Tvaroženský zpravodaj
červenec – srpen 2003

Vážení občané,
26. týden před prázdninami jsme měli radostnou možnost hodnotit uplynulé
období s žáky MŠ, ZŠ,s mladými i staršími fotbalisty i úspěšným mládím SDH
Tvarožná.
Předprázdninové hodnocení se týkalo nejen prospěchu ve škole, ale i jejich
sportovních úspěchů v různých soutěžích, ve kterých úspěšně, a v případě
fotbalistů i se svými vrstevníky z okolních obcí, reprezentovali naši obec.
Naskýtá se otázka, co pro toto nadějné mládí uděláme, aby úspěchy a rozvoj
tělesné zdatnosti nebyly pouze dočasnou záležitostí.
Podle rozhodnutí Zastupitelstva obce ze dne 31.3. 2003 byla 4.6. 2003
uzavřena smlouva na zakázku „Hřiště s umělým povrchem ve Tvarožné“. Práce
provádí na základě výsledku poptávkového řízení firma INSTAV Vyškov a.s.
Za obec jednali o technických podrobnostech ing. Šimek a ing. Buchta. Rada
obce si několikrát na své jednání pozvala zástupce firmy, aby dospěla
k definitivnímu znění smlouvy. Nové sportoviště rozšíří možnost sportovního
vyžití v naší obci a zacelí zpoždění, které dosud v této oblasti za okolními
obcemi máme. Obdrželi jsme i připomínku k rozhodnutí o skácení pěti
vzrostlých lip. Toto „Rozhodnutí“, vydané na základě žádosti obce Obecním
úřadem schválilo rovněž Zastupitelstvo obce dne 31.3. 2003. Jestliže jsme chtěli
vybudovat plnohodnotné sportoviště „na úrovni“, bylo nutno vzít do úvahy i to,
že velikost stromů neumožňuje pozemek využívat k původnímu účelu tedy jako
hřiště. Bez jejich pokácení by se na pozemek hřiště o minimálních
mezinárodních rozměrech nevešlo. Už předem byla provedena náhradní výsadba
45 stromů v aleji k lesu a další stromky budou vysázeny na podzim.
Zastupitelstvo obce věří, že toto sportoviště, vybudované nemalým nákladem
podpoří další sportovní aktivity mládeže i dospělých.
Zároveň zastupitelé obdrželi k promyšlení „Provozní řád“ pro podobné
hřiště z obce Blažovice, podle kterého se řídí i v Jiříkovicích. Za užívání tam
platí domácí i přespolní.
Územní plán obce pokročil jednáním na Krajském úřadě ze zástupci
odborů životního prostředí,dopravy a regionálního rozvoje.Dohodli jsme se, že
plochy pro dálniční napojení budou v územním plánu vyznačeny jako územní
rezervy. Souborné stanovisko ke konceptu je již zpracováno a po schválení
může ÚPD pokračovat projednáváním návrhu.
Ve věci odkanalizování obcí v rámci projektu „Ochrana povodí Dyje“ se
konalo mnoho jednání a 5.6. 2003 byli zástupci obcí na jednání ve Šlapanicích

informováni o tom, že I.etapa bude zahájena na konci roku 2004. Obce zařazené
do první etapy mají zvýšen podíl ročních splátek tzv.vlastních zdrojů na 1,1 %,
ostatní platí stále 1 % z uvažovaných nákladů. Do první etapy se po velké snaze
dostala, jak je známo, i obec Blažovice.
Po tradičním setkání s vedením Cementárny jsme od firmy dostali finanční
příspěvek na úpravu sportoviště ve školním areálu ve výši 100 tis. Kč.
Z loňské dotace od cementárny byly zatepleny stropy ZŠ. Nyní je v ZŠ
havarijní stav topení, které opravíme do začátku topné sezóny.
Finanční opatření budou opět nepochybně důležitým bodem jednání
dalšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce, protože narůstají další
požadavky na obecní rozpočet. Z důvodu požadavku na vlastní zdroje jsme
přepustili ostatním obcím Mikroregionu část z dotací Programu obnovy
venkova na údržbu zeleně a opravy památek a celou dotaci na úpravy Obecního
úřadu. Proto finanční výbor v pololetí provedl vyhodnocení příjmů a výdajů
obce.
Z významnějších akcí doplním,že byla provedena úprava a čištění potoka
od fotbalového hříště po mokřad pod Hrubou skalou a že pokračují úpravy
zeleně na Santonu.
Tolik pouze nejdůležitější informace o tom hlavním, co se událo i o tom co
nás v nejbližší době čeká.
František Kopecký
starosta obce
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jsme v rámci oslav 70 let kopané ve Tvarožné přivítali „Bolkovu
jedenáctku“ s mnoha známými tvářemi z kultury i sportu.
se konala tradiční přehlídka dechovek k výročí Julia Antoše.
byl u cesty do Holubic odhalen pomník „Obětem bitvy u Slavkova“.
pořádala TJ Sokol Tvarožná sportovní odpoledne pro mládež
v lehkoatletických disciplínách.
projednávala valná hromada svazku obcí Šlapanicko přípravu
splaškové kanalizace, mikroregion Rokytnice jednal v Mokré o
dotacích z Programu obnovy venkova.
dopoledne pořádala Základní škola na hřišti pod Kopečkem
Olympiádu škol z Brněnska. Večer se konala slavnostní schůze k
70.výročí založení kopané v obci. Pro zúčastněné byla připravena
brožura o historii tvaroženské kopané se statistickými údaji.
se k tomuto výročí uskutečnil turnaj fotbalových seniorů.
na návsi soutěžili hasiči „O pohár Zastupitelstva obce“.

13.6.

koncertovala v kulturním domě skupina Lehká noha s hostující
skupinou Cop z Plzně.
13.-14.6. se konalo referendum o vstupu ČR do EU, výsledky najdete na jiném
místě.
24.6. bylo ve Tvarožné oficiálně zahájeno využívání „Naučné stezky na
území Bitvy tří císařů. Na Obecním úřadě se dopoledne s MŠ loučily
děti, které půjdou po prázdninách do 1.třídy a také děti, které po
prázdninách nastupují do 6.třídy ZŠ Pozořice.
V podvečer jsme přivítali občánky a blahopřáli jsme jubilantům, kteří
dovršili svoje kulatá výročí v prvním pololetí.
25.6. bilancovali fotbalovou sezonu žáci TJ Sokol Tvarožná. Bylo
dokončeno čištění potoka a úpravy koryta v úseku od fotbalového
hřiště po mokřad pod Hrubou skalou.
27.6. jsme na Obecním úřadě blahopřáli žákům SDH Tvarožná k vítězství
v okrskové soutěži. Večer hodnotili fotbalovou sezónu hráči prvního
mužstva TJ Sokol Tvarožná.

JARNÍ SEZÓNA FOTBALOVÝCH SENIORU
25.4.
2.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.

Lovčičky – Tvarožná
Bosonohy – Tvarožná
Tvarožná – Pozořice
Tvarožná – Bolkova jedenáctka
Viničné Šumice – Tvarožná
Tvarožná – Autospektrum Brno

2:2
1:1
3:5
2:6
2:3
5:2

(P.Buchta.P.Nečas)
(P.Buchta)
( P.Buchta,J.Šmerda,vlastní)
(P.Buchta,V.Buchta)
(P.Buchta 2, V.Buchta)
(P.Buchta 2, V.Buchta, P.Daněk,
K.Halouzka)

pohárový turnaj ve Tvarožné
Tvarožná – Viničné Šumice
1:0 (P.Buchta)
Tvarožná – Mokrá-Horákov
1:0 (P.Buchta)
Tvarožná – Pozořice
0:0
Pořadí: 1. Pozořice, 2. Tvarožná, 3. Mokrá-Horákov, 4. Viničné Šumice
14.6. memoriál Vladimíra Kalvody v Újezdě
Tvarožná – Otnice 2:0
Újezd – Tvarožná 1:0 o třetí místo
Šakvice – Otnice 2:1
Pořadí: 1. Šakvice, 2. Otnice, 3. Újezd, 4. Tvarožná

Omluva čtenářům.
V minulém čísle nám unikly chyby v datech u referenda o vstupu ČR do
EU a v termínech otevření sběrného střediska komunálních odpadů.
Za chyby se omlouváme.

Poděkování
V tomto čísle děkujeme všem obětavým organizátorům, kteří se podíleli na
akcích, zmíněných v tomto čísle.¨

Referendum o vstupu ČR do EU
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 – Tvarožná
Celkový počet oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a
zvláštního seznamu: 901
Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky: 602
Počet odevzdaných úředních obálek: 602
Počet odevzdaných platných hlasů: 590
Počet hlasů „ANO“: 483
Počet hlasů „NE“: 107

Z Tvaroženské kroniky
Co zapsal kronikář v roce 1927.
Pomník padlých
Dne 29. května 1927 byl v obci svěcen pomník padl7ch občanů
tvaroženských ve válce a předán veřejnosti.
Pomník jest dílem akademického sochaře F. Fabiánka. Návrhů na pomník
bylo více od různých umělců. Navrhoval mistr Fabiánek, Mašek, Kadlčík a
kamenický mistr Božek Jan z Podolí. Občané rozhodli se pro mistra Fabiánka a
jmenovaný vytvořil dílo krásné a poměrně laciné. Pomník byl za 15.000 Kč.
Bylo mnoho a mnoho práce a jednání než pomník byl postaven a zdálo se,
že celá akce tohoto pietního díla se nueuskuteční.
Pozůstalí po padlých výslovně si přáli, a je to též protokolováno
v protokole obecní rady, aby pomník byl svěcen.

To bylo pro některé jednotlivce i spolky kamenem úrazu, že odřekly
jakoukoli účast. Mnohým se nelíbil materiál z něhož pomník je vytvořen a přáli
si míti pomník mramorový, ale ani na tento ničeho nedarovali. Někteří mnuvili
proti celé akci proto – aby mluvili.
Pomník byl postaven pod protektorátem obecní rady a k poradám byl
přizván místní farář P. Miloslav Simonides, řiď. uč. Bohuslav Skácel a předseda
místní školní rady Jos. Švábenský.
Část úhrady na pomník byla získána dary a ostatek doplatila obec.
Slavnostní řečníkem při předání pomníku byl P. Jan Galle, katecheta
v Tuřanech, sbory zapěl brněnský Főrster a báseň měla říkat Žofie Floriánová,
žačka III tř. Zahájení a ukončení měl starosta obce Fr. Vičar.
Bohužel slavnost se nevydařila, poněvadž pršelo. Vše se dálo velmi
urychleně. Polní mše sv. se na návsi vůbec nekonala.
Postavení pomníku splatili občané tvaroženští dluh padlým rodákům. –
Pěkný plot kolem pomníku daroval mlynář z Velatic Jan Ftačník.

Odvodnění kostela
V kostele bylo ustavičně vlhko, které se jevilo hlavně na vnitřních stěnách.
Proto v měsíci červenci a koncem srpna 1927 byl celý kostel odvodněn. Práci
tuto prováděl drenážník z horákova Komárek.

Okénko do života ZŠ
Poslední příspěvek v letošním školním roce se bude týkat především
zhodnocení dvou větších úspěšných akcí května a června a práce žáků naší školy
za 2. pololetí.
Jak jsem již uvedla v minulém „Okénku“, na školu v přírodě jsme vyjeli
letos do Kutin u Tišnova. Odjelo celkem 66 žáků, které jsme rozdělili do šesti
smíšených skupin. Tématem letošního pobytu byla hra o mimozemšťanech –
nebo-li zkoumání Sluneční soustavy a jejích planet. Kromě dopolední výuky se
děti například zapojily do meziplanetárních sportovních soutěží, založily si kartu
mimozemšťanů, vyrobily vlajku a v lese našly svůj raketoplán, prozkoumaly
okolí tábora, kde si z nasbíraných kytiček vytvořily barevné paletky, které nám
v současné době zdobí školu spolu s fotodokumentací všech aktivit.
Druhou dlouho připravovanou akcí byly lehkoatletické závody v rámci
Dětských olympijských her pro málotřídní školy okresu Brno – venkov.
Vzhledem ke změně termínu se zúčastnilo méně škol než obvykle. Soutěžilo 80
žáků z pěti málotřídek. Naše mladší děvčata získala putovní pohár za 1.místo
družstev. Nejúspěšnější sportovkyní byla Veronika Masaříková – získala zlatou
medaili v kategorii mladších dívek.

V úterý 24.6. jsme se na obecním úřadě rozloučili za přítomnosti pana
starosty s 20 žáky 5.ročníku. Všichni obdrželi malý dárek v upomínku na naší
školu, který pro ně připravila třídní učitelka Mgr.Ivana Majerová.
V pátek 27.8. byl slavnostně zakončen školní rok 2002/2003. Vysvědčení
za 2.pololetí bylo vydáno 79 žákům. Ze samých jedniček se radovalo 40 žáků.
Žádný žák neměl sníženou známku z chování, pochvalu za reprezentaci školy
dostala Veronika Masaříková. 78 žáků postupuje do dalšího ročníku, jeden žák
ročník opakuje. Do Pozořic přechází 18 žáků z 5.třídy, jedna žákyně odchází na
Gymnázium do Šlapanic a jedna žákyně na Základní školu do Želešic.
Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. V tomto pololetí se
jedná o celkem 3 544 hodin, což je v průměru 45 hodin na žáka. Je to suma
značně vysoká a svědčí o tom, že nás v únoru částečně zasáhla chřipková
epidemie.
Na závěr přeji všem žákům, pedagogům a zaměstnancům školy krásné
slunečné prázdniny a dovolenou. Také doufám, že se současné celorepublikové
problémy ve školství vyřeší a opět slavnostně 1.září 2003 zahájíme nový školní
rok.
Mgr.Věra Floriánová

Mateřská škola
V PC centru na Křížové v Brně proběhla výtvarná soutěž pod názvem
Brněnská spirála, která byla zároveň veřejnou výstavou. Naše mateřská škola se
této soutěže zúčastnila a získala zde Čestné uznání.
Rozloučení s budoucími školáky se uskutečnilo na OÚ dne 24.6.2003. Děti
si připravily krátké pásmo a odnesly si hezkou knihu, která pro ně bude
vzpomínkou na společně strávené chvíle v mateřské škole. Do 1. třídy ZŠ
odchází osm dětí, z toho čtyři dívky a čtyři chlapci. Od září jim nastanou úplně
jiné radosti i starosti. Ve čtvrtek 25.6.2003 jsme pro všechny připravili táborák
s diskotékou, kde byly děti pasovány na školáky.
MŠ bude uzavřena od 30.6.2003 do 31.8.2003 a to z důvodu nedostatku
přihlášených dětí. Provoz opět zahájíme v pondělí 1.9.2003 v 6:30 hod.
Paní Dvořáčková vybírá dne 28.8.2003 od 8:00 do 16:00 hodin peníze za
stravování na měsíc září 2003. Již předem děkujeme.
Na závěr přeji hezké prožití prázdnin.
Yvona Hrbáčková

Ze života farnosti
Skončil školní rok, čas námahy a starostí, kdy se jako hospodáři snažíme
zasévat dobré semeno, okopávat a zalévat. Jsou to ty různé aktivity, přípravy,
kroužky, které během školního roku probíhají. Výsledky nejsou vidět hned,
přesto konáme svou práci s nadějí, že jednou aspoň něco z toho, co zasejeme,
vzejde a přinese ovoce.
Poděkování patří všem, kteří během školního roku vedli různé sbory,
schóly, společenství, kteří vyučovali náboženství. Pro zajímavost: na ZŠ
Tvarožná vyučovali náboženství ve školním roce 2002/2003 P. Jan Nekuda,
Dominika Ondráčková, Silvestra Ondráčková. Na ZŠ Mokrá P.Jan Nekuda,
Barbora Švehlová, Eliška Rotreklová, Jana Brzobohatá a Petr Machain.
Na faře ve Tvarožné se během roku scházela schóla malých dětí, schóla
dospívajících, páteční společenství mládeže, páteční kroužek pro děti.
Nacvičovat chodila na faru i hudební skupina Není zač.
Asi 12 rodin využilo faru pro uspořádání rodinných oslav jako jsou křtiny,
narozeniny nebo promoce.
Stále splácíme úvěr. Ze 4 milionů nám zbývá splatit do května 2008
3.278.000 Kč.
Na farní zahradě byly pokáceny staré stromy, zahrada byla vyčištěna.
Velký úklid se konal také na věži kostela a na půdě, kde působí veliký
nepořádek holubi.
Skupina farníků se v červenci vydá na společnou dovolenou do Roháčů s
ubytováním u Oravské přehrady. Přejeme všem, aby se jim čas prázdnin a
dovolených vydařil a prospěl jim na těle i na duši.
P. Jan Nekuda

70. let kopané ve Tvarožné
V červnu si náš oddíl připomněl toto výročí na slavnostní schůzi dne
6.června 2003 v KD Kosmák, které se zúčastnilo kolem 120 bývalých i
současných hráčů, trenérů, funkcionářů a našich příznivců. Za VV OFS Brnovenkov byl přítomen jeho předseda p. Šťastný Zdeněk, za ČSTV Brno-venkov
p. Sýkora Jiří a dále pak zástupci oddílů Vin. Šumic, Blažovic a Mokré.
Všichni přítomní obdrželi brožurku o tvaroženské kopané, vydanou
k tomuto výročí.
V průběhu této schůze obdrželi dva bývalí nejstarší hráči a funkcionáři
pamětní medaili:
Pan Kaláb Vladimír – 89 let – byl aktivním hráčem SK Junák Tvarožná a
členem výboru, který v roce 1943 zakládal sportovní klub SK Tvarožná.
Pan Kolbábek Jaroslav – 78 let – jeden z členů zakládajícího výboru.
Řadu let byl aktivním hráčem a funkcionářem. Během své hráčské kariéry

reprezentoval náš oddíl ve výběru Šlapanicka proti Slovácku, v dalším utkání
proti Bratislavě.
Pan Weber Josef – 88 let – v upomínku na hráčská léta v našem oddíle mu
bude předána brožurka s věnováním a drobné upomínkové předměty při
návštěvě členů Zastupitelstva obce Tvarožná v DD Zastávka.
Oslavám předcházelo dne 17.5. 2003 přátelské utkání našich seniorů, hráčů
nad 35 let, s XI. Bolka Polívky. Utkání skončilo vítězstvím hostů 6:2 (4:2),
jejichž branky vstřelili Konečný Michal 3, Poganyi Michal 2, Došek Libor 1,
branky seniorů Ing. Buchta Michal a Buchta Vlastimil.
Vyvrcholením oslav byl turnaj seniorů, který se konal 7.6. 2003 na hřišti
pod Kopečkem s těmito výsledky:
Tvarožná – Vin. šumice
Mokrá – Pozořice
Vin.Šumice – Pozořice
Tvarožná – Mokrá
Mokrá – Vin.Šumice
Pozořice – Tvarožná
Konečné pořadí:
1. Pozořice
3
2. Tvarožná
3
3. Mokrá
3
4. Vin.Šumice 3

2
2
0
0

1:0
0:1
0:2
1:0
0:0
0:0
1
1
1
1

0
0
2
2

branka Ing. Buchta Petr
branka Tvrdý
branky Fiala, Navrátil
branka Ing. Buchta Petr

3:0
2:0
0:2
0:3

7
7
1
1

Cenu pro nejlepšího střelce turnaje, kterou věnoval McDonald’s, získal náš
hráč Ing. Buchta Petr
Junek Vladimír

Hasičský červen 2003.
Červen, nejaktivnější měsíc tvaroženských hasičů. Již 13 let, od 100 výročí
založení sboru, s nultým ročníkem, se snažíme přilákat na naši náves dobrovolné
hasiče k soutěžnímu klání. Letos, na 12. ročníku, se konečně podařilo prolomit
magickou hranici, 20 soutěžících družstev. Počet však nijak neovlivnil celkovou
dobu soutěže, protože po 13 letech pracuje zázemí, jako dobře promazaný stroj.
Náš dobře zaběhnutý systém narušují pouze naši členové, kteří se stali
zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Pozořice a proto jsme museli

nahradit velitele br. Filipa, tradičního velitele soutěže, br. Jirkem Šmerdem,
který se zhostil nové funkce velmi dobře, i když mu pot stékal až do járku. I br.
Severa Pavel si musel zajistit zástup na 2 hodiny, aby se soutěže mohl zúčastnit.
Aby to Jirka neměl jednoduché, prosadili mladí hasiči i změnu v soutěži. Start
byl přes potok po lávce, místo klády byla přes silnici hadice a soutěžící museli
dávat přes ni přejezdy. Pro nás to znamenalo upravit stanoviště startu, přidat
houkačku, aby i nedoslýchaví vyběhli včas a časoměřiči, poznali start. Další
změnou byly poháry. Zavrhli jsme obvyklé plecháče a nechali zhotovit pivní
krýgle o větším obsahu s tvaroženským malovaným motivem – Kopeček s kaplí
Panny Marie Sněžné a replikou děla z napoleonských válek. Za tuto změnu jsme
sklidili hodně pochvaly a u dodavatele budeme mít možná příště slevu.
Vítěz žhavého letního odpoledne 8.6.2003 se jmenoval SDH Žabčice, který
si odvezl 1. cenu, Putovní pohár OU Tvarožná a velmi malé sele našeho
sponzora Bonagro Blažovice.
Druhé místo soutěže patřilo družstvu našeho rodáka br. Jiřího Poláčka
z Tvarožné č. 1. který dělá kariéru ve Velaticích a nám nechce upravit náš
soutěžní stroj podle velatických parametrů. A tím pádem naši borci vybojovali
3. a 4. místo. Změna propozic oživila vlastní soutěž, časomíra nebyla opět
výrazná i když jsme ji polepili doporučeným filtrem. Občerstvení bylo dobře
zásobeno a tak si účastníci letního odpoledne mohli dát pivo i uzenou cigáru i po
vlastní soutěži.
Víkend kolem 13. června nepatřil pouze referendu o EU. V sousedních
Sivicích slavili hasiči 100. výročí založení sboru. A tak se naši zástupci
zúčastnili sobotních oslav a slavnostní schůze a v neděli odpoledne netradiční
soutěže. V celku nenáročné disciplíny, s dopravou pivního sudu na nosítkách,
s osvěžením v nádrži vody a závěrečnou pivní štafetou. Bylo vidět, že žádnému
soutěžícímu, po uběhnutí asi 200 metrů, to pivo pité na čas, moc nechutnalo. I
naši borci, po začátečním špekulování a sbírání trestných bodů, se smířili se
sedmým místem.
Sobota 21.6. patřila tradičním hasičským hodům. Stárci nenechali nic
náhodě a plánovali vše nejmíň rok dopředu a jak šel čas, docházelo k změnám
v počtu párů a jejich složení. Za první stárky si zvolili Romana Daňka a
Marušku Řičánkovou. K poslední změně došlo ve čtvrtek navečer, kdy při
dopravě máje se zranil první stárek. A tak br. Petr Klaška, během roku postoupil
z prvního náhradníka sklepníka, přes stárka až na post prvního stárka.
Ve tři hodiny odpoledne vyrazil průvod 14 párů, za doprovodu kapely
Zlaťanky, po vesnici, aby cestou se do průvodu připojovala krojovaná omladina
se svým doprovodem. Krásné slunné odpoledne vyvrcholilo na hřišti Kulturního
domu Kosmák nástupem stárků a potom zatancovala tvaroženská školní mládež
Moravskou besedu, pod dohledem paní ředitelky Věrky Floriánové. Že
komunikace mezi stárkama a hasičama byla vcelku dobrá, svědčí fakt, že stárci
vydrželi tancovat až do 6 hodin večer.

Večerní hodová zábava, v první letní noci, která však patřila
k nejchladnějším v červnu, proběhla v poklidu. Přes tři sta hostů, se při poslechu
a tanci dobré kapely, dobře zajištěného občerstvení, bavilo až do 3 hodin. A až
do rána se ještě poklízelo.
Tím však nekončil program hasičů. Vedoucí mládeže, někteří po probdělé
noci, vyjeli se dvěma družstvy mladších žáků na poslední soutěž letošní hasičské
mládežnické ligy. Mladí hasiči však v noci spali a tak, jak je jejich zvykem,
všechny soupeře opět porazili. Možná si ještě vzpomeneme, že loni po hodech
se v neděli odpoledne přehnala nad Tvarožnou smršť s bouřkou a kroupami.
Letos to bylo lepší, protože to byla smršť pohárů. Mladší žáci, pod vedením br.
Petra Pejřila, Zbyňka Machance a Žofky Ondráčkové, vybojovali pohár za 1. a
3. místo v Židlochovicích, získali pohár za 1. a 3. místo v letošní hasičské
mládežnické lize a pětiletý Adam Lindovský byl oceněn pohárem pro
nejmladšího účastníka celého ročníku.
Naši muži, po probdělé noci, pod vedením Romana Jahody, v nedělním
odpoledni zvítězili v soutěži „O putovní pohár“ v Pozořicích, a tak doplnili
nedělní sbírku o další dva poháry.
Naši nábytkáři by měli pořídit nové police, aby bylo kam ty všechny
plecháče umístit.
Tak takový byl letošní hasičský červen. UF, UF.
Neužil Leo

Zpráva TJ Sokol – Oddíl sportu pro všechny
Vyvrcholením činnosti sportu pro všechny, byla organizace místního
přeboru v lehké atletice pro žactvo a předškolní děti. Najít však letos vhodný
termín, bylo těžší než jindy. Spojili jsme se tedy se zástupci výboru SRPŠ při ZŠ
a po dohodě se rozhodli tuto tradiční akci uskutečnit netradičně v neděli 1.
června odpoledne. Nebýt lijáku, který celou akci o hodinu protáhnul a
organizačně rozdrobil, bylo by to velmi pěkné sportovní odpoledne
k Mezinárodnímu dni dětí.
Což je jen povzdech organizátorů, na nadšení a výkonech děti to neubralo.
Zpráva i výsledky soutěží byly vyvěšeny celý měsíc na vývěsce v budově
Obecního úřadu, nyní jsou tam i fotografie z této akce a z městského přeboru
předškolních dětí.
Na tomto místě je ovšem třeba také připojit pozvánku na další sportovní
akci, jejíž již 7. ročník uspořádá TJ Sokol v týdnu před poutí. Na této akci se
podílí také SRPŠ při ZŠ a prostřednictvím kulturní komise i Obec Tvarožná.
Tvaroženská olympiáda se letos uskuteční ve dvou dnech. V pondělí 4.8.
proběhne atletický trojboj (hod, běh, skok daleký) a ve středu 6.8. v tělocvičně

na Kosmáku soutěž ve šplhu a skoku vysokém. Bližší informace i výsledkové
listiny budou opět vyvěšeny na vývěsce v budově OÚVěříme, že letos přijde na Tvaroženskou olympiádu hodně závodníků –
organizátoři, sportoviště, občerstvení i ceny pro nejlepší se na ně již těší!
I. Šťastná

Vážení sportovní přátelé
brněnská futsalová soutěž 2002/2003 je za námi a proto bych Vás rád
seznámil s naší činností.
Futsal je sálová kopaná se čtyřmi hráči a jedním brankářem, s mírně
odlišnými pravidly oproti velkému fotbalu.
V tomto ročníku jsme hráli pod názvem SANTON Tvarožná 3.B třídu
Brno-město. Všechna utkání se odehrála venku na umělém trávníku na základní
škole v Líšni.
Celkově jsme obsadili 3. místo s počtem 37 bodů a skórem 53 branek
vstřelených ku 46 brankám obdržených.
Mužstvo nastupovalo v sestavě (místních):
Sedláček Vladimír
Maňák Libor
Katrnoška Milan
Buchta Ivan
Šmerda Jiří
Titz Erik
Fišer David – nejlepší střelec
Král Milan
Krček Milan
a příležitostně hráči z Brna.
Protože brněnská soutěž prochází reorganizací, postupuje z naší skupiny 6
mužstev do 2. brněnské třídy. Mezi nimi je i SANTON Tvarožná.
Naše výsledky jsou uváděny v pondělníku Region sport a na internetových
stránkách www.b-a-f.cz
Veškerou činnost jsem si doposud hradili se svých vlastních prostředků
(startovné, míče dresy). Tréninkové hodiny by se nám měly v příští sezóně
zlepšit díky výstavbě nového hřiště s umělým povrchem na Kosmáku.
Naším cílem pro příští sezónu bude udržení se ve 2. brněnské třídě,
konsolidace mužstva a zlepšení herního projevu.
Ing. František Fajstl

Zpráva oddílu kopané
Žáci ve skončeném ročníku 2002/03 neobhájili 3. místo z podzimu, dorost splnil
očekávání a v tabulce skončil na 7. místě. Muži uhájili 9. místo z podzimní části.
Žáci:
V jarní části získali žáci pouhé 4 body a v konečné tabulce klesli o 3 místa.
V pěti zápasech z devíti nedokázali vstřelit soupeřům jedinou branku, což se
promítlo ve skóre 13:30 (na podzim 47:13 se ziskem 18 bodů). Příčinou poklesu
výkonnosti byla skutečnost, že úspěšní střelci branek z podzimní části nHlučka
M. a Vít Kaluža v jarní části hráli většinu zápasů za dorost. Pro zranění nehráli
delší dobu Hlučka M., Smutný T., Trněný B. a do Blažovic přestoupil Havlásek
Martin. V závěru soutěže tak dostali příležitost mladší žáci, aby získali
zkušenosti pro další ročník. Od podzimní části přecházejí do dorostu Havlásek
R., Hlučka M., Gregor L., Kaluža V., Levíček J., Poláček L. a Trněný B. Na
závěr sezóny se uskutečnil daší ročník turnaje o „Pohár Václava Mokáně“ ve
kterém zvítězili žáci z Mokré před Pozořicemi, Vin. Šumicemi a Tvarožnou.
Nejpoctivějším hráčem uplynulého ročníku byl brankář Poláček Jiří.
V jarní části žáky trénovali Ing. Horák Petr a Trněný Bohumil st.
Konečná tabulka III. tř. 2003/03:
1.Mokrá 15
0 3 86:16 45
2.Vin. Šumice 12 2 4
47:12
3.Újezd 12
0 6 57:26 36
4.Blažovice
11 1 6
71:26
5.Kobylnice
10 3 5
61:25
6.Tvarožná
7 1 10
60:43
7.Práce 6
3 9 29:34 21
8.Pozořice
6 1 11
36:67
9.Babice 5
1 12 29:72 16
10.Podolí
0 0 18
3:158

Střelci branek (60):
1.Hlučka Marek
12+3=15
38
Novotný Petr
11+4=15
2.Kaluža Vít
11+3=14
34
3.Buchta Jan
6+0=14
33
4.Gregor Lukáš
2+1=3
22
Urbánek Martin 2+1=3
5.Horák Michal
1+0=1
19
Levíček Jiří
1+0=1
Nečas Marek
0+1=1
0
Poláček lukáš
1+0=1

Dorost:
V jarní části získali dorostenci 18 bodů (na podzim 15), skóre 28:32 (na
podzim29:43) a v tabulce se polepšili o 2 místa. S přehledem uhájili čest
v okresním přeboru i pro příští ročník, který se bude hrát už pod hlavičkou
Tvarožné, kam byl převod ze soutěže z Vin. Šumic již schválen VV OFS Brnovenkov.
Hráči přistupovali k náročným tréninkům i k většině zápasů se snahou
dosáhnout co nejlepších výsledků. Byly však zápasy, kdy se zbytečnou ztrátou
koncentrace připravili o lepší výsledky a vyšší bodový zisk.
Věkovým průměrem patří v okresním přeboru k těm nejmladším a tak se dá
v příštím ročníku OP očekávat další zlepšení.

Z této kategorie přechází k mužům jenom Grolich Jan.
Trenérem dorostu byl Chlup Rudolf ml.
Konečná tabulka OP roč. 2003/03:
Střelci branek (60):
1.Šlapanice
23 1 2
111:24
70
1.Kříž Marek
10
2.Blažovice
20 4 2
113:32
64
2.Buchta Roman 7
3.Rosice 18
0 8 130:42
54
3.Grolich Jan
6
4.Rajhrad
16 4 6
91:31
52
4.Mazel Zbyněk 5
5.Čebín 14
3 9 70:64 45
5.Drápal Petr 4
6.Opatovice
11 4 11
78:68
37
Hlučka Jakub 4
7.Vin Šumice
10 3 13
57:75
33
6.Balon Petr
3
8.Troubsko
9 6 11
41:63
33
Šťastný Daniel 3
9.Měnín 10
2 14
68:85
32
Buchta Radek 3
10.Ořechov
8 7 11
59:79
31
Kontum. výsl. 3
11.Kupařovice 9 4 13
33:58
31
7.Urbánek Tomáš 2
12.Újezd 7
3 16
59:97
24
vlastní
2
13.Vojkovice
4 2 20
41:103
14
8.Kadlec Luboš 1
14.Pozořice
1 1 24
26:156
4
Ryšánek Jan
1
Ondráček Tom.
1
Soutěž odehráli tito dorostenci:
Brankař – Levíček Adam
Ochránci – Ryšánek Jan, Balon Petr, Hlučka Jakub, Kadlec Luboš, Ondráček
Tomáš, Hlučka Marek
Záloha – Mazel Zbyněk, Drápal Petr, Kříž Marek, Buchta Roman, Grolich Jan,
Kaluža Vít
Útok . Urbánek Tomáš, Koudelka marek, Šťastný Daniel, Buchta Radek
Muži:
Po nepovedené podzimní části se ocitlo mužstvo v pásmu sestupu. Během
zimní přestávky se nepodařilo najít nového trenéra a tak se této činnosti ujal
kapitán mužstva Ing. Kozák Petr a v rámci možností i Václav Poláček.
Do mužstva přestoupili z Pozořic Toužin Tomáš a Wnetrzák Jan. Do FC
CVM Mokrá byl umožněn přestup Milanu Pokornému, hostování bylo
prodlouženo Karlu Spružinovi do Olešnice a Pavlu Džupenjukovi do Moutnic.
Zlepšenými výkony v jarní části získalo mužstvo 19 bodů (na podzim 13)
při aktivním skóre 20:15 (na podzim 22:29) a uhájilo 9. místo, které zaručuje
účast i v dalším ročníku III. tř.
V domácím prostředí ztratili muži pouhé 2 body po nerozhodném výsledku
v posledním zápase s Kobylnicemi.
Na hřištích soupeřů získali 6 bodů (v Pozořicích 3 body, po jednom bodu
v Mokré, Babicích a Dol. Kounicích). Nejlepší zápas odehráli muži v Babicích
(0:0), dále pak i přes porážky v Želešicích, Rajhradě a Blažovicích. Ve všech

těchto zápasech měli hráči zvláště v prvních poločasech řadu dobrých
brankových příležitostí, které však nedokázali úspěšně zakončit. Naopak
v závěrech zápasů inkasovali pod vlivem nepozornosti zbytečné branky, které
znamenaly prohrya ztráty bodů. Nevydařil se hned úvodní zápas v Hrušovanech,
který po naší velké převaze nakonec skončil po náhodných protiútocích vysokou
porážkou 0:3. V průběhu jarní části se podstatně zlepšily výkony brankářů i celé
obrany. Záloha však vlivem častých zranění hráčů (Muselík R., Kabeláč P.,
Toužin T.) pokaždé hrála v jiném složení a tím trpěla i hra útoku.
Konečná tabulka III. tř. A – 2002/03
1.Želešice
19
3
4
67:33
60
(+21)
2.Babice
15
7
4
46:21
52
(+13)
3.Rajhrad B
14
3
9
46:42
45
(+6)
4.Žabčice
13
5
8
59:39
44
(+5)
5.Újezd B
11
5
10
57:45
38
(-1)
6.Blažovice
9
10
7
48:46
37
(-2)
7.Kobylnice
9
8
9
49:46
35
(-4)
8.Mokrá B
9
6
11
47:51
33
(-6)
9.Tvarožná
9
5
12
42:44
32
(-7)
10.Blučina
9
3
14
50:67
30
(-9)
11.Pozořice B
7
7
12
33:56
28
(-11)
12.Kounice B
7
6
13
49:62
27
(-12)
13.Hrušovany
7
6
13
34:52
27
(-12)
14.Těšany
6
2
18
43:66
20
(-19)
Střelci branek:
1.Přikryl Martin
4+5=9
2.Brzobohatý Jiří
4+3=7
Kříž Zdeněk
4+3=7
3.Kabeláč Petr
1+2=3
Muselík Radek
2+1=3
4.Buchta Katel
2+0=2
Kozák Petr
1+1=2
Sedláček Tomáš 1+1=2
5.Brzobohatý Ivo
1+0=1
Džupenjuk Pavel
1+0=1
Kaluža Ondřej
0+1=1
Poláček Václav
1+0=1
Přikryl Aleš
0+1=1
Řičánek Jan
0+1=1
Wentrzák Jan
0+1=1

Zahájení podzimní části je plánováno takto:
10. srpna – muži a dorost24. srpna – žáci
Všechny zápasy v domácím prostředí budou hrány v neděli:
Žáci – dopoledne v 8:30
Muži – dopoledne v 10:30
Dorost – odpoledne ve 13:00
Tvarožná 3. července 2003
Jaromír Junek

Tvaroženští čižbáři
Čižba dle encyklopedického slovníku je lov drobného ptactva, kvíčal, čížků
a stehlíků do sítí nebo na lep, do klícek a ok.
Čižba je prováděna především v zimních měsících. V této době bývají
plevelné rostliny, zdroj potravy ptactva, pokryty sněhovou pokrývkou nebo
námrazou. Dospělí ptačí jedinci bývají přepeřeni a krásně vybarveni. V pudu
sebezáchovy zapomínají na vrozenou přírodou jim danou ostražitost a snadno
podlehnou lidským návnadám čižbařům – ptáčníkům. Jejich vybavení tvoří
různé lapače na dvorech či zahradách svých stavení. Nejrozšířenější jsou
přenosné „lepny“. Jsou to kožená pouzdra s vloženými březovými proutky
obalenými lepem z uvařených bobulí jmelí. Příprava lepu je velice pracná a při
vaření jmelových bobulí je nepříjemným pachem zamořena celá ulice.
„Vějičky“ – proutky opatřené lepem bývají kladeny čižbáři na jim známá
místa, především tam, kde se zpěvné ptactvo i v hejnech houfuje – na rumištích,
lesních cestách s kalužemi vody atd. Protože i já patřím k obdivovatelům
ptáčníků, chtěl bych milé čtenáře Tvaroženského zpravodaje seznámit
s některými z nich.
Na Krhoně bydlela rodina Gálů „Matýzů“. Jejich sousedy byly rodiny
Antošů a Kalábů (dnes Urbánků). Strýc Gála byl invalidou, nikoliv válečným,
jak jsem byl často informován. Nedávno jsem se dozvěděl, jak tetička
„Matýzka“ vysvětlovala svým vnoučatům Fuksovým, jakým způsobem jejich
děda o nohu přišel.
V dobách trvání tvaroženského panského dvora utrpěl strýc Gála vážný
úraz při obsluze volského spřežení, následkem jeho došlo později k nutné
amputaci nohy. Pobíral nějakou rentu. (O této skutečnosti jsem byl informován
potomkem rodiny Gálů p. Fukdou Ladislavem bývalým občanem Tvarožné, tč.
žijícím v Pozořicích – Sivicích.) Zda tetička „Matýzka“ někde pracovala si

nepamatuji, ale čtyři děti někdo živit musel. Strýc „Matýz“ se věnoval odchytu
zpěvného ptactva a při poslechu jeho zpěvu zapomínal pravděpodobně na svůj
krutý životní osud, zatím co tetička chodila drát k sousedkám peří.
Gálovo ptačí království jsem často s mým otcem navštívil a jeho ptačí
arzenál obdivoval. Strýc, vzhledem ke svým zdravotním problémům neprováděl
čižbu kolem vesnice, nýbrž se soustředil na domácí odchyt. Býval rád, když
mohl nějaký svůj úlovek s dalšími ptáčníky vyměnit. Vlastní rukou vyrobený
lapač měl připraven na „parkanu“ malého dvorku, z něhož bylo za pěkného
počasí vidět až k tvaroženským lesům. Všechno ptačí hemžení v lapači
pozoroval z nízkého okna kuchyně, v němž měl provrtán otvor pro šňůru
vedoucí k lapači. Po uvolnění špagátu následoval sběr ptáků, mezi nimi
nechyběli domácí „darmožrouti“ – vrabci. Také strýc Gála měl, jako všichni
ptáčníci, připraveno dostatečné množství různých semen z plevelů. Nechyběl
mák a zakoupený semenec pro stehlíky. To byla potrava pro vybrané jedince,
nestandardní kořist byla pouštěna na svobodu.
Z přímých potomků rodiny Gálů – „Matýzů“ již nikdo nežije.
Další z rodin krhounských čižbářů bydlel naproti „oficírny“ p. Havránka.
Tu starou barabiznu na skále z venkovního pohledu vidím stále před sebou.
Nacházela se v místech upraveného vchodu před prostorem kostela z východní
strany. Od široké zdi pokračující nad pomníkem p. Kosmáka směrem ke Krhonu
ji dělil hluboký příkop s úzkým chodníčkem, po němž si lidé krátili cestu ku
hřbitovu.
Obydlí Veselých bylo známo od názvem „Schőnburg“. V dnešní době by
zajásali tvůrcové televizní nebo filmové tvorby, kdyby měli k dispozici podobný
objekt, neboť večerní procházka kolem něj připomínala scény ze strašidelných
pohádek a hrůzostrašných detektivních příběhů. Vrzající, nedobře zajištěná vrata
přilepeného mlatu, létající dveře půdního vikýře a mlácení různých plechů
v malé zahradě za stavením. K dovršení atmosféry blízkost hřbitova a
vzpomínky na mnohdy nepravdivé historky. Ke všem tesknivé zvuky kočičího
namlouvání. Těch koček bylo v okolí „Schőnburgu“ jak ve filmu Angelika.
Jak veliký byl rozdíl od venkovního vzhledu toho stavení od posezení
v útulné, příjemně vytopené kuchyni. Tam se dařilo nachytaným ptákům vesele
zpívat v klecích na zdech místnosti. U Veselých bylo radost posedět a prožít
příjemné chvíle s dobrými hostiteli. Jejich jediná dcera Marie pracovala jako
kadeřnice v Brně a tak chutnou kávu z melty a cikorky připravovala a podávala
obřadně tetička Veselá.
Strýc Veselý Václav pracoval dlouhá léta v Brně. Tam dojížděl za každého
počasí na jízdním kole. Vzpomínám na jeho starost nad karbidovou lampou,
tehdy v hojné míře cyklisty používanou. Nebyl sám, kdo cesty za zaměstnáním
provozoval na kole. Z Krhonu těch „sportovců“ jezdilo více. Nejezdili za prací
tím prostým dopravním prostředkem pro upevnění zdraví, ale pro ušetření

peněz. Po zkušenostech z některého mého čtení nemohu jména „kolařů“
zveřejnit. Přesto na ně s úctou vzpomínám.
Ptáčníku Veselému se stala cesta za prací osudnou. Při sjíždění kopce
Pindulka jeho kolo dostalo smyk na okraji tehdy kostkovaného dláždění a on
pádem na patník u vozovky utrpěl smrtelný úraz. Tím končila činnost známého
ptáčníka.
Vedle stavení Veselých vlastnili menší pozemek naproti bydlící Buršovi.
Na malé zahradě stála kolna na nářadí. Ve Tvaroženském zpravodaji (září-říjen
2002) je dokumentární fotografie domků stojících naproti mnou popisovanému
stavení „Schőnburg“. S povděkem bych uvítal možnost shlédnout, dnes již
neexistujícího stavení Veselých, nějakou fotografii. Je dobře, že asanace
„Schőnburgu“ umožnila realizovat projekt rozšíření a úpravy prostoru před
kostelem, čímž přispěla k výraznému zabezpečení dopravy v této části obce.
Antonín Jašek
Dodatek
Ke jmenovaným ptáčníkům strýcům Gálovi a Veselému patřil též můj otec.
Pokud jsme bydleli na Krhonu v malém domku čp. 110, bylo teritoriem jeho
čižby okolí školy za humny, stráně vedoucí kolem cesty z Krhona k „Písečňáku“
a „Vévoz“ nacházející se tehdy mezi domy Štěpánků a Vlčků. Po odstěhování
do Hlinek to byla Zmola, kopeček Santon, neobdělané Vinohrady a především
tátova velká láska, tvaroženský les. Tam jsem s ním mnohokrát v zimních
měsících, kdy celá krajina byla zapadena sněhem, v rozmočených botech
vozíval na sáňkách otýpky sena pro hladovějící zvěř.
Ptáčnická vášeň mého otce byla největší v čase velké hospodářské krize
kolem roku 1935. Jako mnoho dalších sezónních dělníků nastupoval do
zaměstnání v různých cihelnách po svátku sv. Jiřího a dalším svatým, pro změnu
Václavem práce pro něj skončila. Následovala řada dalších příležitostných
zaměstnání – v plechárnách, textilce a na obci. Od jejího vedení získal párkrát
milodar – žebračenku – na kterou čekalo mnoho dalších tvaroženských dělníků.
Jejich jména mám v živé paměti a obávám se, že mnozí potomci by se
zveřejněním cítili dotčeni.
Jsem přesvědčen, že právě tehdejší mizerná doba donutila mého otce
věnovat se čižbě ptactva a dala mu možnost při poslechu ptačího přemýšlet o
trpkém údělu nezaměstnaného. Každý ptáčník si byl vědom toho, že provádí
zakázanou činnost, ale dodržoval hlavní pravidlo při odchytu. Chycené ptactvo
nikdy neumístnil hned po odchytu do vyhřáté místnosti. Snad po několika dnech
po aklimatizaci ptáků.
Moje máti nosívala chycené stehlíky, konopky, čížky nebo hýly prodávat
k brněnskému ptáčníkovi, jehož obchod s ptactvem se nacházel v úzké uličce na
pravé straně Zelného trhu, naproti dnešní prodejně fy. Meinl. Prodaný stehlík

měl cenu kolem 4Kč, zatímco hodinová mzda pomocníků byla něco málo přes
2Kč. Výdělek z nekalého odchytu a následného prodeje přišel na dobročinný
účet.
Drobné mince jsem nosíval k p. Karlu Ospalému. Ten bydlel v nově
postaveném rod. domě na Nové ulici a byl důvěrníkem odborové organizace,
v níž platila moje máti příspěvky. V kuchyni u Ospalých jsem čekával na
vylepení známky do legitimace.
Při bydlení v Hlinkách častokrát na vrata našeho domu bušíval p. strážmistr
Balatý t.č. bydlící na Konci ve stavení patřící Baslíkům. Přiznal se, že přišel na
prohlídku na základě anonymního udání. Každá z jeho návštěv dopadla pro naši
rodinu dobře. Čižbářství končilo začátkem II. světové války, protože každý
sebemenší přestupek měl za následek mnohem krutější postih než v minulých
letech první republiky.
Antoník Jašek

