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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
se začínajícím podzimem Vás srdečně
zdravím ze stránek tohoto čísla Tvaroženského zpravodaje.
Skončily prázdniny a dětem školou
povinným začal opět pracovní „režim“.
V prvních dnech nového školního roku
jsme si připomněli 100 let od otevření
školní budovy. Podrobnosti o průběhu
této slavnosti najdete na dalších stánkách.
Mně osobně mile překvapilo vystoupení
dětí v Sokolovně. Především v tom, že si
dokázaly zapamatovat, co před prázdninami nacvičily.
Od 19. září začne probíhat celková
rekonstrukce hlavního schodiště ke kostelu. Měla by trvat do konce listopadu.
Ve výběrovém řízení byla na realizaci
této stavby vybrána Stavební firma ŠMAK
z Brna. Půl milionu na tuto akci se nám
podařilo získat z dotací a darů.
Současně bude probíhat také oprava
severní fasády kostela, která je financována z prostředků farnosti.
Jistě jste si všimli, že na křižovatce
do Hlinek byla provedena komplexní oprava kříže. Podstavec je zhotoven
z umělého kamene a kopíruje tvary
původního zděného podstavce. Mramorová deska je repasovaná a zůstala původní. Práce zajišťoval odborný restaurátor
Dimitrij Neuwirth. Opravu samotného litinového kříže včetně otrýskání, pozinkování a nového nátěru provedla firma pana
Hasíka z Břeclavi.
Do konce měsíce září bychom měli mít
k dispozici odborný dendrologický posudek stromů v areálu kulturního domu.
Na jeho základě přistoupíme v dalším
období k ošetření, případně i k možné
likvidaci některých dřevin, abychom zajis-

Fotografie: Marie Ryšavá, Ing. Vilém Šimek, Pavel Šťastný.
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tili bezpečnost tohoto prostoru a zejména návštěvníků kulturních akcí.
Když už jsem se zmínil o stromech, rád
bych poděkoval profesionálním hasičům
z Pozořic, kteří nám ochotně vyšli vstříc
a pomocí vysokozdvižné plošiny odstranili na několika místech v obci obtížně
dostupné větve, které ohrožovaly majetek a zdraví občanů.
Oprava koryta potoka pod Novou Ulicí, s níž jsme uvažovali v letošním roce, se
odsouvá. Předpokládali jsme, že stavbu
bude možné provést jen na ohlášení, ale
úřady trvaly na vodoprávním řízení. To
samozřejmě celý povolovací proces prodloužilo. Až teprve v září, tedy před pár
dny, nabylo konečně stavební povolení
právní moci. Pokusíme se tedy nyní ještě
o získání dotace a realizaci uskutečníme
na jaře příštího roku.
Na autobusové zastávce Na Konci by
se měl do zimy objevit nový přístřešek
s lavičkou, podobně jako je tomu na protější zastávce ve směru na Brno.
Rekonstrukce krajské komunikace
vedoucí přes náves kolem obecního úřadu ke kostelu je ve fázi územního řízení.
Podrobnější informace o této stavbě bych
chtěl přinést v příštím čísle.
Na jiném místě zpravodaje najdete
dopis, který jsme poslali panu premiérovi
v souvislosti s jednáními, jež nyní ve vládě
probíhají a týkají se rozpočtového určení



daní (RUD). Tento dopis podporuje návrh
ministerstva financí a je součástí iniciativy
měst a obcí ČR, které jsou diskriminovány
v tom, že finanční prostředky z vybraných
daní rozděluje stát vzhledem k počtu
obyvatel jednotlivých sídel velice nespravedlivě. Jinde v Evropě (i na Slovensku) je
běžné, že rozdíl mezi obcemi, které dostávají nejméně a nejvíce (v přepočtu na jednoho obyvatele) je max. 2 až 2,5 násobek.
V naší republice je to 4,7 násobek, což
asi nemá v Evropské unii obdoby. Návrh
ministerstva financí je takový, aby se tento poměr upravil na 3 násobek. Polepšily by si tím všechny obce a města v celé
republice mimo 4 největší města (Praha,
Brno, Ostrava a Plzeň), kterým by se příjmy snížily a možná by je to i naučilo trochu šetřit a rozumněji hospodařit .
Například obec Tvarožná dostává od státu z vybraných daní ročně asi
7.000 Kč na jednoho obyvatele, Praha asi
32.000 Kč na občana. Pokud by byla novela zákona schválena, tak jak je připravena,
přineslo by to naší obci každým rokem
přes 2 mil. Kč navíc.
Jsem však realista a vím, že se tato čtyři města nebudou chtít svých výdobytků,
k nimž přišla, aniž možná tuší jak, zbavit.
Ale nebudeme jim závidět a kazit si
tím náladu, abychom pak nepřehlédli to
krásné, co nám podzimní čas přináší.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace o konaných akcích
• 1. a 2. srpna se konal 15. ročník Tvaroženské olympiády.
• 5. a 6. srpna proběhly doprovodné kulturní akce v rámci Tvaroženské pouti – v pátek
•

diskotéka a v sobotu vystoupení Tamburášů.
7. srpen patřil tradiční Tvaroženské pouti.

Tvaroženský zpravodaj
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• 20. srpna se konal letní country večer se skupinou Piknik a jejími hosty. Asi největší
•
•

ovace za své písničky sklidil Radek Retegy.
21. srpna, v nedělním slunečném odpoledni, svlažovali rozpálenou náves (i některé jedince) sprintující závodníci. SDH Tvarožná zde pořádal již druhý ročník soutěže
v požárním sportu.
1. září byl zahájen nový školní rok ve slavnostní atmosféře. Ve večerních hodinách
jsme si s lampionky štěstí a ohňostrojem na školním dvoře připomněli 100. výročí otevření nové školní budovy. V dalších dnech následovaly doprovodné akce.
Do neděle 4. září byly ve školní budově zpřístupněny dvě výstavy – z historie
tvaroženské školy a z díla doc. Vladimíra Drápala u příležitosti jeho nadcházejícího životního jubilea. Slavnosti se měl aktivně zúčastnit i dlouholetý kronikář obce
Ing. František Gale. Z důvodu pobytu v nemocnici mohl svým spoluobčanům poslat
jen pozdrav. Nikdo z mnoha přítomných návštěvníků tehdy netušil, že František Gale
se již dalšího společenského života ve Tvarožné nezúčastní. Zemřel v sobotu 3. září
2011. Jeho památce jsou věnovány další stránky tohoto zpravodaje.

Informace o nejbližších akcích a významných událostech
• 18. září – Farní den
• Koncerty komorního pěveckého sboru Zvony, Selenča (Srbsko)
ūū 1. října (18:30 hod.) – Tvarožná, Sokolovna
ūū 2. října (16:00 hod.) – Bučovice, zámek
• 8. října – setkání zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje ve Tvarožné
• 9. října – 130. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše
• 9. října (16:00 hod.) – divadelní představení křtinského ochotnického sdružení Křový,
•

„DORICHA A AMASID“, Tvarožná, Sokolovna
28. října oslaví 90. narozeniny doc. Vladimír Drápal

Poděkování
Janu Urbánkovi i ostatním členům a příznivcům TJ Sokol Tvarožná, kteří se podíleli
na zajištění olympiády pro děti a mládež a na organizaci doprovodných kulturních akcí
v rámci Tvaroženské pouti.
Občanům obce bydlícím v blízkosti „Kosmáku“ za trpělivost při konání letních kulturních akcí.
Petru Pejřilovi a tvaroženským hasičům za organizaci 2. ročníku soutěže v požárním
sportu.
Ředitelce základní školy Mgr. Věře Floriánové i celému personálu školy, doc. Vladimíru
Drápalovi s rodinou, obecním pracovníkům a všem dalším, kteří se podíleli na přípravách a organizaci oslav 100. výročí otevření nové školní budovy ve Tvarožné.
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

říjen–listopad 2011
středa
21. 9. 2011
sobota
1. 10. 2011
středa 12. 10. 2011
sobota 22. 10. 2011
Tvaroženský zpravodaj

15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
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středa
sobota
středa
sobota

2. 11. 2011
12. 11. 2011
23. 11. 2011
3. 12. 2011

15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
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.
Krabice od mléka a džusů – tetrapack – se ukládají do kontejnerů spolu s PET
lahvemi.



Zprávy komisí ZO

Zpráva komise Životního prostředí a zemědělské
Doba prázdnin byla časem dovolených, proto se ani v naší komisi nebylo
možné sejít vždy v plném počtu. Přesto
bylo nutné projednat několik důležitých
bodů, zejména ve vztahu k problematice
odpadního dvora.
Nejprve bychom rádi poděkovali občanům za využívání kontejneru
na bioodpad, který byl uveden do provozu v lednu t. r. Právě nyní je čas na likvidaci
rostlinných zbytků ze zahrádek, v nastávajícím podzimu pak jistě přibude shrabané
listí ze stromů, nahnilé ovoce aj. Snad se
nám tímto podaří omezit neustálé pálení
a zadýmení celé vesnice z minulých let.
Ukládání bioodpadu je a bude zdarma,
odvoz platí obec.
Stavební suť ve sběrném dvoře je
zpoplatněna a cena zůstává nezměněna,
přestože se její výše nerovná nákladům
na odvoz a likvidaci. Je to služba občanům, kteří mají zaplacené popelnice. Kdo
nemá trvalý pobyt v obci, tudíž neplatí
poplatek za odpad, nemůže zde ukládat
nic. Na bráně odpadního dvora budou
také vyvěšeny kontakty na odvozce kon-
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tejnerů pro případ velkého množství stavební suti (rekonstrukce domů apod.).
Papíry, kartony, noviny – sběr probíhá
asi 4× ročně ve dvoře základní školy. Kontejner bude přistaven v nejbližších dnech
a vše bude oznámeno rozhlasem. Do konce roku by měl být proveden sběr papíru
ještě asi v prosinci.
Velkým problémem však začal být tzv.
velkoobjemový odpad (postele, skříně,
nábytek).
Zde je nutné připomenout, že odvoz
kontejneru stojí obec přibližně 4.800 Kč
bez ohledu na jeho hmotnost. Zaměstnanci obce tento odpad odeberou pouze
v demontovaném stavu. Protože tohoto
druhu odpadu stále přibývá a kapacita
kontejneru se tím rychle naplní, navrhuje komise ŽP zpoplatnění ve výši
200 Kč/1 m3. Výše poplatku byla nastavena velmi mírně, v žádném případě nepokryje náklady na likvidaci. Obecní pracovníci „ocení“ odpad podle kubatury. Pokud
Rada obce tento návrh schválí, začne se
poplatek vybírat v nejbližší době.
Za komisi ŽP
Ing. Petr Kříž
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Z činnosti spolků a sdružení

Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná
oddíl kopané – PODZIM 2011
Sezona 2011/2012
MUŽI
kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
15

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

datum
14.8.
20.8.
28.8.
4.9.
10.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.

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

utkání
Tvarožná – Sokol Těšany
FK 1932 Hrušovany – Tvarožná
RAFK Rajhrad B – Tvarožná
Tvarožná – Sokol Kobylnice
SK Pozořice – Tvarožná
Tvarožná – SK Blučina
Sokol Mělčany – Tvarožná
Tvarožná – SK Moutnice B
Sokol Viničné Šumice – Tvarožná
Tvarožná – Sokol Opatovice
Blažovice – Tvarožná
Tvarožná – Sokol Žabčice
Pojihlavan ZD Kupařovice – Tvarožná
Sokol Těšany – Tvarožná

Tvaroženská olympiáda
Vzhledem k nepříznivému počasí se letos nepodařilo najít v červnu vhodný termín
k uspořádání místního přeboru v lehké atletice a tak všichni sportovci soustředili svoje očekávání na začátek srpna, kdy se měl konat již 15. ročník Tvaroženské olympiády.
Ani v tyto dny se však počasí netvářilo příliš vstřícně. Ráno 1. srpna to dokonce vypadalo, že poprvé po patnácti letech bude na Tvaroženskou olympiádu pršet. Na hřišti
pod kopečkem se však u prezence sešlo 43 soutěžících! Vybaveni pláštěnkami a teplým oblečením nakonec nelitovali, že opustili vyhřátý pelíšek (nebo z něho byli jemně
vystrčeni). Počáteční mrholení brzy ustalo a soutěže probíhaly v příjemné sportovní
atmosféře a za vydatného povzbuzování rodinných fanklubů jednotlivých soutěžících.
Dobré sportovní výkony byly i letos korunovány novými rekordy olympiády. Galerie
držitelů rekordů Tvaroženské olympiády se však nezměnila. Tentokrát nedošlo k nenávratnému přepsání jména držitele rekordu. Posunuly se hodnoty, ale jména zůstala.
Vyrovnání rekordu:
Petra Machancová
(II. kategorie 6–8 let)

skok daleký

268 cm

Překonání vlastního rekordu:
Aneta Otevřelová
(IV. kategorie 12–14 let)
Lukáš Machanec
(V. kategorie 15–18 let)
		

hod kriket. míčkem
běh na 60 m
skok daleký

36,30 m
7,6 s
548 cm

Tvaroženský zpravodaj

8

Tvaroženská olympiáda pokračovala druhý den, v úterý 2. srpna, soutěžemi ve šplhu a skoku vysokém v tělocvičně na Kosmáku. Změřit síly v některé z těchto disciplín
si však přišlo pouze 12 soutěžících. Tohle příjemné sportovní dopoledne proběhlo tím
pádem i podstatně rychleji.
Po oba dny byly pro výherce připraveny ceny a tradiční šekové poukázky, pro všechny zúčastněné osobní tabulka výkonů. Občerstvení pro soutěžící zajistil náš tradiční
významný sponzor – Motorest Rohlenka.
Zajímavosti letošní olympiády:
• Lukáš Machanec překonal svůj vlastní rekord z loňského roku ve skoku dalekém
o půl metru! Všechny tři pokusy byly vyrovnané, přes 5,40 m.
• Jediným soutěžícím letošního 15. ročníku Tvaroženské olympiády, který se aktivně
účastnil už 1. ročníku v roce 1997, byl Antonín Ryšavý. Za patnáct let jsme byli svědky
osobního rozvoje mnoha sportovců.
Z propagace i z předchozích řádků již víte, že jsme se opět vrátili k původnímu
modelu, kdy soutěže Tvaroženské olympiády probíhají ve dvou dnech v týdnu před
tvaroženskou poutí. Tak tomu bude i příští rok. Věřím, že se na 16. ročníku v roce 2012
sejde ještě více soutěžících i diváků. Na tomto místě chci však poděkovat všem, kteří
významně přispěli k hladkému průběhu letošního 15. ročníku: Obci Tvarožná za finanční podporu, paní Lachové z Motorestu Rohlenka za profesionální vstřícnost a ochotu, Janě Daňkové, Marii Ryšavé, Josefu Minaříkovi a Zbyňku Machancovi za pomoc při
organizaci soutěží.
Sportu zdar!
za výbor TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

REKLAMA
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
Po dvouměsíčním prázdninovém
odpočinku jsme ve čtvrtek 1. 9. 2011
zahájili nový školní rok 2011/2012. Letošní školní rok je jubilejním stým školním
rokem zahájeným v nové školní budově
ve Tvarožné. Slavnostní zahájení proběhlo v 1. třídě, kde jsme přivítali 9 nových
žáčků. Prvňáčky doprovázeli jejich nejbližší a přivítat a povzbudit všechny žáky
přišel i pan starosta ing. Petr Buchta.
K letošnímu výročí jsme od obce
obdrželi dar – zvon s věnováním, na který si všech 40 žáků naší školy zazvonilo
a nový školní rok začal.
Žáci budou v letošním školním roce
rozděleni do 3 tříd. Třídní učitelka
1. ročníku, s 9 žáky je Mgr. Pavlína
Třečková. Třídní učitelka 2. a 3. ročníku
se 13 žáky (7 + 6) je Mgr. Věra Floriánová
a třídní učitelka 4. a 5. ročníku s 18 žáky
(13 + 5) je Mgr. Ivana Majerová. Školní
družinu a výuku angličtiny letos povede Mgr. Jana Paukertová. Úklid a údržbu
budovy školy má na starost paní Renata
Laníčková, které patří za letošní přípravu
školy k oslavám 100. výročí od otevření
nové školní budovy velký dík.
První zářijový den byl také dnem zahájení oslav 100 let budovy školy. V 18 hodin
se sešli všichni bývalí žáci, učitelé a hosté
na školním dvoře, kde jsme si společně
připomenuli významné školní jubileum a otevřeli jsme připravené výstavy
k návštěvě. Na výstavě Historie školy byly
soustředěny historické předměty, knihy,
sportovní potřeby a hlavně vysvědčení
a fotodokumentace od nejstarší doby
až po dnešek. Druhá připravená výstava
ukázala návštěvníkům výbor z díla tvaroženského rodáka a také bývalého žáka
naší školy pana doc. Vladimíra Drápala.
11

V průběhu večera si mohli návštěvníci
školy posedět a popovídat se svými spolužáky a kamarády na školním dvoře, kde
bylo zajištěno občerstvení. Po setmění
jsme vypustili 100 lampionků štěstí, které
symbolizovaly 100 let naší školní budovy,
které jsme popřáli, aby ještě dlouho zůstala budovou, kde bude probíhat vzdělávání a ze které se bude ozývat smích a hlasy
dětí.
Slavnostní večer byl zakončen ohňostrojem doprovázeným hudbou.
Oslavy 100. výročí školy pokračovaly
dále 2. září od 19 hodin v budově Sokolovny ve Tvarožné kulturně laděným programem. Vystoupení si připravili žáci naší
školy společně s žáky ZUŠ Pozořice. Celým
večerem provázel moderátor radia Čas
pan Luděk Savana Urbánek. Po skončení
školního vystoupení následovala taneční
zábava s country skupinou Piknik a Tamburáši.
Sobota a neděle byly ve znamení prohlídky školy a výstav.
Školní oslavy se zdařily a doufám, že
všichni účastníci byly spokojeni s důstojným připomenutím významného výročí.
Jediným smutným okamžikem byl závěr
oslav. Informace o úmrtí pana ing. Františka Galeho – významného občana obce
Tvarožná a také kronikáře obce, který nás
ještě z nemocničního lůžka ve čtvrtek
pozdravil svým dopisem, vehnala slzy
do očí všem, kteří jsme ho znali, měli rádi
a velice jsme si ho vážili. V našich vzpomínkách a srdcích však bude stále s námi.
Na závěr svého příspěvku bych chtěla
touto cestou poděkovat všem, kteří sponzorovali oslavy školy, zapůjčili materiály
na výstavu o historii školy a hlavně těm,
kteří se podíleli na přípravě budovy a proRočník 39 • Číslo 5 • září–říjen 2011

gramu, a tím přispěli k zdárnému průběhu
oslav.

Všem žákům, jejich rodičům a také
pedagogům přeji úspěšný a bezproblémový nový školní rok 2011/2012.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Prázdniny utekly jako voda a máme
zde nový školní rok 2011–2012. K docházce do mateřské školy bylo pro tento školní rok přijato 50 dětí, z toho 17 holek
a 33 kluků. Jak je vidět, z naší mateřské
školy se postupně stává „škola klučičí“.
I tento školní rok nás čeká mnoho
zajímavých akcí. První akcí bude 20. září
muzikoterapie v mateřské škole. Tato akce
bude organizována pro děti starší a pro
děti mladší. Věřím tomu, že si každé dítě
tuto zábavu oblíbí. V měsíci září se tradičně chystáme do horákovské obory, kde
zhlédneme daňky, muflony apod., ve spojení s opékáním špekáčků v přírodě. Již
můžete pro tato nádherná zvířátka sušit
pečivo a následně sbírat kaštany. Termín

bude upřesněn v průběhu měsíce září.
4. října k nám do mateřské školy přijede
divadlo s pohádkou „Žádný strach“.
Od měsíce října v mateřské škole začínají skupinové aktivity – angličtinka pro
předškoláky, veselé pískání, šikovné ručičky, keramika a jóga. Samozřejmě bude
i nadále pravidelně probíhat 2× v týdnu
logopedie. V měsíci říjnu rovněž pojedeme do Mahenovy knihovny do Brna
na program pod názvem „Kniha základ
života“, který si pro předškolní děti připravili zaměstnanci knihovny.
Na závěr mého příspěvku přeji všem
čtenářům zpravodaje krásné babí léto
a hodně sluníčka.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
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Veterinární ordinace PetraVet nabízí komplexní veterinární služby pro psy,
kočky, drobné savce a malá hospodářská zvířata.
Moderně vybavená ordinace v obci Mokrá-Horákov disponuje čekárnou,
ambulancí, oddělenou hospitalizací pro psy a kočky. Pro klienty je k dispozici
prostorné parkoviště před ordinací.
Poskytované služby:
Prevence
Laboratorní diagnostika
Interní medicína
Chirurgie
Gynekologie a porodnictví
Odstraňování zubního kamene
Kontakt:
MVDr. Petra Otychová
Mokrá 348 (vedle České pošty)
664 04 Mokrá-Horákov
Telefon: 515 537 169
Mobil: 725 633 208
E-mail: ordinace@petravet.cz
www.petravet.cz

Hospitalizace, pooperační péče
Čipování, vystavení petpasů
Poradenství v oblasti výživy
Prodej krmiv a diet
Pohotovost
Návštěvy u klientů
Ordinační hodiny:
Pondělí:
8–10 15–18
Úterý:
objednaní
Středa:
8–10 15–18
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
8–10 15–17

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Ze života obce, zajímavosti

Ing. František Gale (*21. 1. 1943 +3. 9. 2011)
Dne 3. září 2011 jsme se dozvěděli zprávu
o úmrtí významného občana Tvarožné Ing. Františka Galeho. Zpráva se jeho rodnou obcí šířila velmi rychle. Více zapůsobila ještě v euforii oslav 100.
výročí otevření nové školy, na které se František
Gale připravoval. Jistě by se jich zúčastnil, ale jeho
zdravotní stav mu to nedovolil.
Stál u všech významnějších projektů a událostí v posledních desetiletích. Ať už to bylo
uvedení Programu obnovy venkova v počátcích
nové polistopadové éry, organizace vzpomínkových akcí bitvy tří císařů, oprava věže kostela sv.
Mikuláše, oprava fary, opravy a realizace nových
památkových objektů nebo bezpočet besed,
koncertů, vernisáží, připomínek různých výročí
a společenských setkání. Řada dalších myšlenek
zůstala na papíře nebo jen ve fázi jejich zrodu.
Vždy přitom měl na paměti pravdivou historickou podstatu, lidský element a úctu k prostředí, ve kterém, na přelomu dvou tisíciletí, žijeme.
S obdobným přístupem – respektováním faktů i lidským vyprávěním – obohacuje písemné
dokumenty o životě obce. Publikace „700 let
Tvarožné“ (1988) mu dává příležitost splnit si sen
o knize mapující dávnou historii i tehdejší dění
v obci. „Tvarožná, Santon a bitva tří císařů“ (1998)
mu poskytuje prostor pro logické navázání s novými poznatky a v knize „SANTON Příroda a historie“ (2008) splácí dluh svému Kopečku. Místu častých výletů, procházek, setkání, seriózních bádání
i krásných pohledů – na své rodiště, vzdálenou
majestátní Pálavu a také na bitevní pole, zkropené krví neznámých hrdinů ze vzdálených zemí.
Musím zmínit i poslední písemný počin, na kterém se podílel – „Vladimír Drápal“ (2010). Bez jeho
přispění by kniha pravděpodobně vůbec nevyšla
a tak bychom byli ochuzeni o další hodnotný příspěvek do knihovny o životě obce a jejích výjimečných lidech.
František Gale byl mimořádně činný i za hranicemi obce. V manažerských funkcích v nedaTvaroženský zpravodaj

leké cementárně, Moravském
zemském muzeu a zejména v roli
kvestora Masarykovy univerzity
(1991–2003) za sebou zanechával pozoruhodné výsledky. Za ně
obdržel řadu ocenění: Cena města
Brna pro rok 2000 za hospodářský
rozvoj, Stříbrná medaile za realizaci novostavby Moravské zemské
knihovny, Zlatá medaile Univerzity Komenského v Bratislavě za rozvoj slovenského vysokého školství
aj. Výrazně přispěl k novodobému
rozvoji Masarykovy univerzity
a k realizaci univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Svoji pracovní kariéru ukončil jako poradce ministra financí (2003–2006).
Do skutečného „důchodu“ však
neodešel. Udával tempo a směr
řadě spolků a sdružení, v nichž
působil (Československá napoleonská společnost, Nadace Universitas). Nadále mu nebyl lhostejný život v obci a při tom všem
14

neúnavně, více jak 30 let, zaznamenával zapomíná. Ve svém posledním veřejném
všechno dění ve Tvarožné pro budoucí vystoupení, při předávání medaile Artis
pokolení.
Bohemiae Amicis doc. Vladimíru DrápaNejsem s to zde vyjmenovat vše lovi 9. května tohoto roku, František Gale
a nebylo to ani účelem. Má výpověď je řekl: „Naše generace je vlastně svorníkem
možná i trochu subjektivní. Necítím se – mezi generací, která odchází a generací,
být tím, kdo naši obec zná dobře a dokáže která přichází …jsme generací, která tvohodnotit ty, kteří tady žijí nebo žili. Jedno ří paměť obce…“. Přemýšlím-li více nad
však vím jistě. Pokud nejsou významné těmito slovy, pak si uvědomuji, že tuto
činy připomínány, velmi rychle se na ně úlohu bude záhy plnit generace naše.
Pavel Šťastný, místostarosta

REKLAMA

Prodej rodinného domu – Velatice
Jedná se o řadový, přízemní dům s průjezdem 3+1 s možností rozšíření v obci
Velatice. Dům je ve tvaru L, veranda, soc. zařízení, komora, dílny, sklep zvlášť
(mimo budovu), dvůr, zahrada s přístupem i ze zadní části (možno i jako stavební
místo). Jedná se o klidovou část obce, výborná dostupnost od Brna, IDS, dálnice.
Volné ihned, cena 2 000 000 Kč. Tel. 728 140 655.
15
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. listopadu 2011. 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.
17

Ročník 39 • Číslo 5 • září–říjen 2011



Naši jubilanti

září–říjen 2011
90 let

Drápal Vladimír, Tvarožná 43

85 let

Kaláb Rudolf, Tvarožná 197
Katolická Božena, Tvarožná 281
Masařík Rostislav, Tvarožná 132

70 let

Buchtová Ludmila, Tvarožná 180

65 let

Kolářová Věra, Tvarožná 270
Pazderová Dáša, Tvarožná 80

60 let

Foltýn Agathon, Tvarožná 191
Maňáková Růžena, Tvarožná 71
Minaříková Jarmila, Tvarožná 277
Ryšánková Věra, Tvarožná 202
Svoboda Miroslav, Tvarožná 150
Trojáková Milada, Tvarožná 2

50 let

Šmerdová Magdalena, Tvarožná 286
Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

SAUNA KŘENOVICE
Nově otevřená finská sauna v soukromí.
Nabízíme možnost relaxace
pro skupiny, páry i rodiny s dětmi.
Kapacita sauny maximálně 8 osob.
Objednávky předem na telefonu 606 147 218.
Křenovice, Školní 649
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 21. 9. 2011, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 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
Tvaroženský zpravodaj
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Soutež v požárním sportu, 21. srpna 2011

Opravený Kalábův kříž

