze udělat zpětným
„prolistováním“ webových
stránek přípravky na adrese
http://pripravka.skpozorice.
cz.
Převedeno do řeči čísel
odehrála ve všech kategoriích naše přípravka 72 mistrovských utkání, 45 utkání
v zimní lize a dalších cca 60
utkání na turnajích. Pro představu o náročnosti organizace uveďme, že realizační tým
přípravky věnoval dětem
v souhrnu 100 člověkodnů
své dobrovolnické práce.
Přípravě dětí se věnuje cel27
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nás přínos pro psychické a fyzické zdraví
dítěte, který je podmíněn radostí ze hry
a tréninku. Proto se snažíme k dětem přistupovat v souladu s moderními pedagogickými a tréninkovými zásadami, chceme
být jejich partneři, chceme je povzbuzovat
a motivovat, pěstovat v nich radost z pohybu, kolektivu, nikoliv strach z neúspěchu
a přílišnou upjatost. S rodiči spolupracujeme jako kamarádi, sami jsme rodiči a respektujeme se navzájem. To mimo jiné
zajišťuje, že se hráč bude sportu věnovat
celoživotně a postoupí také do našich
vyšších fotbalových kategorií (mladší žáci,
starší žáci, dorost, muži).
Zde je důležité pro pochopení role klubu zdůraznit, že klubový sport není sezón-

ní kroužek, nýbrž dlouhodobá paralelní aktivita, která může Vaše dítě provázet celé
mládí a představovat tak vedle školního
kolektivu a rodiny další významný životní
pilíř také upevňující vztah k obci a mikroregionu. Jednotlivé kategorie na sebe
plynule navazují až do dospělosti hráče
a je úkolem našeho klubu tuto kontinuitu
zajišťovat. Jakákoliv Vaše pomoc tak má
dlouhodobý a setrvalý užitek. S ohledem
na charakter naší práce tak oceníme jakoukoliv pomoc, a to zejména v organizaci
a tréninkové přípravě. Případný sponzoring nám pak vedle klubových příspěvků
a příspěvků obce umožňuje zajistit lepší
technické a sportovní podmínky pro přípravu dětí a dále rozšiřovat naše slibně se
rozvíjející aktivity. Je samozřejmé, že zejména údržba
a rozvoj infrastruktury (hřiště, kabiny, atp.) si žádá své.
Chceme proto poděkovat
všem, kteří se v uplynulé sezóně na chodu naší přípravky podíleli, ať už nenahraditelně svým časem nebo
alespoň finanční pomocí.
Turnaj přípravek – Pozořice 2017
V sobotu 17. června se
konal již jedenáctý ročník
Turnaje přípravek pořádaný u nás v Pozořicích. Letos
jsme přivítali na fotbalovém
hřišti rekordní počet účastníků – mužstev, hráčů i diváků, kteří přišli nejmenším
fotbalistům ze srdce fandit.
Celý turnaj s mikrofonem
v ruce provázel profesionálním výkonem Petr Sopušek.
O vítězství bojovalo více
než 150 dětí! Všechny před
začátkem turnaje slavnost-

Tvaroženský zpravodaj
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ně přivítal starosta městyse Ing. Jaromír horko jako v jiných letech a i když se na nás
Červenka, popřál mnoho sil i vstřelených obloha chvílemi mračila, déšť si schovala
gólů a v 9 hod. byl turnaj zahájen prvními až po slavnostním dekorování všech vítězápasy. Turnaj jsme pořádali pro tři věkové zů. A jak vše dopadlo? Nejcennější poháry
kategorie. V nejmladší kategorii „minipří- si ve všech kategoriích odvezla Ivanka pri
pravek“ U7 se utkalo 5 mužstev, v kate- Dunaji. Na druhém místě skončily v kategorii „mladších přípravek“ U9 soupeřilo 6 gorii U7 Otnice, v kat. U9 Blažovice a v kat.
mužstev a v kategorii „starších přípravek“ U11 také Otnice. Bronzové poháry získaly
U11 o poháry bojovalo 5 mužstev. Již tra- v kategorii „minipřípravek“ U7 domácí Podičně naše pozvání přijal i náš zahraniční zořice, v kat. U9 Viničné Šumice a v kat. U11
družební klub FK Slovan Ivanka pri Dunaji také domácí tým z Pozořic. V každé katea opět patřil již od začátku k největším fa- gorii byli vyhodnoceni ještě nejlepší střelvoritům na vítězství. Se svojí velkou fotba- ci (s největším počtem vstřelených gólů)
lovou základnou si mohli dovolit přivézt ty a nejlepší gólmani. Medaile, poháry i diplonejšikovnější malé fotbalisty ve všech vě- my byly předány a všem účastníkům patří
kových kategoriích. Celkem jsme během poděkování za bojovné výkony, za snahu
sobotního dne mohli shlédnout 35 zápasů, a krásné fotbalové zážitky. A příští rok opět
které se odehrávaly na „třech hřištích“. Po- na shledanou…
časí nám nakonec také přálo. Nebylo velké
Ing. David Opatřil,
předseda SK Pozořice

Zpravodajův básnický koutek
Dlaň v prázdné kapse bloudí,
do očí mi sedá prach.
Prsty líně stékají po strunách.
Nad hlavou se třpytí měsíc
kolem sebe stádo hvězd.
Na louce stojí týpí,
indiánský mohu prožít křest.
Kůň vzdouvá chřípí,
asi mu v něm ulpěl prach.
Ruka už je na hmatníku,
prsty běží po strunách.

Ze rtů se dere píseň,
prolétává údolím.
Pryč odešla z duše tíseň,
zazpívat si dovolím.
Měsíc je mým posluchačem
a celý houf jasných hvězd.
Až minuty spánku přijdou,
v týpí prožijí svůj křest.
autor: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. listopadu 2017. 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.
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Naši jubilanti
září–říjen 2017
90 let

Kopecká Božena, Tvarožná 165

80 let

Švábenská Věra, Tvarožná 5

75 let

Kolář Václav, Tvarožná 270

70 let

Krček Klement, Tvarožná 201
Rafaj Josef, Tvarožná 316

65 let

Urbánková Hana, Tvarožná 127
Severa Miroslav, Tvarožná 335

60 let

Petříček Pavel, Tvarožná 221
Přikrylová Hana, Tvarožná 356
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
Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému
bydlení v okolí Brna. Zahrada výhodou.
Tel.: 607 496 359
•••
Hledám bydlení ve Tvarožné a v okolí – byt 2–3+1
s balkonem nebo menší RD se zahrádkou.
Tel.: 792 284 071
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 18. 9. 2017.
Tvaroženský zpravodaj
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Kvačiansky kotlík, 8. července 2017

Nová umyvadla v mateřské škole, srpen 2017

Napoleonské dny ve Tvarožné, srpen 2007

