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Vážení spoluobčané,
začal nový školní rok. Školáci se vrátili
do lavic a snad v nich vydrží až do konce
června. To bych rád popřál nejen jim, ale
i jejich rodičům a celému učitelskému sboru.
Obec koupila dva pozemky v trati
Kroukarty p. č. 1066/49 a 527/1. V budoucnu by na nich měla podle územního plánu vzniknout komunikace spojující ulici
Velatickou a Vinohrady. Pozemek 527/1 je
navíc v katastru nemovitostí veden jako
„komunikace“ a ti starší si možná vzpomenou, že zde v minulosti polní cesta vedla.
Protože pozemky jsou nyní zemědělsky
využívané a je na nich již zaseto, chceme
v tomto hospodářském roce umožnit alespoň průchod pro pěší podél plotu sousedící zahrady a následně bychom zde
vytvořili polní cestu.
V blízkosti křižovatky místních komunikací v Gastlu došlo po dohodě s manželi Novotnými ke vzájemné směně částí pozemků.
Manželé Novotní získali pravidelnější tvar
pozemku a obec širší parcelu pro případnou úpravu místní komunikace a úzké nepřehledné zatáčky u Pelikánového.
Na sběrná stanoviště separovaného
odpadu byly dodány dva nové kontejnery
na sklo. Jeden z nich nahradil děravý kontejner na Konci, druhý byl dodán na křižovatku u Hlinek namísto svého předchůdce,
do něhož narazilo osobní auto.
Z důvodu velkého počtu žadatelů se
nám nepodařilo získat dotaci na popelnice na plasty a papír pro občany. Neznamená to, že bychom tímto tuto akci definitivně ukončili. Zůstali jsme „pod čarou“,
v takzvaném zásobníku projektů, které by
měly být uspokojovány postupně v dalších kolech.
V uličce spojující Konec a Gastl provedla firma Viasystem v poslední srpnové
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dekádě opravu propadlé dešťové vpusti je důležité, aby byla dělána pro lidi, a ne
a výměnu liniových odvodňovacích žlabů. jen pro určitou skupinu nebo s nějakýV následujících týdnech budou v obci mi postranními úmysly. Je to stejné jako
postupně opravovány také silniční kana- na úřadech, v nemocnicích, ve školách.
lizační poklopy na splaškové kanalizaci. I v politice platí, a možná víc než kde jinde,
Opravu zajišťuje a hradí Svazek pro vodo- že všechno je o lidech.
Nejistá sezóna. Tak by se možná dalo
vody a kanalizace Šlapanicko. S realizační
firmou bude dohodnuto dočasné uklá- charakterizovat období, které právě prodání vybouraného materiálu na obecním žíváme. Koronavirus zatím nemizí a hypozemku, pravděpodobně u obratiště gienická opatření a nařízení se těžko
za Novou ulicí. Odvoz suti z této mezi- předvídají. Plánované akce mají poněkud
skládky bude pak proveden naráz. To mlhavé obrysy a některé profese nemají
tedy pro informaci, aby někdo neměl do- zrovna zřetelnou budoucnost.
Jen „samá pozitiva a sociální jistoty“
jem, že zde vzniká černá skládka a někdo
jiný zase neměl důvod sem přidávat vlast- najdeme pouze v jednom českém filmu.
Ale přesto člověk určitou jistotu k životu
ní odpad.
Na začátku října nás čekají volby nutně potřebuje. Déletrvající nejistota
do zastupitelstva Jihomoravského kraje vyvolává nervozitu, obavy, úzkost, strach
a do senátu. Někdo má názor, že jít k vol- i stres. Něco zajistit dokáží, a měli by, prábám je ztrátou času, že je úplně jedno, vě volení představitelé vlády, parlamenkdo tam „sedí“, že se stejně nic nezmě- tu, či kraje, něco možná zvládne sociální
ní. Pak nadává na přebujelou byrokracii, systém, něco pojišťovna. Ale to hlavní je
na zdlouhavé stavební řízení, na problé- na nás samotných. Naše míra jistoty bude
my v dopravě, vysoké daně a zároveň vždy záležet hlavně na tom, čemu nebo
tvrdí, že jej politika vlastně vůbec neza- komu věříme a do čeho nebo do koho
jímá. Politika není čistá ani špinavá, spíše vkládáme svoji naději.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 3.–4. srpna se konala Tvaroženská olympiáda TJ Sokol; ani špatné počasí první sou•
•
•
•
•

těžní den neodradilo mladé sportovce.
6. srpna se v letním kině na Kosmáku promítal film 3Bobule.
7. srpna se konala diskotéka s DJ P.M.C. Alešem Pudivítrem.
8. srpna jsme si mohli při hudebním večeru poslechnout písně legendární dvojice
Simon a Garfunkel, které v téměř původním podání zahrálo brněnské Duo Groovey.
Za nimi následovalo vystoupení tvaroženské kapely Lehká Noha.
9. srpna jsme ukončili pouťový víkend opět v letním kině, promítal se film Přes prsty.
15. srpna pořádali hasiči na hřišti pod Santonem tradiční soutěž v požárním útoku
O pohár starosty SDH Tvarožná.

Tvaroženský zpravodaj
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• 11. září nám tvaroženští vinaři nabídli k ochutnání opojný produkt letošní úrody vinné révy – plánovaná burčáková zábava se z důvodu nových hygienických nařízení
nekonala, ale o dobrý burčák byl velký zájem a byl rychle rozprodán.

Pozvánka na plánované akce a události
• 19. září - Skautská šprýmiáda, tématem budou Večerníčky.
• 2.–3. října – Volby do zastupitelstev krajů.
• 2.–3. října – Volby do senátu Parlamentu ČR – první kolo.
• 9.–10. října – Volby do senátu Parlamentu ČR – druhé kolo (v případě nezvolení kan-

didáta v prvním kole).
• 8.–11. října – Divadelní víkend na Sokolovně.
• 17. listopadu – Turnaj ve stolním Stiga hokeji – pořádá Jednota Orel Tvarožná.
• 28. listopadu – Vzpomínkové akce – 215. výročí bitvy tří císařů.
Žádáme účastníky o dodržování platných hygienických nařízení.
Upozorňujeme, že některé akce mohou být, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, omezeny nebo zrušeny.

Poděkování
Děkujeme organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění kulturních akcí při tvaroženské pouti.

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–listopad 2020
sobota
19. 9. 2020
středa
23. 9. 2020
sobota
3. 10. 2020
středa
7. 10. 2020
sobota 17. 10. 2020
středa 21. 10. 2020
sobota 31. 10. 2020
středa
4. 11. 2020
sobota 14. 11. 2020
středa 18. 11. 2020

9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 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 společně
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
5
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané MUŽI – rozlosování PODZIM 2020
Sezona 2020/2021
MUŽI
kolo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.
1.

den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

datum
23. 8.
30. 8.
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
24. 10.
1. 11.

začátek
10:30
16:30
10:30
16:00
10:30
15:30
10:30
10:30
13:30
14:30
10:30

utkání
Tvarožná – Moutnice B
Blučina B – Tvarožná
Tvarožná – Kobylnice
Opatovice – Tvarožná
Tvarožná – Modřice B
Těšany B – Tvarožná
Tvarožná – Blažovice B
Tvarožná – Rajhradice B
Želešice B – Tvarožná
Pozořice B – Tvarožná
Tvarožná – Měnín B

Závody RC modelů automobilů pořádané Orlem Tvarožná
Je nedělní odpoledne, trochu pod
mrakem a ve Tvarožné se na hřiště
Kosmák scházejí první účastníci již 3. ročníku Rally závodů RC modelů automobilů. Ještě v sobotu se Tvarožnou prohnala
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průtrž mračen a nebylo jisté, jestli závody
nebudeme nuceni zrušit, ale počasí se
umoudřilo, vítr vyfoukal sportovní plochu,
takže bylo možné v neděli brzo ráno vytyčit závodní dráhu.
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Přesto, že koronavirová opatření zrušila původně plánovaný červnový termín,
nevzdali jsme se a závody jsme uspořádali 12. 7. 2020. Závody zahájil tvaroženský
místostarosta pan Pavel Šťastný, přivítal
všechny přítomné a popřál jim hodně
zdaru. Poté zazněla orelská modlitba
a pravidla závodu a první účastníci odstartovali.
Zúčastnilo se celkem 28 jezdců
ve 4 kategoriích. Utkali se v pěti rychlostních zkouškách. Při jízdě s modely řízenými rádiem je důležitý postřeh, koordinace a rychlost. Jezdci si mohli projet se
zapůjčenými modely před zahájením závodů zkušební jízdu. Pak už se jelo naostro. Všichni závodili fair play a bojovali ze

všech svých sil. Svědčí o tom skutečnost,
že některé jezdce dělily jen setiny sekundy v pořadí umístění.
Dobu, kdy závodníci čekali, až přijdou
na řadu, si ti mladší mohli ukrátit na skákacím hradu. Ostatní se mohli občerstvit
v místní restauraci. Počasí nám celou
dobu přálo, spadlo jen pár kapek, to abychom zůstali v napětí, zda se podaří závody dokončit. V pozdním odpoledni proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů, předání
medailí, diplomů a drobných cen a všichni jsme se s pocitem skvěle prožitého odpoledne rozcházeli do svých domovů.
Děkujeme za možnost pořádat tuto již
tradičně zdařilou ústřední orelskou akci
a také za podporu obce Tvarožná.
Za jednotu Orel Tvarožná
starostka Hana Nečasová

Tvaroženský zpravodaj
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Skautský tábor doby nejisté
Od března do května
měla většina z nás omezený
přístup ke všem aktivitám,
které normálně provozujeme, tyto restrikce se nevyhnuly ani skautské činnosti.
S dětmi jsme se snažili být
v kontaktu alespoň virtuálně, a je třeba říci, že některé
virtuální činnosti se povedly
méně, a naopak, za což jsme
vděčni, se povedly lépe. Kromě zmíněných virtuálních
setkání, jsme i v této nejisté
době, kdy jsme do posledních
předprázdninových
chvilek neměli jistotu, zda
se tábory budou moci realizovat, a pokud ano, tak
vyvstávala otázka, za jakých
hygienických
podmínek,
plánovali tábor. Přes všechny překážky jsme se i my,
kteří se podílíme na vedení
tvaroženských dětí ve skautu, scházeli od počátku dubna na pravidelných online
schůzkách. V duchu skautského hesla „Buď připraven!“,
jsme vše ladili, tak aby tábor,
pokud stát dovolí, mohl proběhnout.
Všichni víme, jak tato
část dopadla… V polovině
července světlušky, vlčata, skautky i skauti vyjeli
na 27. skautský tábor oddílu
Tvarožná. Děti se místo v lese
na Vysočině u města Polná
ocitly z čista jasna v Sherwoodském lese hrabství Nottinghamshire po boku Robina Hooda a jeho družiny. Bez
9
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bázně a hany jsme se vydávali na každé
Robinovo dobrodružství, a za naše zásluhy jsme byli pozváni i na Robinovu svatební hostinu, s krásnou Marianou, na hrad
krále Richarda Lví srdce. Kromě dobrodružství s Robinem Hoodem si děti užily
i další, neméně zajímavá dobrodružství.
Byly tím sportovní turnaje družin, železný
rytíř a rytířka, pevnost Boyard nebo třeba
Masterchef Polná. Avšak jedním ze zásadních, leč neplánovaných dobrodružství
byl déšť. Déšť změnil táborovou louku,
hlavně okolí stožáru, v menší bažinu, kterou bylo potřeba zpacifikovat. V boji proti
bahnu pomáhali velcí i malí, všichni ruku

k dílu přiložili a stav bahna se nám dařil
udržovat v rozumné míře.
Po dvou týdnech lesní pohody jsme se
vrátili zpět do Tvarožné k rodičům a pomalu jsme se začali těšit na pouť a další
prázdninové cesty, byť ne všechny dopadly tak, jak byly zprvu plánovány. Teď,
když už je léto za námi, dny se zkracují
a stromy začínají ztrácet listy, se těšíme
na každotýdenní skautské schůzky, podzimní výpravy nebo vánoční besídky.
Všichni však pevně věříme, že nenastane
žádná překážka v naší činnosti, tak jako
v první polovině roku 2020.
Barbora Daňková

Tvaroženská olympiáda 2020
Letošní 24. olympiáda byla tak trochu
jiná a nesouviselo to ani tak s šířícím se
onemocněním COVID-19, i když to pochopitelně také číhalo za rohem. V té době
jsme mohli využít uvolnění jinak přísných nařízení a za dodržení hygienických
opatření alespoň tuto soutěž uspořádat.
V tomto směru jsme měli štěstí. Co nás
ovšem zaskočilo, bylo počasí. Pršelo, lilo
jako z konve. Psa by nevyhnal. Vyhlídky
na zlepšení během dvou dnů žádné. Možnosti byly dvě –
závodit v dešti,
nebo soutěž
zrušit. Jak to
dopadlo, dobře víte. Je to
přece „olympiáda“ a ta
se kvůli dešti
neruší. Všichni,
kdo se na hřiště pod kopečkem dostavili,
ať již soutěžící,
jejich doproTvaroženský zpravodaj

vod či rozhodčí, všichni si zaslouží uznání
a poděkování. Ti, kdo zůstali doma, na nás
jistě alespoň mysleli. Už nástup k zahájení olympiády byl netradiční. Na travnaté
ploše to vypadalo jako setkání druidů se
skřítky a permoníky. Naprosto zbytečné
by byly barevné rozlišovací dresy rozhodčích pod tmavými pláštěnkami. Barevností to ovšem vynahradily pláštěnky
soutěžících dětí. Ano, v pláštěnkách běžely, házely i skákaly. A dokonce prověři-
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ly i nový typ sportovních bot – gumáky!
Výkony v běžeckých disciplínách nemohly ohrozit rekordy minulých let, ale letos
měli soutěžící podmínky všichni stejné.
My dospělí jsme měli trochu strach o jejich zdraví a bezpečnost, ale oni si radost
z pohybu a ze společného setkání nenechali ničím zkazit. Závěrečný nástup s vyhlašováním vítězů byl pro jistotu přesunut
pod zastřešenou terasu u kabin. Každý rok
děkuji v duchu kolegům z oddílu kopané
za její vybudování, ať už nás chrání před
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sluncem, či před deštěm. Samozřejmě,
že počasí letošní Tvaroženské olympiádě
ubralo na poklidném průběhu a slavnostní parádě. Nebylo možné „postavit“ ani
skákací hrad, který měl být překvapením
pro soutěžící. Přesto věřím, že si všichni
z tohoto dopoledne odnesli pocit neopakovatelnosti a hrdosti. A samozřejmě
tabulku se svými zaznamenanými výkony,
lízátko a volňásek na kolotoče. Kdo měl
štěstí a stál na stupních vítězů, ještě něco
navíc. Přes nepřízeň počasí se soutěžících
dostavilo 51 a přibližně stejný počet dospělých.
Druhý den jsme se alespoň nemuseli
počasí obávat. Mohlo si pršet, jak chtělo. A ono zrovna chtělo hodně. Soutěže
probíhaly v tělocvičně na Kosmáku. Byla
to první veřejná událost po opravě sálu.
Zadní stěna má novou zpevněnou omítku, což nebylo na první pohled vidět, ale
sál, jeviště i přísálí – vše nově vymalováno,
a parkety se po úpravě leskly tak, že házely „zrcátka“, a to se přehlédnout nedalo.
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sokém. Výkony všech soutěžících jsou zaznamenány v přiložené tabulce.
Na letošní Tvaroženskou olympiádu
se nám podařilo získat finanční podporu
z dotačního programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „Můj klub“. Srdečné poděkování míří k panu Schulzovi
(Národní kolotočová společnost Schulz),
který na naši soutěž každoročně myslí
a také letos poskytl pro účastníky olympiády volňásky na kolotoče. Obci Tvarožná
děkujeme za trvalou vstřícnost při přípravě této akce, podpořenou osobní účastí
starosty obce na slavnostním závěrečném
ceremoniálu. Všem účastníkům patří dík
za odvahu a radost ze sportování, a na závěr připojuji osobní poděkování všem přátelům z organizačního týmu za ochotu
a
pozitivní přístup. A poslední slova letošV tento den se dostavilo 42 soutěžících.
ní
olympiády? No přece: 25. tvaroženské
Dopoledne proběhlo jako každoročně
olympiádě
v roce 2021 třikrát HURÁ!
ve sportovním duchu a s halasným povzbuzováním, byli jsme dokonce svědky
za početný organizační tým
nových rekordů, ve šplhu i ve skoku vyTvaroženské olympiády
Ivona Šťastná

Tvaroženská olympiáda – 24. ročník – 2020
Tabulka výkonů

I. KATEGORIE
3–5 let

Ruben GALE
Julián GALE
Irenej NOVOTNÝ
Adam ŠTOURAČ
Marek NOHÁL
Sinan BARÁNEK
Eric DIAS

Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Adamov
Tvarožná
Brno

5,3
8,1
6
5,6
7,1
5
5,1

HOD
m
tenis.
míček
9,7
3,2
6,9
2,1
2,7
14,8
9,9

Barbora KUČEROVÁ

Tvarožná

6,2

5,5

Jméno

Bydliště

BĚH
s
20 m

Tvaroženský zpravodaj

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

s místa

3m

118
53
72
100
57
120
113

/
/
/
/
/
15,1
/

/
/
45
/
/
55
/

89

/

70
12

Sára PÁSKOVÁ
Jinačovice
6,2
5,2
Martina PÁSKOVÁ
Jinačovice
16,2
n
Anna MASAŘÍKOVÁ
Tvarožná
5,8
5,2
Marie ŠLEZINGEROVÁ Tvarožná
9,3
3,1
Adéla POKORNÁ
Tvarožná
5,7
5,2
Anna MAZALOVÁ
Nížkovice
n
n
Anna ŠTOURAČOVÁ
Tvarožná
5
6,5
Barbora KŘÍŽOVÁ
Holubice
5,8
2,8
Klára PEJŘILOVÁ
Velatice
n
n
Julie SPÁČILOVÁ
Tvarožná
7,5
5
Hana SPÁČILOVÁ
Tvarožná
9,6
1,8
Tereza KLEINOVÁ
Tvarožná
/
/
Edita CHLUPOVÁ
Brno
/
/
Kristýna GROLICHOVÁ Velatice
/
/
						
II. KATEGORIE
6–8 let
BĚH
HOD
s
m
jméno
bydliště
kriket.
50 m
míček
Vojtěch KŘÍŽ
Tvarožná
11,8
10,1
Vincent BARÁNEK
Tvarožná
8,8
21,9
Hynek DOBŠÁK
Tvarožná
11,9
5,8
Theodorika JÁGEROVÁ
Kateřina KUČEROVÁ
Klaudie NOVOTNÁ
Rafaela NOVOTNÁ
Adéla STAŇKOVÁ
Julie RAMŠOVÁ
Jasmína MAŠKOVÁ
Linda DOBŠÁKOVÁ

Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Jiříkovice
Hostěnice
Tvarožná
Brno

102
n
103
59
100
n
95
65
n
82
28
/
/
/

/
/
22,2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

50
n
70
/
65
/
/
/
/
45
n
45
55
30

DÁLKA
cm
s rozběhem
181
260
163

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

/
3,7
/

/
85
/

3m

10,5
11
10,8
13,5
12,1
12
10,4
9,5

8,4
2,2
10
5,1
4,6
6,5
10
8,4

178
158
212
127
109
150
156
232

5,3
8,4
6,5
29,8
/
/
7,6
/

80
75
80
75
/
/
70
/

BĚH
s

HOD
m
kriket.
míček
25,1
/

DÁLKA
cm
s rozběhem
283
/

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

III. KATEGORIE
9–11 let
jméno

bydliště

50 m
Ondřej POSPÍŠIL
Jan URBÁNEK
13

Tvarožná
Tvarožná

9,5
/

5m
15,6
12,1

90
110
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Natálie JAKUBÍČKOVÁ
Konstancie JÁGEROVÁ
Simona RAŠOVSKÁ
Michaela KOTTNEROVÁ
Nikola PALEČKOVÁ
Amy URBÁNKOVÁ
Bára NEVESELÁ
Justýna NOVOTNÁ
Aylen BARÁNKOVÁ
Adéla CHLUPOVÁ
Emma ŠKROBÁČKOVÁ
Veronika GROLICHOVÁ

Tasov
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Velatice
Velatice
Tvarožná
Tvarožná
Brno
Blažovice
Velatice

8,5
9,8
9,9
9,9
10,8
9,4
8,5
11,2
9,8
9,9
/
/

22,7
17,4
10,6
17,4
11,1
15
16,9
6,3
13,3
11,1
/
/

312
274
231
213
209
179
330
234
276
204
/
/

11,5
11,5
/
/
/
9,7
6,9
16,3
19
28,1
n
10,5

110
90
/
/
85
95
105
95
100
80
65
80

BĚH
s

DÁLKA
cm
s rozběhem
354
311
338
386
212
281
/
/

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

8,5
8,2
8
10,6
n
n
6,5
14,2

125
115
125
130
n
115
140
105

IV. KATEGORIE
12–14 let

Maxmilián JÁGER
Erik KAPUSŇÁK
Lukáš POSPÍŠIL
Jakub ŠTOURAČ
Jan OTEVŘEL
Adam POKORNÝ
Jakub TINKA
Marek MUSIL

Tvarožná
Stavěšice
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Pozořice
Brno

10,2
10,1
9,8
9,2
11
10,6
/
/

HOD
m
kriket.
míček
31
22,9
45,5
32,3
14,4
35,8
/
/

Klára KOCOURKOVÁ

Stavěšice

11

20,3

312

7,5

125

BĚH
s

HOD
m

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

60 m

granát

/
/

/
/

15
7
n

110
120
n

jméno

bydliště

60 m

5m

V. KATEGORIE
15–18 let

Viktor ŠÁLEK
Richard FAJSTL

Tvarožná
Tvarožná

9,5
8,7

27,4
41,5

DÁLKA
cm
s rozběhem
350
404

Kristýna PALEČKOVÁ
Adéla NEVESELÁ
Zuzana OTEVŘELOVÁ

Tvarožná
Velatice
Tvarožná

/
/
11,8

/
/
12,8

/
/
204

jméno

Tvaroženský zpravodaj

bydliště

5m

14

Vysvětlivky:
Zvýrazněné jsou nejlepší výkony dané kategorie, podbarvené jsou nové rekordy kategorie.
/ – neúčast; n – nezdařený pokus, neosmělil-a se.
I. kategorie ve ŠPLHU nesoutěží.
Zdatní jedinci si však mohou šplhání zkusit – hodnocení v rámci II. kategorie.
Nový rekord kategorie:
I. Kategorie/D – skok vysoký: Anna Masaříková
		
Barbora Kučerová
III. Kategorie/D – šplh:
Bára Neveselá
Vyrovnání rekordu v kategorii: I. Kategorie/D – skok vysoký: Adéla Pokorná

TJ SOKOL TVAROŽNÁ
Rozvrh cvičebních hodin … říjen 2020–červen 2021 … tělocvična na Kosmáku
9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

PO

16 - 17

STOLNÍ TENIS
senioři

ÚT

STOLNÍ TENIS
dorost

STOLNÍ TENIS
senioři

PÁ

FLORBAL

PŘEDŠKOLNÍ
ŽACTVO

ŽÁKYNĚ

19 - 20

20 - 21

ŽENY

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS
muži, dorost
KOPANÁ
mladší a starší senioři

ŽÁCI

ČT

NE

18 - 19

FLORBAL
dorost

ST

SO

17 - 18

KOPANÁ
muži

ŽENY

BADMINTON

STOLNÍ TENIS
ml.dorost, muži

BADMINTON

STOLNÍ TENIS
soutěžní utkání

STOLNÍ TENIS
soutěžní utkání

ODDÍL ČINNOSTÍ
KULTURNĚ ORGANIZAČNÍCH

Letní výprava Skřítků
S našimi nejmenšími Benjamínky,
z družiny Skřítků, jsme se letos místo klasického mini tábora, vypravili na třídenní
letní výpravu. Ta se konala na skautské
základně Strážná u Lelekovic a zúčastnilo se jí patnáct dětí. Hned po příjezdu
je přivítal otec Fura ve své sluji a sdělil
jim, že v okolí je ukrytý poklad. Truhli15

ci s pokladem lze ale otevřít jen pomocí
klíčů, které je potřeba získat. A tak se děti,
rozdělené do dvou skupin na Zlaté a Stříbrné tygry, pustily do zdolávání úkolů.
Po získání všech klíčů následoval lov indícií, kterými byly jednotlivé dílky mapy
k pokladu. Tady jsme děti trošku převezli
a poklad zavěsili na strom, ale netrvalo
Ročník 48 • Číslo 5 • září–říjen 2020

dlouho a byl odhalen. Po zdolání všech Mezi spoustou her a zábavy nechyběl
patnácti zámků, se konečně rozzářila dě- ani táborák, stezka odvahy, večerní protem očička a přišla zasloužená odměna. mítání pohádek a další. Zkrátka jsme si

s dětmi letní výpravu
dosytosti užili a už se
začínáme těšit na tu
podzimní.
Za družinku Skřítků
Lenka Kousalová

Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
V úterý 1. září 2020 jsme za deštivého
počasí zahájili nový školní rok 2020/2021.
Jako každým rokem byl přítomen i pan
starosta, který žáky pozdravil a popřál
úspěšný nový školní rok. V první třídě
jsme přivítali 12 prvňáčků, které na jejich první cestě do školy podpořili jejich
nejbližší. Novými žáky jsou i Max a Magdalénka, kteří doplnili čtvrtou a pátou třídu. Celkem se tedy na škole učí 80 žáků
rozdělených do pěti ročníků v pěti třídách
a 4 žáci navštěvují základní školu v cizině
– dva v Anglii a dva ve Francii. Rozložení
tříd je následující: 1. ročník vede paní ředitelka Věra Floriánová a paní učitelka
Martina Eklová, která také učí ve všech
třídách anglický jazyk, 2. ročník vede paní
učitelka Jitka Kaňová, 3. ročník paní učitelka Kateřina Kalužová s asistentkou pedagoga Zuzanou Ryšánkovou, 4. ročník
paní učitelka Markéta Dragounová s asistentkou pedagoga Simonou Škarvadovou,
5. ročník paní učitelka Pavlína Třečková
s asistentkou pedagoga Ivanou Zelinovou

17

a přírodovědu u páťáků bude učit paní
učitelka Iva Frýzová. Ve školním poradenském centru funkci výchovného poradce
vykonává paní ředitelka Mgr. Věra Floriánová, funkci speciálního pedagoga paní
Mgr. Vlastimila Sládečková a Mgr. Jitka
Kaňová, metodika prevence Mgr. Pavlína
Třečková. Konzultační hodiny je možné si
domluvit přes školní elektronický systém
Edookit. O pořádek ve škole bude i nadále pečovat školnice paní Renata Laníčková.
Ve výuce náboženství římskokatolického
bude pokračovat pan farář David Ambrož
a paní katechetka Monika Hoffmannová.
Školní družinu povedou ve dvou odděleních paní vychovatelka Veronika Laníčková a Simona Škarvadová. Ráno na žáky
dohlédne Mgr. Zuzana Ryšánková. Provoz
družiny 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. Zájmové kroužky a kluby rozjedou
svoji činnost, pokud nenastanou žádné
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komplikace, od měsíce října. Přihlášky buPlavecký výcvik ve Vyškově v rozsahu
dou žákům předávány průběžně.
10 lekcí byl zahájen v úterý 8. září. Informační třídní schůzky se konaly ve čtvrtek
10. září v 16.30 h.
Během prázdnin ve škole proběhl generální úklid a menší úpravy a opravy v jednotlivých třídách,
také nátěry potrubí a osazení
nového nábytku, údržba školní
zahrady. V posledních prázdninových dnech se všichni soustředili na výzdobu tříd a přípravu
pomůcek pro nový školní rok.
Sběr starého papíru přes prázdniny fungoval bez problémů.
Nejbližší termín sběru plánujeme
na začátek září. Termín zveřejníme na vývěsce školy a na webu.
Všem žákům, jejich rodičům
a také pedagogům přeji, aby
nový školní rok 2020/2021 proběhl standardně, v klidu a ve zdraví,
bez nemilých překvapení.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Tvaroženský zpravodaj
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci všem současným
prvňáčkům popřát úspěšný krok do školy, a novým
dětem, které poprvé přišly
1. září do mateřské školy, aby
se jim u nás co nejvíce líbilo.
Zahájení nového školního
roku bylo pro všechny dosti
náročné z důvodu zamezení
šíření nemoci COVID-19, ale
zvládli jsme to na jedničku
s hvězdičkou. I když nové
děti měly vstup do mateřské školy ztížen tím, že zde
vstupovaly již po několika
dnech bez maminek, tak
byly opravdu statečné a slzičky se objevily pouze výjimečně. Ve školním roce
2020–2021 zahájilo docházku do mateřské školy 52 dětí,
z toho 24 holek a 28 kluků.
I když je situace pro různé
aktivity nepříznivá, budeme
se snažit o jejich organizaci
tak, abychom zajistili dětem
co nejbezpečnější prostředí před nákazou COVID-19.
První akcí je maňáskové divadlo v mateřské škole „Krteček a jeho kamarádi“, a to 25.
září v 10.30 hod. Na přelomu
září a října plánujeme výlet
do záchranné stanice Rajhrad, kde uvidíme mnoho
ohrožených ptáků a zvířat
z důvodu osiření či nemoci.
Termín brzy upřesníme.
14. 10. v 8.30 hod. se
vydáme do Bonga. 22. 10.
v 9.00 hod. připravujeme
hudební vystoupení v ma19
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teřské škole „Pan Tau na koncertě“. Děti se
seznámí hravou formou s velkým množstvím hudebních, a i netradičních nástrojů. Na začátku měsíce listopadu, konkrétně pátého, pojedeme do Divadla Bolka
Polívky na pohádku pod názvem „Kocour
v botách“. Jedná se o pohádkový muzikál
o rozmazleném kocourovi, který si půjčí
bez dovolení zlaté boty, a ty mu nejdou
sundat.
Od měsíce října zahájíme doplňkové
činnosti k ŠVP PV – logopedii, keramiku,
flétnu, jógu, šikovné ručičky, a odpolední
kroužky – angličtinu, náboženství.
Na závěr přeji všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití slunného podzimu,
hodně zdraví a co nejméně starostí.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

Tvaroženský zpravodaj
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Informace z regionu
Novinky z pozořické hájenky
Spolek Kavyl má za sebou léto plné Scházíme se každé středeční dopoledne
dobrodružství. Od pozořické hájenky vy- a společně si hrajeme, zpíváme, tvoříme
rážely oddíly táborníků na cesty kolem a poznáváme blízký les.
Paní učitelky a jejich školní třídy z MŠ
světa až do dalekého vesmíru, po lesích
se plížily indiánské kmeny a v zahradě a 1. stupně ZŠ zveme na novinku – proprobíhala sochařská sympozia a hudební jektové dny zaměřené na environmenworkshopy našich nejmladších talentů.
tální výchovu. Programy probíhají venku
S novým školním rokem se do hájenky v lese a na zahradě, pouze za špatného
vrací 2 třídy dětí z DLK Stromík, které se tu počasí se přesuneme do jurty. Můžete si
budou vzdělávat a prožívat každodenní vybrat z několika témat od badatelských
proměny okolního světa zase až do červ- po tvořivé.
Podrobnosti a elektronické přina. Máte-li zájem o tento druh předškolní
výchovy, máme ještě poslední volná mís- hlášky najdete na www.lesnikavyl.cz.
Těšíme se na vás a přejeme pevné zdraví!
ta.
Můžete také přijít „na zkušenou“,
Klára Krchňavá
nebo jen tak, do oblíbeného kroužku
Spolek Kavyl
Výletníčku pro maminky s dětmi do 3 let.

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce obrazem
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Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1960
Co se v obci vylepšilo…
Úsek výstavby
Pro školu se adoptovaly dvě dílny v domě č. 17, když Strojní traktorová stanice zrušila zde svou okrskovou úřadovnu. V Jednotě – obchodě se zřídila samoobsluha s lepším
vybavením. Požární sbor obdržel pojízdné auto Tatra 805 pro požární potřeby, které
bylo vbrzku dáno do generální opravy do Vysokého Mýta.
V přízemí budovy, kde byla zřízena školní třída se položily parkety. Celková částka
uvolněná na akci „Z“ činila v tomto roce jen 15. 000 Kčs vzhledem k dřívějším nákladům
v minulých létech. Na opravu silnic se uvolnilo 5000 Kčs na zakoupení písku a štěrku,
který byl dodán do Nové ulice k pískovně, do Gastlu a do Hlinek. Dům požární zbrojnice
i když byl koncem roku 1959 skoro hotov, měl ještě celou řadu dodělávek, které se dokončovaly v roce 1960. Bylo to zejména v přízemí v místnostech pro požárníky, nebyla
ještě nahozena jižní zeď od dvora a průchod, jakož i venkovní soklové zdivo. Těžko se
zajišťovaly brigádnické síly a finance nebylo možné získat.
(str. 46)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Kulatá výročí narození dvou významných osobností
Ve čtvrtek 13. srpna jsme si připomenuli 110. výročí narození generálmajora
prof. MUDr. Josefa Liškutína. Významný rodák, lékař, hygienik a epidemiolog,
od roku 1954 profesor a od roku 1955 generálmajor, se narodil v roce 1910 v domě
č. 92. Dožil se pouhých šestačtyřiceti
roků. Zemřel 8. února 1957 v Hradci Králové, kde pracoval. Jeho pohřeb 16. února
1957 popsal kronikář jako pohřeb, který
Tvarožná nepamatuje. Je pohřben na tvaroženském hřbitově. O jeho životních osudech si můžete přečíst na obecních internetových stránkách, o období 1939–1945
v obecní kronice na stranách 275–277,
o pohřbu na stranách 13–14.
Podle mého názoru je Tvarožná svému slavnému a úspěšnému rodákovi
trochu dlužná. Snad to napraví připravovaná publikace o jeho životních osudech
i o pracovních úspěších.
Tvaroženský zpravodaj

generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín
24

prof. PhDr. Josef Poulík DrSc.

Jen o pár dnů starším vrstevníkem
MUDr. Liškutína je známý archeolog

prof. PhDr. Josef Poulík DrSc. Objevitel
Velké Moravy se narodil 6. srpna 1910 v Jiříkovicích. Zkoumal archeologické lokality v Mikulčicích, Starých zámcích u Líšně,
Dolních Věstonicích, na Žuráni a na dalších místech Moravy. Mezi posledními aktivitami tohoto skvělého vypravěče byla
přednáška o výzkumu na Žuráni. Konala
se 11. března 1997 na Obecním úřadě
ve Tvarožné a zorganizoval ji tehdejší kronikář Ing. František Gale. Nositel mnoha
řádů a vyznamenání, odborník na „velkomoravské období“, dožil u příbuzných
v Mokré-Horákově. Zemřel 28. února 1998
v Brně. Bylo mu 87 roků.
Fotografie prof. Poulíka je převzata
z www.encyklopedie.brna.cz.
František Kopecký,
kronikář ve Tvarožné

REKLAMA
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Tvaroženské domy (4)
V letošním Tvaroženském zpravodaji
v čísle 2 jsem si kladl otázku, jak byl dům
č. 1 pro obec významný. Protože nevíme,
zda číslování domů, nařízené v únoru 1770,
začalo v tom roce i ve Tvarožné, můžeme
se domnívat, že význam domu spočíval
v tom, že jej od roku 1749 do roku 1775

Překročíme dnešní krajskou silnici vedoucí mezi domy č. 6 a 7 a dostaneme se
na náves. Proluka, po které silnice vede,
byla kdysi ponechána kvůli odvodu vody
do potoka a rovněž jako příjezd k mlatům.
Dům č. 7 vlastnil v roce 1663 Havel
Čáp, 1673 Jura Dvořák, 1683 Lorenc Pe-

Dům č. 7

vlastnil Tomáš Hula. Ten vykonával v le- kárek, 1692 Baltazar Galle, 1729 František
tech 1753–1755 a pak i v letech 1758–1759 Galle, 1771 Josef Šlezinger, 1800 Šebesfunkci představitele obce neboli rychtáře. tián Šlezinger, 1827 František Šlezinger,
Takže dům č. 1 byl u občanů obce vnímán 1872 František Šlezinger, 1896 Simeon (Šijako rychta, i když v roce vydání toho- mon) a Marie Šlezingerovi, 1927 František
to nařízení, v období 1760–1772, byl už a Marie Benešovi, 1950 František Beneš
rychtářem Tomáš Jung (psáno Junk). Tolik a pak od roku 1956 Alois a Marie Benešovi.
dodatek k domu č. 1.
Šlezingerové dům vlastnili od roku
1771 do roku 1927, to je 156
let. Výčet vlastníků doplňuje
fotografie domu a fotografie Simeona Šlezingra, který
byl pamětníky označován
za velmi hodného člověka.
Dům č. 8 vlastnil v roce
1673 Gregor Šlezinger, 1670
Markus Malý, 1687 Urban
Čáp, 1699 Matěj Hnilica, 1704
Jiřík Koblížek, 1709 Václav
Čech, 1749 Vavřín Audy, 1775
Mates Jahoda a v roce 1789
Dům č. 8
Lorenc Brzobohatý. Pak se
Tvaroženský zpravodaj
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Dům č. 8, babička a děda s dětmi

rychle vyměnili tři majitelé. Od roku 1804
měl dům a polnosti Josef Hanák, už v roce
1805 – v době bitvy u Slavkova František
Műller a hned v dalším roce (1806) Matiáš
Šmerda. Ten měl dům osmadvacet roků,
až do roku 1834. Pak majetek převzali Josef a Cecílie Šmerdovi. 38 roků pak měli
usedlost Ondráčkové.
V roce 1874 sivický rodák Jan Ondráček a pak od roku 1881 jeho syn Mikuláš
Ondráček s první manželkou Františkou,
rozenou Poláčkovou. Zemřela 8. března
1892 jako pětatřicetiletá a jediným vlastníkem usedlosti se stal Mikuláš Ondráček.
S Františkou měl čtyři dětí. Jedna ze tří
dcer Marie žila v provincii Mendoza v Argentině a s babičkou Filomenou si dopisovala. Syn Josef
byl řezníkem ve slovenské
Nitře.
Od roku 1894 je zapsána jako vlastník Mikulášova
druhá manželka Marie Ondráčková rozená Blaháková,
kterou si vzal už 26. dubna
1892. Měli osm dětí, jednu
dceru a sedm synů. Čtyři synové žili ve Tvarožné, Alois
se odstěhoval do Blatnice
Dům č. 91
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pod svatým Antonínkem,
Mikuláš do slovenské Beluše
a nejmladší Hynek do Brna.
V roce 1912 přešlo vlastnictví na jedinou dceru Filomenu a jejího manžela
Jana Kalába, který byl nejmladší ze tří synů z domu
č. 11. V roce 1949 převzali
hospodářství František Kaláb a jeho manželka Josefa,
rozená Buchtová z Rohlenky.
Můj praděda Mikuláš Ondráček je zajímavý nejen tím,
že měl se dvěma manželkami dvanáct dětí. Nějakou dobu byl majitelem cihelny, stal se zakládajícím členem
Sboru dobrovolných hasičů. V době I. světové války měl na starost předvojenskou
výchovu chlapců ve Tvarožné.
Přidávám fotografii domu před přestavbou a také fotografii ze zlaté svatby
mých prarodičů Jana a Filomeny Kalábových z července 1962. Za nimi stojí zleva
Rudolf, Marie, moje matka Božena, Filomena a František.
Mezi domy č. 8 a 9 stojí dům č. 91. Parcela na které stojí byla oddělena od domu
č. 8 nebo 9. Je to podobné jako u domu
č. 92 mezi domy č. 10 a 11. Bydleli tam
Daňkovi nebo, jak se jim přezdívalo, „Dan-
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číkovi“. Přidávám fotografii
domu a rodiny Daňkových.
Jsou na ní Marie a František
Daňkovi a jejich děti. Zleva
stojí Marie, František a Stanislav, matka má na klíně dceru Vlastu.
(Pokračování v příštím čísle.)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné
DAŇKOVI, syn František a Stanislav, Marie a Vlasta (Bernatka)
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Zpravodajův básnický koutek
Nesu Ti kytku do podkroví,
schody vržou, o mě Ti poví.
Nesu Ti kytku lučních květů.
Spřádám v mysli pro tebe větu.

Pohledem Tě zlehka hladím,
odejdu, ať tvé sny neodradím.
Schody scházím jak let ptáka,
proč sen plašit a odlákat.

Větu krásnou chtěl bych říci,
schovat slova za kytici.
Přicházím, tvé oči spící,
slova prchnou, nebudící.

Spala jsi tam na polštáři
úsměv zářil na tvé tváři.
Jdu si tedy po své práci.
Nad šálkem se pára ztrácí.
autor: Jaroslav Daněk

REKLAMA

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. listopadu 2020. 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 2020
92 let
91 let
90 let
65 let

50 let

Oldřich Švehla, Tvarožná 193
Vlasta Foitlová, Tvarožná 334
Květoslava Sedláčková, Tvarožná 142
Vladimír Sedláček, Tvarožná 142
Jan Prokeš, Tvarožná 144
Daniela Blažková, Tvarožná 195
Jan Kozák, Tvarožná 53
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.
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Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 350 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.
Datum vydání 17. 9. 2020.
Tvaroženský zpravodaj
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Hudební večer – Duo Groovey, 8. srpna 2020

Soutěž v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná, 15. srpna 2020

