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Vážení spoluobčané, 
píši tento článek o  něco dříve, než 

obvykle. Asi dva týdny před uzávěrkou 
tohoto čísla. Srpnová vedra stále nepole-
vují, v potoce už neteče žádná voda a fot-
balové hřiště připomíná mongolskou step. 
Asi nikdo jsme si nepředstavovali, že takto 
to bude vypadat v  závěrečných týdnech 
prázdnin.

Do  závěrečné fáze spěje i  čtyřleté 
období vyměřené současnému zastu-
pitelstvu. Chtěl bych poděkovat všem 
zastupitelům, členům spolků i  občanům, 
s  jejichž pomocí se podařilo to, co se po-
dařilo. Trochu konkrétněji se o  tom zmi-
ňuji ve  zrychleném ohlédnutí za  uplynu-
lým volebním obdobím. Na následujících 
řádcích bych chtěl připomenout události 
a projekty, které v těchto letech probíhaly 
a akce, které jsme pořádali, spolupořádali, 
podporovali nebo se jich účastnili.

V  oblasti kulturního dění jsme pokra-
čovali v již zavedených akcích jako je Zpí-
vání u  vánočního stromu s  rozdáváním 
Betlémského světla, Hudební slavnosti 
Julia Antoše v  letošním roce upravené 
na  babské hody, či tradiční  Tvaroženské 
hody. Při adventních a vánočních koncer-
tech se nám představil soubor Danielis 
z Rousínova a Musica Animae. Uspořádali 
jsme koncert k  výročí skladatele Jakuba 
Jana Ryby a  varhanní koncert v  rámci X. 
ročníku Českého varhanního festivalu. 
Tradičně se konal koncert k svátku matek 
s komorním orchestrem Arthura Nikische. 
Již každoroční akcí se stal Divadelní ví-
kend na  Sokolovně. Naproti tomu novin-
kou byl obecní ples. Předpouťovou disko-
téku a  country večer doplnilo letos letní 
kino. Ve  spolupráci s  místními vinaři pro-
bíhá jarní Košt vín a  podzimní Tvarožen-
ská burčáková.  Podporujeme akce pořá-
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dané spolkovými organizacemi, kterými 
jsou TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, 
Orel jednota Tvarožná, skauti a  myslivec-
ké sdružení a  spolupracujeme s  místní 
farností při organizaci farního dne. K  tra-
dičním podnikům patří také Vzpomínko-
vé akce na  bitvu tří císařů s  rekonstrukcí 
bitvy pod Santonem. Připomněli jsme 
si nedožité 95. narozeniny doc.  Vladimí-
ra Drápala odhalením pamětní desky 
na  jeho rodném domě a  pojmenováním 
lipové aleje za  hřbitovem jeho jménem. 
Osobnost a  dílo Václava Kosmáka nám 
přiblížila svojí přednáškou Mgr. Eliška No-
hálová. Vzpomněli jsme 70. výročí osvo-
bození obce.

Ze stavebních akcí bych zmínil zatep-
lení a  novou fasádu budovy obecního 
úřadu včetně nové krytiny. Dále rekon-
strukci silnice na  návsi, v  úseku od  křižo-
vatky u kovárny kolem obecního úřadu až 
ke  kostelu. Součástí byly nové chodníky, 
parkovací plochy a  položení nové dešťo-
vé kanalizace. Na tuto stavbu navazovala 
úprava vjezdu do hasičské zbrojnice, nový 
chodník od  Krškového k  Havlovému, za-
hradnické úpravy svahu pod hřbitovem 
a ostrůvku na křižovatce u kovárny a také 
instalace nového veřejného osvětlení 
na  návsi. V  ulici Hlinky byla zrealizována 
podzemní tlaková stanice pro zvýšení 
tlaku ve vodovodním potrubí v horní po-
lovině ulice a v lokalitě Cihelna. Následně 
proběhla kompletní rekonstrukce komu-
nikace včetně vybudování nových chod-
níků, parkovacích stání a celkové opravy 
dešťové kanalizace. Po  dokončení zde 
byla provedena výsadba zeleně. Práce 
probíhaly také na školních budovách. Za-
teplení mateřské školy zahrnovalo rovněž 
instalaci vzduchotechnického zařízení 
pro řízené větrání pobytových místnos-
tí dětí a  výměnu stávajících kotlů, které 
byly nahrazeny tepelným čerpadlem. 

V  letošním roce byla provedena výměna 
dosluhující plechové krytiny na  pulto-
vých vazníkových střechách za  novou 
střešní polyetylenovou folii. Také budova 
základní školy získala novou fasádu a stře-
chu se zachováním a zvýrazněním svého 
historického vzhledu. Podíleli jsme se 
na  vybudování nové skautské klubovny 
v  prostorách kulturního domu a  přispěli 
jsme TJ Sokol na výměnu krytiny na této 
budově. Podobně jako na opravu střechy 
fotbalových šaten po  větrné smršti. Byl 
opraven Blahákův kříž pod Vinohrady, 
v restaurátorské dílně se nyní pracuje na 
obnově Kosmákova kříže stojícího u silni-
ce při vjezdu do obce. V areálu původního 
dětského hřiště bylo vybudováno nové 
hřiště s novými herními prvky. V průchozí 
uličce podél dětského hřiště byl opraven 
asfaltový povrch a  na  křižovatce Gastl – 
Náves umístěno nové dopravní zrcadlo. 
Získali jsme první místo v  soutěži Nejlé-
pe opravená kulturní památka Jihomo-
ravského kraje v kategorii drobné stavby 
za  opravu kaple Panny Marie Sněžné 
na Santonu a v soutěži Vesnice roku 2017 
jsme obdrželi ocenění Zlatá cihla za opra-
vu kostela sv. Mikuláše.

Byl zpracován a schválen Plán rozvoje 
obce na  období 2016–2021, který vychá-
zel z dotazníkového šetření a požadavků 
a  podnětů občanů. Zpracování nového 
územního plánu je v závěrečné fázi. V září 
proběhne opakované veřejné projednání 
a předpokládáme, že do konce letošního 
roku bude nový územní plán schválen. 
Je zpracován projekt na  odstranění sedi-
mentů z koryta potoka na návsi a probíhá 
vodoprávní řízení stejně jako v  případě 
projektu řešícího zachycení dešťových 
vod a  vytvoření retenčních prostorů 
v  úvozu nad ulicí Hlinky. Před dokonče-
ním jsou projekty na komunikace a tech-
nické sítě v ulici Vinohrady a v prodlouže-
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 30.–31. července pořádala TJ Sokol 22. ročník Tvaroženské olympiády pro děti a mlá-

dež. 
•	 2. srpna jsme navštívili letní kino, v areálu Kosmák se promítal film Anděl Páně 2.

Aktuality z obce

ní ulice Velatická. Pracuje se na  projektu 
návsi a na studii řešící celkovou koncepci 
areálu Kosmák.

V  rámci zkvalitňování životního pro-
středí jsme provedli dosadbu stromů 
v  Masarykově aleji, v  Aleji Vladimíra Drá-
pala a  v  meruňkovém sadu na  Santonu. 
Proběhl zdravotní a  bezpečnostní ořez 
lip podél hřbitova a  také smuteční vrby 
a  některých dalších stromů na  návsi. Po-
řídili jsme kompostéry pro občany, dal-
ší odpadkové koše na  psí exkrementy 
a kontejner na textil. Technické vybavení 
obce bylo rozšířeno o  štěpkovač a  nový 
traktůrek, takzvaný rider, včetně letního 
a  zimního příslušenství. Pro zásahovou 
jednotku SDH byl pořízen požární auto-
mobil Renault.

Koupili jsme rodinný dům č. p. 212 se 
dvěma samostatnými bytovými jednot-
kami, které pronajímáme. Zastupitelstvo 
schválilo zapojení obce do projektu Pošta 
Partner, to znamená převod poštovní po-
bočky pod správu obce, k  němuž dojde 
v  průběhu příštího roku. Obecní knihov-
na byla vybavena novou výpočetní tech-
nikou a provedena elektronická evidence 
knih. Knihovna má nyní také svoji vlastní 
e-mailovou adresu. Byly vytvořeny nové 
internetové stránky obce.

Mnohé z  výše uvedených akcí by ne-
bylo možné realizovat bez dotačních pro-
středků a  na  některé z  nich jsme využili 

úvěr. Největší podporu nám poskytl Stát-
ní fond životního prostředí, Jihomoravský 
kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Českomoravský cement a.s. a Bonagro a.s. 
Některé plánované akce proběhnou ještě 
do konce tohoto roku, některé se posou-
vají do dalšího období.

Tento výčet si neklade za  cíl postih-
nout vše, spíše připomenout a  podě-
kovat všem zastupitelům i  aktivně se 
podílejícím občanům. Poděkování za vzá-
jemnou dobrou a fungující spolupráci pa-
tří také vedení ZŠ a MŠ, místním spolkům 
a tvaroženské farnosti.

Na  začátku října nás čekají komunál-
ní volby. O přízeň voličů se u nás budou 
ucházet kandidáti tří volebních uskupe-
ní. Jsou však i obce, a některé jen o málo 
menší než Tvarožná, kde nikdo kandi-
dovat nebude a  volby se tam konat ne-
budou. Možná si neuvědomují, že i  pro 
dobře fungující činnost hasičů, sportovců, 
či jiných spolků, je potřebná kromě aktivi-
ty členů těchto organizací, i podpora, a to 
především finanční podpora, ze strany 
obce. Bez ní se spolkový život v  obci ne-
obejde. A  bez spolků a  jejich obětavých 
členů se zase neobejde obec.

Jsem rád, že ve Tvarožné je tomu jinak, 
že jsou zde lidé, kteří mají zájem o  dění 
v  obci i  zájem se na  tomto dění podílet. 
Zvu vás k volbám a přeji vám, abyste zvo-
lili dobře.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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•	 3. srpna se konala předpouťová diskotéka, s DJ Savanou.
•	 4. srpna vystoupily skupiny Rančeři, Experiment 72 a Tamburáši při tradičním před-

pouťovém country večeru, s moderátorem Luďkem Savanou Urbánkem.
•	 5. srpna se konala tradiční tvaroženská pouť.
•	 26. srpna uspořádali hasiči sportovní soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH 

Tvarožná. V závěru se konala soutěž o nejrychlejší nalití vody.
•	 8. září tvaroženští vinaři připravili na Sokolovně Tvaroženskó burčákovó. Při večerní 

zábavě hrála kapela 4 TETY.
•	 9. září přijela do Tvarožné historická vozidla, v rámci vzpomínky na automobilového 

závodníka Bedřicha Soffera. Součástí akce byl křest dvou nových publikací autora 
Františka Kopeckého – Těžké roky Velké války a Václav Kosmák.

•	 15. září navštívili Tvarožnou poutníci z Martínkova, rodné obce P. Václava Kosmáka.
•	 16. září se v kostele sv. Mikuláše konal koncert pěveckého sboru Kantiléna.

Pozvánka na plánované akce a události
•	 22. září – Skautská Šprýmiáda.
•	 5.–6. října – Volby do zastupitelstev obcí.
•	 11.–14. října – Divadelní víkend na Sokolovně.
•	 28. října – Připomínka 100. výročí vzniku Československé republiky
•	 17. listopadu – Turnaj ve stolním STIGA hokeji (pořádá Jednota Orel Tvarožná).
•	 1. prosince – Vzpomínkové akce – 213. výročí bitvy tří císařů.

Poděkování
Děkujeme P.  Jiřímu Brtníkovi za  vstřícnost, podporu a  spolupráci při jeho působení 
ve tvaroženské farnosti.

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2018
sobota 22. 9. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 3. 10. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 13. 10. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 24. 10. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 3. 11. 2018 9.00–11.00 hod.
středa 14. 11. 2018 15.00–17.00 hod.
sobota 24. 11. 2018 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. 

Upozornění občanům
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Z činnosti spolků a sdružení
Tvaroženská olympiáda 2018

Každoročně se v  tomto čísle zpravo-
daje vracíme k létu, k zajímavým výletům, 
kulturním i sportovním zážitkům. Se zprá-
vou o Tvaroženské olympiádě se v tomto 
období hlásím již po dvaadvacáté. A jaká 
tedy byla 22. Tvaroženská olympiáda? Než 
se uskuteční vlastní soutěž, je třeba zajistit 
spoustu věcí. Připravit sportoviště, sehnat 
dostatek rozhodčích a  pomocníků, oslo-
vit sponzory, nakoupit odměny pro sou-
těžící, zajistit propagaci, připravit diplo-
my, přehledy výkonů a  rekordů, tabulky 
jednotlivých kategorií, pravidla disciplín 

– prostě nuda. Letos jsme ale při přípravě 
olympiády zažili trochu vzrušení. Koncem 
června jsme se dozvěděli, že naše žádost 
o  dotaci byla vyslyšena a  že tedy mů-
žeme směle rozšířit sportovní vybavení 

i  o  velkou žíněnku – tzv. doskočiště pro 
skok vysoký. Ideální by bylo, kdyby se to 
stihlo do olympiády. Bláhová byla ovšem 
myšlenka, že  taková žíněnka je běžně 
na  skladě, a  že ji zajistíme šupito presto. 
Taková žíněnka se totiž vyrábí na  zakáz-
ku. Zástupkyně firmy  SPORTCLUB s.r.o 
převzala naše požadavky ohledně rozmě-
rů a slíbila, že se budou snažit,  jak jen to 
půjde, aby to do  olympiády stihli. Další 
den přišel e-mailem nesmělý dotaz: „do-
stanete to dovnitř? Je to kolos a nedá se 
to nijak ohnout“. Byli jsme si jisti, že ano,  
přeměření  naši domněnku potvrdilo, do-
konce jsme měli rezervu. A  další den te-
lefonát: „Poslyšte, právě se nám stalo, že 
jednu žíněnku nemohou dostat dovnitř 

– špatně to změřili, je o  40 cm širší a  kdy-

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
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byste ji chtěli, nechali 
bychom vám ji za pů-
vodně domluvenou 
cenu.“  V duchu jsme 
zajásali, viditelně 
jsme měli radost 
a škodolibost jsme se 
opravdu snažili potla-
čit. A  tak se nám po-
dařilo zajistit žíněn-
ku ještě s  týdenním 
předstihem. Věřím, 
že všichni soutěžící 
si v  druhý den olym-
piády toto komfortní 
doskočiště náležitě 
užili. Ale vraťme se 
na začátek.

Letošní olympiáda 
připadla na  posled-
ní dva dny měsíce 
července. V  pondělí 
30. července jsme se 
sešli na  hřišti pod ko-
pečkem, bylo horké 
letní ráno. A  hned 
u  prezence jsme za-
znamenali první re-
kord Tvaroženské 
olympiády: přihlá-
šeno a  zapsáno bylo 
100 soutěžících (25 mimotvaroženských). 
Soutěže v běhu i hodu probíhaly potom 
ve svižném tempu, ale ten skok daleký…, 
co naplat, když se každý závodník musí 
soustředit a pořádně skok promyslet, aby 
doskočil daleko. To chvilku zabere. Každá 
kategorie měla opět své vedoucí, u každé 
disciplíny byli 2–3 rozhodčí, kteří dohlíželi 
na  dodržování pravidel i  správné zapiso-
vání výsledků. K občerstvení pro soutěžící 
byl dostatek tekutin, bageta nebo cro-
issant, něco na chuť se našlo i pro dospě-
lé fanoušky. Všichni se však těšili na  vy-

hlášení vítězů, předání tabulek výkonů 
všem soutěžícím a závěrečný rej v „polní“ 
směnárně při výběru odměn za  obdrže-
né šeky. Druhý den Tvaroženské olympi-
ády zahájil slavnostně starosta obce Petr 
Buchta. Povzbudil přítomné, kterých se 
v  tento den dostavilo  44, a  popřál všem 
dosažení dobrých výkonů. Soutěžilo se 
ve šplhu po tyči a ve skoku vysokém. Šplh 
byl úskalím pro mnohé soutěžící. Byť měli 
šanci na „medaili“ i za pomalejší čas, zradi-
lo je často nesplnění základní podmínky: 
vyšplhat nahoru. Je to pro nás cvičitele 
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další výzva, co v  tělocviku více trénovat. 
I  druhý den čekalo na  každého soutěží-
cího občerstvení, osobní tabulka výkonů, 
drobné upomínkové předměty s  logem 
výročí obce a navíc poukázka na pouťové 
atrakce. Ti nejlepší si mohli za  svůj zlatý, 
stříbrný nebo bronzový šek vybrat od-
měnu v  naší přenosné směnárně. Věřím, 
že všichni, kdo si na olympiádě pěkně za-
sportovali a užili si radost z pohybu i na-
pětí ze soupeření, se již teď těší na příští 
ročník Tvaroženské olympiády. 

Na  závěr, který je tradičně děkovací, 
mi dovolte, abych svoje poděkování vyjá-
dřila nejprve našemu významnému spon-
zorovi, panu Vlastislavu Schulzovi, který 
nám zachovává dlouhá léta svoji přízeň. 
Také letos nám prostřednictvím Národní 
kolotočové společnosti SCHULZ věnoval 
100 volňásků na  pouťové atrakce, navíc 
však i finanční dar ve výši 5.000 Kč. Velmi 
si toho vážíme a bereme to jako závazek 
ke  zkvalitnění celé akce. Velké díky patří 
tradičně Obci Tvarožná, jejíž stabilní pod-

pora je vyjádřená nejen finančním pří-
spěvkem, ale také vstřícností a  ochotou. 
A ve výčtu pravidelných sponzorů nesmí 
chybět ani Motorest Rohlenka, jejímuž 
vedení děkujeme za  dlouholetou přízeň. 
Soutěžící by možná hlady neumřeli, ale 
věřím, že na  dobré čerstvé bagety, se 
mnozí z  nich už těší a  jistě jim náročný 
den zpříjemní. Díky patří i  všem, kteří 
v průběhu akce přispěli dobrovolným pří-
spěvkem na činnost TJ Sokol Tvarožná. Le-
tos se na olympiádě organizačně podíleli: 
Jan Urbánek, Jana Daňková, Josef Minařík, 
Marie Ryšavá, Jiří Brzobohatý, Alena Daň-
ková, Daniel Šťastný, Alice Kozáková, Ma-
rek Andrysík, Jarmila Minaříková, Viktor 
Šťastný, Jiřina Kučerová, Zbyněk Macha-
nec a  Aneta Otevřelová. Děkuji soutěží-
cím a  jejich fanouškům za účast, dobrou 
náladu a sportovní nadhled, Antonii, Vin-
centovi a  Konstancii gratuluji k  dosaže-
ným rekordům a se všemi se těším na vi-
děnou za rok.

Za organizační tým Tvaroženské olympiády 
Ivona Šťastná

22. Tvaroženská olympiáda přehledně:
(Nejlepší výkony v kategoriích jsou zvýrazněny.)

      
I. KATEGORIE
3–5 let

Jméno Bydliště
BĚH HOD DÁLKA ŠPLH VÝŠKA

s m cm s cm
Kryštof STROUHAL Tvarožná 6,5 5,3 99 / /
Irenej NOVOTNÝ Tvarožná 10,2 1,35 24 / 35
Daniel DOBEŠ Tvarožná 5,9 10,4 89 / /
Eric DIAS Brno 7,8 3,45 60 / /
Antonín KLEIN Tvarožná 5,4 5 88 55
Filip KOUSAL Tvarožná 10,3 3,96 56 / /
David KŘÍŽ Tvarožná 4,7 7,84 126 / /
Hynek DOBŠÁK Brno 5,6 3,73 108 / 50
Vít ŠMERDA Tvarožná 8,1 4,06 94 / 40
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Ruben GALE Tvarožná 6,7 4,02 66 / /
Mikuláš KRÁL Brno 6,6 / / / /
Adam HEJMAL Tvarožná 12,3 1,8 20 / /
Vincent BARÁNEK Tvarožná 4,5 14,5 141 / 70
Sinan BARÁNEK Tvarožná 6,8 4,65 56 / 30
Fabián DÍTĚ Brno 7,1 5,18 38 / /
Matěj NEUŽIL Tvarožná 7,1 3,66 94 / /
Adam ŠTOURAČ Tvarožná 7,3 1,86 48 / /
Tobiáš JUNGMANN Mníšek 5,6 4,85 90 / 45
Denis HEJMAL Tvarožná 6,2 6,5 90 / /

Rafaela NOVOTNÁ Tvarožná 7,1 3,4 70 / 40
Julie HRNČÍŘOVÁ Tvarožná 5,4 6,24 117 / /
Elen BRISUDOVÁ Tvarožná 5,4 6,47 101 / /
Julie SPÁČILOVÁ Tvarožná 13,1 2,36 40 / /
Nela POLESNÁ Tvarožná 7,3 3,3 61 / /
Kateřina KUČEROVÁ Tvarožná 7 3,95 90 / 50
Theodorika JÁGEROVÁ Tvarožná 6,5 5,63 114 / 50
Antonia DVOŘÁKOVÁ Sivice 5,8 9,1 131 R / /
Zdeňka DOBEŠOVÁ Tvarožná 7,9 3,25 / / /
Anežka KADEŘÁVKOVÁ Sivice 10,7 3,42 54 / 45
Anna MASAŘÍKOVÁ Tvarožná 14,3 3,53 69 / /
Anna ŠTOURAČOVÁ Tvarožná 6,4 1,42 60 / /
Kamila ŠMERDOVÁ Tvarožná 6,3 4,65 99 / 50
Magdalena ŠMERDOVÁ Tvarožná 6,5 3,83 90 / /
Leontýna ŠMERDOVÁ Tvarožná 13,5 1,1 20 / /
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Adéla POKORNÁ Tvarožná 8,2 3,18 42
Sabina URBÁNKOVÁ Vin.Šumice 6,1 3,05 83 / /
Denisa TOUŽÍNOVÁ Tvarožná 7,3 3,03 65 / /
Sára PÁSKOVÁ Jinačovice / 2,72 / / /
Adéla STAŇKOVÁ Jiříkovice 9,3 3,45 54 / /
Anna BRZOBOHATÁ Křtiny / / / / 55

      
II. KATEGORIE
6–8 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 3 m

Dominik VOJTA Tvarožná 11,5 8,9 128 n 75
Dominik STROUHAL Tvarožná 11,8 10,11 129 / /
Jakub ŘIČÁNEK Tvarožná 13,7 5,95 120 / /
Pavel HELEŠIC Tvarožná 12 5,28 100 / /
Jan PLEVA Tvarožná 10,5 10,8 164 / /
Václav KADEŘÁVEK Sivice 11,7 6,6 192 18 65
Ondřej POSPÍŠIL Tvarožná 11,2 22,93 198 5,5 70
Patrik KŘÍŽ Tvarožná 10,1 18,53 232 / /
David SEVERA Tvarožná 9 22,7 270 5,2 80
Daniel SEVERA Tvarožná 11 12,22 206 7,3 60
Jakub MACHANEC Letonice 11,7 8,55 116 / /
Jan URBÁNEK Vin.Šumice 10,5 20,33 208 / /
Jakub NEUŽIL Tvarožná 9,9 13,2 208 / /
Václav BRZOBOHATÝ Křtiny / / / 13,7 75

Justýna NOVOTNÁ Tvarožná 11,1 6,12 174 10,3 80
Klaudie NOVOTNÁ Tvarožná 11 5,36 150 11,5 60
Alžběta SEVEROVÁ Tvarožná 11,6 9,17 165 / /
Anita URBÁNKOVÁ Tvarožná 12,1 5,05 100 / /
Nicol DIAS Brno 11,9 8,8 168 / /
Barbora ŽELEZNÁ Plzeň 9,8 8,73 204 / /
Nikola POLESNÁ Tvarožná 10 9,97 233 / /
Konstancie JÁGEROVÁ Tvarožná 9,5 8,15 253 5,4 95
Simona RAŠOVSKÁ Tvarožná 9,6 11,74 240 / /
Marcela BARTOŠOVÁ Tvarožná 11,8 7,04 156 / /
Tereza KEŽLÍNKOVÁ Tvarožná 10,1 8,7 188 8 75
Tereza NEUŽILOVÁ Tvarožná 12,6 4,06 98 / /
Linda DOBŠÁKOVÁ Tvarožná 10 6,44 195 7,4 75
Aylen BARÁNKOVÁ Tvarožná 10,1 10,84 247 9,7 80
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III. KATEGORIE
9–11 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 5 m

Alexej REHÁRIK Valtice / / / n 85
Lukáš ODSTRČIL Tvarožná 8,2 24,05 348 / /
Eduard HRADEČNÝ Tvarožná 9 24,5 270 15,6 105
Adam POKORNÝ Tvarožná 8 36,2 341 n 110
Filip DOBEŠ Tvarožná 8,7 19 329 / /
Jan URBÁNEK Tvarožná 9 21,5 284 / /
František KADEŘÁVEK Sivice 8,9 18,35 258 10,7 90
Maxmilián JÁGER Tvarožná 8,7 24,53 347 11 115
Lukáš POSPÍŠIL Tvarožná 8,6 33,68 257 9,8 105
Lukáš BARTOŠ Tvarožná 9 27 320 / /
Martin TOUŽÍN Tvarožná 8,8 19,15 291 / /
Šimon DANĚK Tvarožná 9,7 26,7 225 / /
Jakub ŠTOURAČ Tvarožná 8,7 27 309 n 105
Filip NEUŽIL Tvarožná 11 12,85 197 / /
Jiří HÁJEK Tvarožná 9,6 24 276 / /
Tomáš DOLEŽAL Tvarožná 9,2 26,9 243 16,5 85
Martin SEDLÁČEK Tvarožná 8,7 20,05 286 / /
Vít BRZOBOHATÝ Tvarožná / / / 9,5 90

Julie ŘIČÁNKOVÁ Tvarožná 9,7 15,6 210 / /
Tereza BRZOBOHATÁ Tvarožná 8,7 16,05 296 11,9 95
Daniela RAŠOVSKÁ Tvarožná 8,6 13,02 300 / /
Aneta PEJŘILOVÁ Tvarožná 8,4 18 278 n 85
Karolína KEŽLÍNKOVÁ Tvarožná 9,3 12,66 244 n 85
Michaela KOTTNEROVÁ Tvarožná 9,4 13,15 233 / /
Renata SCHULZOVÁ Brno / / / n 90

IV. KATEGORIE
12–14 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 5 m

Ondřej NEVESELÝ Velatice 9 32,1 350 5,9 110
Adam HRADEČNÝ Tvarožná 10,6 36,1 335 / /
Alex FIKEJS Šlapanice 9,7 38,7 354 / /
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Základní škola Tvarožná
Nový školní rok 2018/2019 jsme za-

hájili v pondělí 3. září v 8 hodin v 1. třídě. 
Zahájení se zúčastnil i  pan Pavel Šťastný, 
místostarosta obce, a  celá řada rodičů, 
příbuzných a  přátel našich 14 prvňáků, 
kteří šli do  školy letos poprvé. Přivítali 
jsme i  nové tváře pedagogického sboru 
a jednu páťačku, která k nám přestoupila 
z brněnské školy.

Letos se v naší škole vzdělává 72 žáků. 
Tři z nich jsou do naší školy nahlášení, ale 
vzdělávají se v zahraničí. Rozdělení tříd je 
tedy následující: 1. ročník vede paní učitel-
ka Kateřina Kalužová, 2. ročník paní učitel-

ka Markéta Dragounová s asistentkou pe-
dagoga Simonou Škarvadovou, 3. ročník 
paní učitelka Pavlína Třečková s  asistent-
kou pedagoga Ivanou Zelinovou, 4. ročník 
paní ředitelka Věra Floriánová, 5.  ročník 
paní učitelka Martina Eklová s asistentkou 
pedagoga Zuzanou Morkusovou. Výuku 
prvouk a  přírodověd od  3.  ročníku má 
opět paní učitelka Iva Frýzová. O  pořá-
dek ve  škole bude i  nadále pečovat škol-
nice paní Renata Laníčková. Náboženství 
římskokatolické bude vyučovat pan farář. 
Školní družinu povedou ve  dvou oddě-
leních paní vychovatelka Anna Pokorná 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Michal KRŠKA Pozořice 9,2 32,8 324 / /
Jan OTEVŘEL Tvarožná 12 13,3 212 n 75

Adéla NEVESELÁ Velatice 9,7 17 259 9 120
Michaela VETYŠKOVÁ Tvarožná 9,4 29,1 360 / /
Michaela PLEVOVÁ Tvarožná 12,8 13,7 215 / /
Tereza URBÁNKOVÁ Vin.Šumice 12,3 13,3 240 15,5 85
Zuzana OTEVŘELOVÁ Tvarožná 11,9 13,6 249 n /

V. KATEGORIE
15–18 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m granát s rozbě-
hem 5 m

Jaromír OTEVŘEL Tvarožná 8,6 26,4 394 5,5 135

Zvýrazněné jsou nejlepší výkony v kategoriích.

Nový rekord kategorie:
 Antonia Dvořáková – skok daleký   (I. Kategorie)
Vyrovnání rekordu v kategorii: 
 Vincent Baránek – skok daleký  (I. Kategorie)
 Konstancie Jágerová – skok vysoký (II. Kategorie)
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a  Eva Zobalová. Ráno na  žáky dohlédne 
Zuzana Morkusová. Provoz družiny je jako 
loni – ráno od 7.00 do 8.00 hodin a odpo-
ledne od  11.40 do  16.00 hodin. Termíny 
odchodů dětí ze Školní družiny zůstávají 
stejné jako loni v 13.00, v 15.00 a 16.00 ho-
din v obou odděleních. Zájmové kroužky 
rozjedou svoji činnost od měsíce října.

Plavecký výcvik v  rozsahu 10 lekcí za-
hájíme v  úterý 18. září. Informační třídní 
schůzky se budou konat ve středu 12. září 
v 16.30 h. 

Během léta byla škola zahalena leše-
ním, protože se opravovala střecha, fa-
sáda, okna. Ze dvora přibylo nové schodiš-
tě na půdu, byly natřeny dveře a proběhlo 
mnoho dalších menších oprav a  úprav 

v  celé budově nejen venku, ale i  vevnitř. 
Ještě nás čekají menší úpravy okolí školy, 
ale už teď se můžeme pyšnit novým velmi 
zdařilým vzhledem školní budovy. Velký 
dík za tuto velkolepou akci patří našemu 
zřizovateli, který vše zafinancoval a  fir-
mám, které tu celé prázdniny pilně praco-
valy. Děkuji i  školnici a  obecním zaměst-
nancům za přípravu školy a jejího okolí. 

Sběr starého papíru jsme z  důvodu 
oprav školy přes prázdniny neorganizova-
li. Nejbližší termín sběru plánujeme na za-
čátek září. Termín zveřejníme na vývěsce 
školy a na webu.

Všem žákům, jejich rodičům a také pe-
dagogům přeji, aby se jim v novém škol-
ním roce 2018/2019 vše dobře dařilo.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Prvňáci v akci
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Mateřská škola Tvarožná
Každý z dětí by si jistě přál, aby prázd-

niny ještě pokračovaly, ale čas nejde zasta-
vit. Máme tu zase září, a s ním nový školní 
rok. K  docházce do  mateřské školy bylo 
pro školní rok 2018–2019 přijato 56  dětí, 
z  toho 33  děvčátek. I  když se ani letošní 
zahájení nového školního roku neobešlo 
bez slziček, věřím, že budou děti v brzké 
době v úplné pohodě a budou se do ma-
teřské školy těšit. Prázdniny v  mateřské 
škole byly opět ve znamení malování, růz-

ných renovací, ale také výměny střechy 
na naší budově. Touto cestou děkuji obci 
Tvarožná za péči, kterou nám věnuje.

V tomto školním roce nás čeká spousta 
zajímavých sportovních, ale i  kulturních 
akcí a samozřejmě výletů. 26. září proběh-

ne v mateřské škole projekt se zdravotní 
tematikou „O zdravíkovi a jedlíkovi.“

Na  konci měsíce září se vydáme po-
prvé do  obory Holedná na  program 

„Do  obory s  oborníkem“. Budeme rádi, 
když děti přinesou pro zvířátka z  obo-
ry suché pečivo, jablíčka a  samozřejmě 
kaštany. Je nám velmi líto, že po  mnoha 
letech spolupráce s horákovskou oborou 
se tam již nepodíváme, protože nám ji 
zrušili.

Od  října zahájíme dopolední aktivity, 
které budou doplňovat náš školní vzdě-
lávací program. Bude to logopedie, hra 
na  flétnu, jóga, keramika a  šikovné ručič-
ky. Odpolední kroužek angličtiny pod ve-
dením paní učitelky Simony Moore začne 
rovněž v měsíci říjnu, a to pravidelně kaž-
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dou středu. Doufáme, 
že se naše aktivity 
budou dětem líbit, 
a každé dítě si vybere, 
co ho nejvíce zajímá.

26. října přijede 
do  mateřské školy 
pan Leoš Drahotský 
s  hudebním progra-
mem „Když zahraje 
harfa, pila i  vozem-
bouch.“ Představí se 
nám řada hudebních 
nástrojů, např. har-
fa, pila, vozembouch, 
dudy, flétny, hous-
le atd. Na  začátku 
měsíce listopadu se 
předvede maňásko-
vé divadlo s  novou 
pohádkou „Krteček 
a  kamarádi.“ Bude to 
pohádka plná vese-
lých písniček.

Touto akcí bych 
ukončila svůj příspě-
vek do zpravodaje. 

Přeji všem čtená-
řům zpravodaje krás-
né a  slunečné babí 
léto.

Za kolektiv  
mateřské školy 

Mgr. et Mgr. Yvona 
Hrbáčková
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Ze života obce
Nová publikace – Václav Kosmák

Obec Tvarožná 
a  Římsko katolická far-
nost Tvarožná vydávají 
ke  175. výročí naroze-
ní a  120. výročí úmrtí 
P.  Václava Kosmáka 
novou publikaci. Na-
psal ji kronikář obce 
František Kopecký. Na-
jdete v  ní informace 
o  mládí a  studiu Vác-
lava Kosmáka, o  jeho 
radostech a starostech 
v  místech, kde působil 

– Moravské Budějovi-
ce, Hostim, Biskupice, 
Řeznovice, Moutnice, 
Tvarožná a Prosiměřice. 
Autor popisuje Kosmá-
kovu významnou úlo-
hu při stavbě nového 
kostela sv. Mikuláše 
ve  Tvarožné. Připomí-
ná potíže s tím spojené, 
cituje i  některé ohla-
sy v  soudobém tisku.                                                                                             
Dozvíte se, s  kým se 
Václav Kosmák přátelil, 
jak v  jednotlivých far-
nostech vedl duchovní 
správu i o jeho úspěšné 
dráze kazatele a spisovatele. Najdete zde 
množství fotografií a některé dosud neu-
veřejněné archívní materiály. Autor připo-
míná Kosmákovy životopisce, nechybí ani 
přehled jeho předků, zpracovaný genea-
logem Mgr. Vladimírem Ševčíkem. Cílem 
barevné publikace, která má 52 stran, je 
zvýšit povědomí o  této významné osob-

nosti moravské společnosti druhé polovi-
ny 19. století, připomenout zásluhy Václa-
va Kosmáka o povznesení kulturní úrovně 
obyčejných lidí, mezi kterými působil a je-
jichž životní osudy vkládal do  svých lite-
rárních prací. Knihu je možno zakoupit 
na  Obecním úřadě ve  Tvarožné za  cenu 
150 Kč.

Pavel Šťastný
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Devadesáté výročí předání hasičské stříkačky
Letos si připomeneme, 

nebo jsme si už připome-
nuli, řadu výročí. Hlavně 
730. výročí první písemné 
zmínky o  obci, půlkulaté 
a  kulaté výročí naroze-
ní a  úmrtí faráře Václava 
Kosmáka, devadesáté vý-
ročí otevření Spolkového 
domu Kosmák a 85. výročí 
organizovaného fotbalu 
v obci. Jistě najdeme i dal-
ší tvaroženské historické 
události s trojkou či osmič-
kou na konci letopočtu.

Zapadnout by nemělo 
ani kulaté výročí, které se 
týká našeho hasičského 
sboru. Od  konce února 
1928 sloužila tvarožen-
ským hasičům nová mo-
torová stříkačka od  firmy 
Hrček-Neugebauer. Ta 
významně přispěla k  lep-
ším zásahům při požárech. 
Předání a  svěcení zazna-
menal tvaroženský kroni-
kář v obecní „Pamětní kni-
ze“ na straně 171.

Je to tedy už devadesát 
let. Z  archívu Sboru dob-
rovolných hasičů vybírám 
tři fotografie, na  kterých 
fotograf tuto slavnou udá-
lost zachytil.

Na  první fotografii je 
průvod obcí. Jako první 
jde velitel hasičů pekař 
Klement Andrysík (*20. 7. 
1883 +8. 6. 1934) a za ním, 
v  čele hasičské jednotky, 

Z historie obce
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manželé Šlezingerovi. Vlevo jde kmo-
tra svěcení Kateřina (*11. 6. 1874 +17. 12. 
1952) a  vedle ní její manžel, kovář Franti-
šek Šlezinger (*25. 3. 1865 +5. 5. 1940). Vi-
díme jak vypadala kovárna i  silnici lemo-
vanou příkopem.

Na  druhé fotografii je nalevo velitel 
Klement Andrysík, vedle něj manželé 

Šlezingerovi a  za  nimi na  stříkačce 
pravděpodobně kaplan František 
Vítek. Mezi ministranty stojí takřka 
dvaašedesátiletý farář Miloslav Si-
monides, rodák z Třebíče. V pozadí 
fotografie je nový pomník padlým 
v I. světové válce, odhalený na kon-
ci května předchozího roku.

Na  třetí fotografii je stříkačka 
u  Obecního úřadu, kterou ovšem 
svými těly zakrývají hasiči a  před-
stavitelé obce v  čele se starostou 
Jindřichem Galle. Ten je v první řadě 

sedmý zleva.
Informaci doplňují fotografie Kateřiny 

a Františka Šlezingerových.
Za  fotografie a  životopisná data uve-

dená v tomto článku děkuji Žofii Ondráč-
kové, Františkovi Masaříkovi, Marii Hra-
dečné a Ing. Františkovi Krčkovi.

František Kopecký
kronikář ve Tvarožné
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. listopadu 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.

Modrá s bílou, staly se vílou.

Kořeny stromu, jak pouto domu,
koruna šumí, šepoty tlumí.

Ve staleté kůře, líbí se můře.

Modrá s bílou, staly se vílou.

Skála je chladná, jak brána padlá,
do říše snové, pro něco nové.
Veverka s plyše, zná tajné skrýše.

Modrá a bílá, kdepak se skryla?

Pěšinka ví to, však neprozradí to.

autor: Jaroslav Daněk 
foto: Zuzana Morkusová

Zpravodajův básnický koutek
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Z důvodu stěhování hledám ke koupi  
byt 2–3+1.

Tel.: 732 907 439
• • •

Koupíme RD k trvalému bydlení  
ve Tvarožné a v okolí.

Tel.: 731 333 710
realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.

INZerCe

září–říjen 2018
90 let Švehla Oldřich, Tvarožná 193
85 let Daněk Miroslav, Tvarožná 67 
 Daňková Milena, Tvarožná 67
80 let Bednářová Marie, Tvarožná 148
75 let Smolka Michal, Tvarožná 418
70 let Kadeřávková Eliška, Tvarožná 361 
 Zemanová Věra, Tvarožná 278 
 Barták Pavel, Tvarožná 314 
 Doležalová Vlasta, Tvarožná 269 
 Řičánková Eva, Tvarožná 214
65 let Titzová Jindřiška, Tvarožná 267
60 let Sedláčková Božena, Tvarožná 142

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 17. 9. 2018.



Tvaroženská pouť, 5. srpna 2018

Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná, 26. srpna 2018



Budova školy, r. 1929


