Tvaroženský zpravodaj
červenec – srpen 2004
Vážení občané,
Dne 22. června jednalo Zastupitelstvo naší obce na veřejném zasedání.
Předmětem jednání byly především informace o postupu prací dle rozpočtu,
schváleného na letošní rok.
Bylo konstatováno, že hotové jsou schválené akce, o kterých jste byli
informováni v úvodním článku minulého čísla.
Byl rovněž instalován nový informační systém v obci. K němu ještě
přibudou dvě mapy obce. Výhodou tohoto systému je to, že může být průběžně
doplňován například o nové podnikatelské aktivity.
V oblasti životního prostředí bylo rozšířeno sběrné místo na sklo a plasty u
prodejny „U Matysů“ a zřízeno nové na Konci, kam ještě budou doplněny
kontejnery na sklo.
Na Santonu pokračuje každoroční údržba z dotací dle plánu péče,
odsouhlaseného obcí i Krajským úřadem. Ještě očekáváme dotace z PPK na
okolí mokřadu a na úpravu stráně na Krhoně. O významu Santonu se hodně
dozvíte na jiném místě tohoto čísla. Ve Tvaroženském zpravodaji byla
propagována akce „vlastní studna“.
Byl připomínkován návrh ÚPD. Ve věci zatížení hlukem bylo jednáno na
KHS v Brně. Uskutečnila se tradiční deratizace kanálů a byly aplikovány lapače
pro likvidaci klíněnky jírovcové. Dotaci z POV jsme obdrželi na úpravy zeleně
v obci. Jedná se o významnou částku. Zde přivítáme vaše podněty a připomínky.
Do soutěže o strom roku 2004, vyhlášené Nadací Partnerství, jsme
přihlásili jeřáb břek u Kosmákova kříže. Tento strom považujeme za významný i
jako výraz úcty k historii obce a k práci našich předků. Je úspěchem, že
zastupuje jižní Moravu v celostátním hodnocení.
Na čištění potoka jsme přijali nabídky AZ stavitelství Lysice a Agromeli
Brno. Kavyl Kralice slíbenou nabídku nedodal. Čištění dle našeho názoru
provedla dobře prvně jmenovaná firma. Přechodná skládka na návsi byla
nezbytná jako podmínka k bezplatnému uložení vytěženého materiálu. Budeme
požadovat, aby čištění v katastrálním území obce v příštím roce provedl správce
toku.
Ve věci výstavby Za humny se uskutečnila dvě jednání s vlastníky
pozemků. Došlo k částečné dohodě, předpokládá se výstavba 50 domků.
Existuje harmonogram postupu prací. Návštěva ve městě Hluboká poskytla
Radě obce dostatek informací z této oblasti.
Na opravu budovy bývalého kina zpracoval projekt atelier arch.
Rosendorfa. Bylo rozhodnuto prosazovat návrh na opravu budovy a výstavbu
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sociálního zařízení a dalšího zázemí v ceně cca 6,5 mil. Kč. Včasné dokončení
návrhu umožní zpracování kvalitní žádosti o dotaci.
Nechali jsme zpracovat studii úpravy křižovatky u kostela a chodníku
k Rohlence. Tyto studie dopracujeme do stadia projektů. Je rovněž zpracován
projekt chodníku u domu paní Mazlové.
V plánu jsou opravy památek a to především zničeného kříže k lesu z
dotace POV, zřízení nové pamětní desky pod kostelem, inspirované zápisem ve
staré školní kronice i oprava Sofferova pomníku.
Na hřbitově je opravena studna a instalováno čerpadlo.
Připravuje se úprava dvora a hřiště v areálu školy. Chceme také vybudovat
čekárnu na zastávce u kina ve směru od Brna z dotace POV.
MěÚ Šlapanice má nové pracoviště v Brně, informace byla publikována v
minulém Zpravodaji a na úřední desce.
Matrika byla smluvně zajištěna do konce roku 2004. Z vážných důvodů
požádala o rozvázání smlouvy ke 30.červnu dlouholetá matrikářka paní Věra
Maxiánová. Proto se budou matriční záležitosti pro naše občany dočasně
vyřizovat na Městském úřadě ve Šlapanicích. Do Tvarožné se služby vrátí po
ukončení zácviku dvou nových pracovnic.
Zajišťovali jsme volby poslanců do EU, na podzim nás ještě čekají volby
do Zastupitelstva JMK.
Mohyla míru – Austerlitz, obecně prospěšná společnost, jejímž jsme
členem, provádí monitoring služeb a aktivit v obcích pro roky 2004 a 2005.
Jedná se stále o umístění radaru na Mohyle míru a o obnově zcizených panelů
naučné stezky slavkovským bojištěm. Chystají se 2 propagační materiály z
dotace Programu obnovy venkova, jejímž nositelem je obec Holubice.
Mikroregion Rokytnice vedl těžiště své činnosti v žádostech o dotace,
v jednání o odkanalizování a v přípravě publikace o Mikroregionu.
Chata Jelenice byla oficiálně uvedena do provozu 18.června, příspěvkem se
podílí i Mikroregion Rokytnice. Využití chaty je určeno pro ochránce přírody,
pro junáky a také pro aktivity dětí z okolních obcí tedy i z Tvarožné.
František Kopecký
starosta obce

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
– Paní Věře Maxiánové za dlouhodobé úspěšné působení na MNV a OÚ
v různých funkcích, naposledy ve funkci matrikářky matričního obvodu
Tvarožná.
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PODĚKOVÁNÍ
– Občanům, bydlícím na návsi, za pochopení při čištění potoka.

INFORMACE
4.6.
6.6.
10.6.
12.6.
23.6.
28.6.
8.8.

v areálu kulturního domu koncertovaly skupiny Lehká noha a Fleret.
Škoda, že nebylo příznivější počasí.
na návsi se konala tradiční soutěž SDH o pohár Zastupitelstva obce.
Vyhráli hasiči z Žabčic.
oslavila a.s.VAS 10 let existence, v Pozořicích otevřeli další část
Zdravotního střediska se zubní ordinací a rehabilitací.
se konaly tradiční hasičské hody s 18 páry stárků. Hráli Hovorané.
bylo zahájeno čištění potoka, Rada obce navštívila město Hluboká.
jsme se v obřadní síni rozloučili s dětmi, které končí docházku v MŠ
i se školáky, kteří z tvaroženské ZŠ odcházejí do ZŠ Pozořice a do
dalších škol.
bude tradiční tvaroženská pouť. Kromě pouťových atrakcí na návsi
mají pořadatelé v areálu kulturního domu naplánovánu diskotéku a
setkání rodáků s Tamburáši.

DÁLNICE
Firma ESSO nám předložila záměr na vybudování čerpací stanice
pohonných hmot u areálu Bonagra. Zástupci firmy jednali s Radou obce a Rada
rovněž jednala s vlastníkem pozemku panem Janem Štěpánkem z Jiříkovic i s
ředitelem firmy ESSO pro střední Evropu ing.Lengyelem.
Záměr Zastupitelstvo obce neschválilo. Hlavním důvodem bylo to, že
stavba ČS by zabránila v nájezdu na dálnici ve směru do Brna i sjezdu od
Olomouce. To chceme do doby realizace nového, vyhovujícího napojení regionu
na dálnici, zachovat.
Další jednání se konalo ve Tvarožné 11.6. s poslancem Šustrem,
generálním ředitelem ŘSD Praha ing.Laušmanem a ing.Černým z ŘSD Brno.
Další jednání se uskutečnilo 18.6. s ministrem dopravy Šimonovským. Získali
jsme přísliby, běží tzv.EIA (vliv stavby na životní prostředí) na šestiproudové
rozšíření dálnice, existuje harmonogram prací na další postup.
Zároveň byli ministr Šimonovský i ředitel Laušman požádáni o pomoc při
umístění označení IS 23 u dálnice z obou stran s názvem Slavkovské bojiště.
František Kopecký
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Okénko do života ZŠ
…a školní rok 2003/2004 skončil. Ve středu 30.června jsme se rozloučili se
12 žáky pátého ročníku, kteří se po prázdninách stávají žáky jiných škol: 4 žáci
–gymnázia, 3 žáci ZŠ v Brně a 5 žáků ZŠ v Pozořicích. Páťáci všem na
rozloučenou připravili cirkusové vystoupení a poté jsme zhodnotili výsledky
práce žáků ve druhém pololetí. Vysvědčení se samými výbornými si tentokrát
odneslo 36 žáků. Absence se ani v tomto pololetí nezlepšila – 2 130 hodin, což
je 32,7 hodin na jednoho žáka. Kromě nemocí a návštěv u lékaře zvyšují počet
zameškaných hodin také předčasné odjezdy rodin na dovolenou.
Vrátím-li se ještě o několik dnů zpět, chtěla bych připomenout letošní pobyt
na škole v přírodě s westernovou tematikou. Pobývali jsme v lesním penzionu
Podmitrov na Českomoravské vysočině. Navštívili jsme westernové městečko
Zvole pod Perštejnem a celý týden jsme si hráli na kovboje či indiány. Myslím
si, že se nám pobyt vydařil, děti poznaly další pěkné místo v ČR a odnesly si
spoustu zážitků a nových poznatků.
Na závěr bych chtěla poděkovat za dlouholetou obětavou práci školnici paní
Františce Švábenské, která k 30.6.2004 odešla do důchodu. Za všechny žáky a
učitelky ji ještě jednou přeji hodně zdraví a spokojenosti a moc ji za vzornou
starost o školu děkuji.
Všem přeji : Krásné a slunečné prázdniny!!!
Mgr.Věra Floriánová

Mateřská škola
Na úvod bych se krátce zmínila o několika akcích, které proběhly na konci
měsíce června.
Děti se spokojeností ukončily plavecký kurz ve Vyškově, společně jsme se
rozloučili na obecním úřadě se školáky, kteří v září budou navštěvovat základní
školu, navštívili jsme Mateřskou školu ve Velaticích.
Do školy odejde 15 dětí, z toho jsou 4 kluci. Jedno dítě má odklad povinné
školní docházky.
Informace vedoucí ŠJ – paní Dvořáčkové.
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Na měsíc září vybírá peníze na stravné dne 23.8.2004 od 8:00 do 16:00
hodin. Týká se to pouze dětí, které nemají zřízen trvalý příkaz k úhradě
stravného.
Mateřská škola bude uzavřena od 5.7.2004 do 31.8.2004. Provoz opět
zahájíme 1.9.2004 v 7:00 hod.
Už se na Vás těšíme!
Mně nezbývá nic jiného, než všem popřát hezké prožití prázdnin a letních
dovolených.
Yvona Hrbáčková

Zpráva z matriky za I.pololetí roku 2004
Vážení spoluobčané chci Vás seznámit s činností matriky ve Tvarožné za I.
pololetí letošního roku vzhledem k tomu, že k 30.6.2004 končím s mojí matriční
činností.
Hned začátkem měsíce ledna se v Mokré-Horákově narodilo dítě, takže po
několika létech byl proveden zápis o narození. Druhá významná událost, zvláště
pro obec Mokrou-Horákov, byla první svatba na OÚ v Mokré. Snoubence
sezdával starosta Mokré-Horákova pan František Pejřil. V naší obřadní síni se
konaly tři svatby a v kostele sv. Mikuláše také tři.
Zápisů o úmrtí bylo devět, z toho jeden z Velatic, pět z Mokré-Horákova a
tři z Tvarožné. Opět si jeden lidský život vyžádala autonehoda na silnici
v našem k.ú. Zápisy o úmrtí pro mě byly vždy velmi bolestné, především když
se jednalo o mladé lidi, matku od malých dětí, spoluobčany a také ty úplně
nejbližší.
Z historie matriky ve Tvarožné.
Obecní farní matrika byla vedena od roku 1694 do roku 1949.
Od 1.1.1950 byly církevní matriky předány Národnímu výboru a prvním
matrikářem ve Tvarožné byl pan Josef Švábenský, prvním oddávajícím byl pan
Antonín Daněk, první sňatek na úřadě uzavřeli Jan Severa a Božena Šlancarová
v obřadní síni, která byla v přízemí MNV (dnešní kadeřnictví). V roce 1958 po
přístavbě nové části MNV byla obřadní síň přemístěna z přízemí do prvního
patra. To už vykonávala funkci matrikářka paní Božena Franková a zástupce byl
pan Josef Hlavatý. Od roku 1974, po úmrtí paní Frankové, převzal funkci
matrikáře pan Josef Hlavatý a já jsem vykonávala funkci zástupce matrikáře.
V roce 1979 za starostování pana Milana Krčka jsme od ONV získali dotaci a
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obřadní síň byla dle návrhu arch. Černaye přebudována. Byla vybavena, jak
novým nábytkem, tak také obrazy doc. Vladimíra Drápala, artprotisem a
paličkovanou dečkou od výtvarnice Olgy Lobovové. Současně jsme obdrželi od
ONV varhany. V té době patřila naše obřadní síň k nejlépe vybaveným na
okrese.
V roce 1986 jsem po panu J. Hlavatém přebrala funkci matrikářky a zástup
vykonávala Mgr. Věra Floriánová. Za mého starostování v roce 1990 byla
obřadní síň z důvodu lepšího přístupu přemístěna do tehdejší zasedačky
(současné prostory). Stavební úpravy byly provedeny za pomocí tvaroženských
občanů a vybavení novým stolem, židlemi, osvětlením atd. dotoval ONV. Další
úpravy obřadní síně byly provedeny při celkové rekonstrukci OÚ v roce 1997 –
1998.
Vážení spoluobčané, po více jak 30ti létech mého působení ve sboru pro
OZ a na matrice jsem měla snahu o to, aby obřady měly dobrou úroveň a k tomu
samozřejmě nestačila jen dobře vybavená obřadní síň, ale také dobrá atmosféra,
kterou vytvořily varhanice, a to především paní učitelka Šlezingrová, Jitka
Pritzová (Galová), Lenka Čižmárová (Vlčková) a zpěvačky Jana Šebestová
(Andrysíková), Katka Jašková, Jana Křížová (Pokorná) a všichni žáci naši ZŠ.
Všem těm bych tímto chtěla poděkovat za výbornou spolupráci.
Svým nástupkyním přeji hodně pracovních úspěchů a aby se jim matrika
stala koníčkem tak jako mně.
Věra Maxiánová

Provoz sběrného střediska komun. odpadů
červenec – září 2004
sobota 17.7.
………….
9,00
- 11,00 hod.
středa 28.7.
………….
15.00
- 17.00 hod.
sobota
7.8.
………….
9.00
- 11.00 hod.
středa 25.8.
………….
15.00
- 17.00 hod.
sobota
4.9.
………….
9.00
- 11.00 hod.
středa 15.9.
………….
15.00
- 17.00 hod.
Naplněné (oranžové) pytle s obaly od mléka odložte ke sběrným místům na
plasty a sklo. Nové pytle si můžete vyzvednout u pana Jiřího Šmerdy na
Sběrném dvoře Obecního úřadu.
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska.
Ing. Jiří Havel
místostarosta
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Strom roku 2004
Nadace Partnerství vyhlásila v letošním roce anketu „Strom roku 2004“.
Do této celostátní akce jsme přihlásili náš břek obecný (Sorbus torminalis),
rostoucí na okraji silnice vedle secesního Kosmákova kříže, při vjezdu do
Tvarožné. V loňském roce se zúčastnil soutěže o strom roku 2003, vyhlášené
pozořickými ochránci přírody a získal v rámci tohoto regionu pěkné druhé
místo.
Dne 28. června 2004 zasedala odborná porota aby z 87 návrhů, které byly
zaslány, nominovala 12 finalistů. A náš břek se dostal do finále za jižní Moravu
pod číslem 10.
O tom, který z navržených stromů se stane vítězem může rozhodnout každý
z Vás. Novinkou v letošním ročníku je hlasování prostřednictvím dárcovské
SMS. Stačí na www.stromzivota.cz vybrat strom pro který se rozhodnete hlasovat a
podle čísel jednotlivých stromů odeslat dárcovskou SMS s textem např.:
DMS STROM10 na číslo 87777.
K tarifní ceně Vaší SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč plus DPH,
ze které jde minimálně 27,- Kč do veřejné sbírky na stromy „Adoptujte strom“.
Shromážděné prostředky jsou věnovány na podporu výsadby stromů v programu
„Strom života“. I naše obec dostala z tohoto konta příspěvek 5 tisíc korun na
výsadbu stromů nad Hlinkami v Masarykově aleji.
Kromě hlasování skrze dárcovskou SMS můžete hlasovat kupónem, který
vyjde v týdeníku Květy a na hromadných arších, které jsme objednali
v kanceláři Nadace Partnerství. Podpisem na hromadném archu můžete svůj
hlas poslat z Obecního úřadu ve Tvarožné. Můžete přijít v pondělí nebo ve
středu od 8 – 12 a od 13 – 17 hod. Uzávěrka hlasování bude 10. října 2004.
Seznam finalistů ankety Strom roku 2004:
1. Dub u dvora Skalkov – Středočeský kraj
2. Mníšecká alej – Středočeský kraj
3. Jírovce v Dolních Kněžekladech – Jihočeský kraj
4. Kaštanovník z Doupovských hor – Karlovarský kraj
5. Buk lesní v Budíně – Ústecký kraj
6. Rohanův buk – Liberecký kraj
7. Skalický dub u Smiřic – Královehradecký kraj
8. Šestikmenná lípa – Pardubický kraj
9. Pavlovický buk – Kraj Vysočina
10. Břek v Tvarožné – Jihomoravský kraj
11. Jilm – Strom splněných přání – Olomoucký kraj
12. Těšanská lípa – Zlínský kraj
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Podpořte svého favorita a přispějte na podporu sázení stromů. Odměnou
pro vítězný strom bude dendrologické ošetření. Vylosovaní hlasující získají
hodnotné ceny. Hlavní cenou je jízdní kolo.
Vyhlášení výsledků a vítěze ankety strom roku se uskuteční u příležitosti
koncertu pro stromy na Den stromů - 20. října 2004. Budeme Vás informovat.
O našem břeku jsme Vám psali příspěvek do Zpravodaje listopad –
prosinec 2003. Podrobné informace i o ostatních stromech najdete na
www.stromzivota.cz.
Přejeme Vám pěkný zbytek léta.
Anna Gallová

SANTON
Santon je nepominutelnou dominantou nejen katastru obce Tvarožná, ale
celé oblasti Slavkovského bojiště. Již před více než 10 lety začaly na území
přírodní památky Santon, vyhlášené v roce 1979, rozsáhlé rekonstrukční
biotechnické zásahy. Přírodní památka chrání teplomilná stepní společenstva
s bohatým výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a navíc jde o
významnou kulturně – historickou lokalitu. Nedílnou a stejně cennou součástí
Santonu je i navazující významný krajinný prvek Hrubá skála. Celé toto území
vyniká mimo jiné vysokou rozmanitostí dřevin. Objevíme zde desítky druhů
stromů a keřů. Z těch nejvzácnějších je možné upozornit na břek obecný, dřín
obecný, tis červený nebo početnou populaci skalníku černoplodého. V druhově
pestrých teplomilných společenstvech na Santonu nebo skalních výchozech
Hrubé skály vykvétají každoročně desítky vzácných rostlinných druhů.
Například kosatec nízký, koniklec velkokvětý, modřenec chocholatý, divizna
fialová, večernice smutná, česnek žlutý, lomikámen cibulkonosný, chrpa
chlumní, kozinec vičencovitý nebo pryskyřník ilyrský. V travnatých stráních
žije ještěrka obecná nebo kudlanka nábožná. Okolí kapličky je každoročním
dějištěm svatebních letů motýlů otakárků. V dřevinných porostech hnízdí
krahujec obecný, žluva hajní nebo lejsek šedý. Z vrcholu Santonu jsou překrásné
daleké výhledy do okolní krajiny.
Před zahájením rekonstrukce byl nejen Santon, ale také Hrubá skála,
znehodnocován zapojenými porosty cizorodého akátu a početnými výskyty
dalších, v minulosti uměle vysazovaných cizorodých druhů dřevin, jako je javor
jasanolistý, šeřík obecný nebo pámelník bílý. Neúměrně se v keřovém patře
akátin uplatňoval bez černý. Celé území tak bylo doslova existenčním způsobem
ohrožováno a nedávalo možnost zdejší unikátní přírodě patřičně se rozvinout a
vyniknout. Ani během jarního rozkvétání rostlin, ani například během
podzimního barvení se korun stromů a keřů. Mnohé významné druhy rostlin
byly na pokraji úplného vymizení.
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Proto byla tehdejším referátem životního prostředí Okresního úřadu Brnovenkov ve spolupráci s obcí zahájena rozsáhlá cílevědomá rekonstrukce celého
území s vědomím jeho nemalého a nenahraditelného přírodního potenciálu.
Postupně byl odstraňován cizorodý akát, javor jasanolistý, pámelník bílý nebo
nežádoucí bez černý. V následných etapách byla systematicky prováděna
průběžná eliminace jejich zmlazování. Uvolněné plochy po odstraněných
dřevinách mnohde spontánně obsazoval jasan ztepilý a javory. Postupně byla
prováděna jejich redukce a rozvolňování. Zvláště jasan se na Santonu díky
dlouhodobému mimořádně vysokému zastoupení ukazuje jako značně
problematický. Stejně jako v některých částech spontánně se ještě rozšiřující
již dnes rozsáhlé porosty uměle vysazeného šeříku obecného. V posledních
letech se začaly také pravidelněji kosit travobylinné porosty podléhající
nežádoucímu vývoji se snižováním druhové rozmanitosti včetně populací
vyskytujících se vzácných druhů rostlin.
Od roku 2003 přešly kompetence ve věci chráněných území ze zrušených
okresních úřadů na Krajský úřad Jihomoravského kraje. Na předchozí aktivity
bylo bezprostředně navázáno a hned v tomtéž roce byla realizována další etapa
nezbytných zásahů včetně první etapy rozsáhlejší redukce porostů jasanu
ztepilého a šeříku obecného a také výsadeb dřevin v některých plochách. Další
zásahy budou realizovány v tomto roce. Půjde opět o kosení travnatých ploch,
eliminaci zmlazování akátu a bezu černého, redukci šeříkových a jasanových
porostů nebo redukci dřevin ve prospěch volných ploch s nejcennějšími
teplomilnými společenstvy na Hrubé skále. Tak jako v minulých letech budou
práce ve spolupráci s obcí prováděny základní organizací Českého svazu
ochránců přírody „Brněnsko“.
Stav přírodní památky, stejně jako sousední Hrubé skály, byl v 80. letech
minulého století nejen z hlediska ochrany přírody skutečně nedobrý. Tradiční
přírodně cenná lokalita byla při hodnoceních sítě zvláště chráněných území
pravidelně zařazována na poslední místa a dokonce se uvažovalo o zrušení
zvláštní ochrany. Po každém pokosení okolí kapličky se můžeme přesvědčit
kam až cizorodý akát se svým devastujícím účinkem Santon tehdy porůstal.
Vůči dnešnímu stavu je to neuvěřitelné. Obrovský přírodní potenciál zde i
v tomto období stále ještě přetrvával. Změna k lepšímu vyžadovala na tehdejší
dobu netradiční a navíc značně rozsáhlé zásahy. Lze jen poděkovat tehdejším
pracovníkům referátu životního prostředí a samozřejmě i vedení obce, které si
mimořádný význam tohoto území uvědomili a začali jednat. Přes nemalé
problémy. Odstraňování rozsáhlých akátových porostů nebylo vždy a každým
přijímáno pozitivně.
Dnes, po dlouhých letech usilovné a rozsáhlé rekonstrukce již můžeme
hodnotit a objektivně posoudit zda tak rozsáhlá a nákladná opatření byla
namístě. Je zřejmé, že výsledky předčily všechna očekávání a pozitivních
dopadů ještě zdaleka není konec. Zjištění ze Santonu i Hrubé skály z posledních
let ukazují, že tento tradiční přírodní klenot si již zase získal historickou hodnotu
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a dnes jde bez nadsázky opět o jedno z nejcennějších chráněných území nejen v
okolí Brna, ale v některých aspektech dokonce celého Jihomoravského kraje.
Provedení rozsáhlé rekonstrukce vedlo k výraznému rozšíření ploch
s cennými teplomilnými společenstvy, k uvolnění cenných druhů a jedinců
dřevin, ke zvýšení malebnosti území nebo ke zmnožení rozhledových
příležitostí. Došlo ke zvýšení početnosti některých významných rostlinných
druhů jako je večernice smutná (dnes je tu druhá nejpočetnější populace na
Šlapanicku), divizna fialová (nejpočetnější populace na celém Šlapanicku) nebo
koniklec velkokvětý na Hrubé skále. V okolí kapličky došlo k explozivnímu
rozšíření přežívající populace kosatce nízkého. Vysoká početnost zdejší
populace pryskyřníku ilyrského je dnes i v rámci celého Jihomoravského kraje
unikátní. Byl tu objeven dokonce zcela nový chráněný rostlinný druh – zvonek
boloňský (druh, který zde ještě nikdy nebyl nalezen). To je jen stručný výčet z
výsledků rekonstrukce na Santonu a Hrubé skále.
Je možné, že pozitivní vývoj teplomilných společenstev v posledních letech
je do určité míry ovlivněn klimatickými podmínkami – teplejším a sušším
počasím. Faktem ale je, že tento člověkem neovlivnitelný efekt se zde mohl
uplatnit pouze v souvislosti s obnovou vhodných stanovištních podmínek. Bez
rozsáhlé rekonstrukce by tyto pozitivní změny možné nebyly.
Přes doposud realizovaný obrovský rozsah prací je v nich třeba pokračovat
a rekonstrukci dokončit. Nejviditelnější ještě budou redukce jasanu a šeříku.
Obou je zde stále až příliš. Není třeba se obávat, že šeřík z území zmizí. Tato
tradiční jarní ozdoba lemující cestu ke kapličce zůstane zachována. Pak bude
třeba přistoupit k naplňování každoroční údržby spočívající zejména v kosení a
průběžných drobných výchovných zásazích do dřevinného patra.
Santon je nedílnou součástí areálu hojně navštěvovaného při
vzpomínkových akcích na bitvu u Slavkova. Návštěvnost je třeba při těchto
příležitostech i nadále usměrňovat tak, aby nebyla poškozována příroda nebo
devastovány stezky. Nejen při vzpomínkových akcích je Santon vyhledávaným
místem. I během roku sem směřují stovky a tisíce lidí. Zájem je možné podpořit
také z hlediska zdejších přírodních hodnot. Návštěvníci by mohli spojit poznání
historická s poznáními přírodními nebo krajinářskými. Celý komplex Santonu
s Hrubou skálou je neobyčejně pestrý. Jsou tu lesní porosty, skalky a mohutné
skály, mokřad, vysoká rozmanitost stromů a keřů nebo pestrá teplomilná
společenstva s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin. Žijí zde některé
zajímavé druhy živočichů. Zřízení naučné stezky je nabíledni. Zastavení
s informačními panely obsahujícími nákresy některých typických druhů rostlin a
živočichů, vyhlídkový panel na vrcholu nebo cedulky označující jednotlivé
druhy stromů a keřů podél pěšiny. Vše doplněno informacemi o bitvě nebo o
dalších historických zajímavostech kraje. Naučná stezka by zvýšila atraktivitu
tohoto území. Pak by bylo možné uvažovat také o vydání průvodce zdejší
stezkou – Santonem.
Santon ale vyžaduje řešení i jiných věcí. Může jit o další výsadby dřevin,
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bránění rozdělávání ohňů v okolí kapličky nebo rozebírání dřevěného zpevnění
pěšin, stabilizaci erozí poškozených úseků pěšin, zajištění ochrany Hrubé skály
před negativními dopady v souvislosti s využíváním dálničního odpočívadla
v podobě odkládání odpadků či jejího využívání jako veřejného záchodku nebo
řešení neutěšeného stavu mysliveckého zařízení mezi mlýnem a meruňkovým
sadem. Meruňkový sad je třeba uchovat a patřičně o něj pečovat. Objekt bývalé
drůbežárny je třeba vhodně využívat. Louky podél levého břehu Tvaroženského
potoka by bylo potřeba pravidelně kosit, stejně jako některé vycházkové plochy
kolem zdejšího mokřadu.
Santon prošel během posledního desetiletí velikými proměnami. Asi
nejvíce z krajinářského hlediska. Nejen od kapličky jsou dnes zase překrásné
rozhledy do okolí. Uvolněné skalní útvary Hrubé skály poskytují jedinečné
malebné panoráma nad hladinou mokřadu. Od jara do léta na mnoha místech
pestře rozkvétají teplomilná společenstva. V podzimních měsících narazíme při
procházkách na kouzelná malebná zákoutí s různorodě se zbarvujícími korunami
stromů a keřů. Jejich rozmanitost je na Santonu úžasná. Zvláště podzimní
„růžové“ porosty brslenů a skalníků jsou nenapodobitelné.
Ještě nemálo je třeba udělat a soustavně o celé území pečovat. Stojí to za
to. Jedině tak může být Santon trvalou chloubou obce a jedinečnou kulisou
každoročních vzpomínkových akcí k bitvě tří císařů. Zvláště proto, že jde o akce
mezinárodního dopadu. Velmi dobré základy jsou již položeny.
Josef Martiško
Český svaz ochránců přírody
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
dne 11. a 12. června 2004 ve Tvarožné
Celkem voličů dle volebního seznamu:
Účast voličů:
Platných hlasů:

901
435
435, tj. 48,28 %

Strana

počet hlasů

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Stana demokratického socialismu
Strana zelených
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Dělnická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
KDU-ČSL
Pravý Blok- strana za Odvolatelnost politiků
Strana zdravého rozumu
UNIE LIBERÁLNICH DEMOKRATU
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa
Svobodní
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí

32
19
91
2
10
6
1
2
7
149
2
2
5
60
3
1
2
3
5
33

procento
7,35
4,37
20,91
0,46
2,30
1,38
0,23
0,46
1,61
34,25
0,46
0,46
1,15
13,80
0,69
0,23
0,46
0,69
1,15
7,59

Porovnaní
Strana
ODS
KSČM
SNK-ED
KDU – ČSL
ČSSD
Nezávislí

Tvarožná
20,91
13,80
7,35
34,25
4,37
7,59

Brno-venkov
25,39
20,98
7,57
18,05
7,62
7,77
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Jihomor. kraj
25,87
20,31
8,14
15,57
8,39
8,90

ČR
30,04
26,26
11,02
9.57
8.78
8.18

Účast voličů

48,28 %

31,79 %

29,66 %

28,32 %

ODKANALIZOVÁNÍ
Konalo se několik porad, kde jsme byli informováni o přípravě akce. Valná
hromada svazku Šlapanicko provedla personální změny. Novým předsedou se
stal
ing.Václav Horák. Je znám harmonogram výstavby I.etapy s
předpokládaným zahájením prací v lednu 2005. Projednává se návrh na postup
II.etapy odkanalizování. Objevil se dokonce názor, že Velatice a Tvarožná by
neměly být součástí celé akce. Ten jsme ostře odmítli. Je jisté, že II.etapa bude
financována z jiných zdrojů než etapa první.
Zastupitelstvo obce i další přítomní byli podrobně informováni na veřejném
zasedání a další informace budeme průběžně otiskovat ve Tvaroženském
zpravodaji.
František Kopecký

Zpráva zemědělské komise
V měsíci dubnu a květnu tohoto roku provedl člen zemědělské komise ing.
Petr Kříž ošetření kaštanů proti nejvýznamnějšímu škůdci těchto stromů –
klíněnce jírovcové. Byly ošetřeny stromy na obecní návsi a kolem Boží muky
ve Vinohradech.
Již v loňském roce bylo v ČR povoleno použití feromonových lapačů proti
klíněnce. Proto jsme v polovině dubna rozmístili na kmenech našich kaštanů 10
lapáků. Jedná se o zcela specifický způsob ochrany rostlin, který funguje na
principu lákání samečků tohoto malého motýlka na „pach samičky“ ukrytý ve
feromonovém odparníku. Ti se při vlétnutí do lapáku přilepí na lepovou desku,
tudíž nemohou oplodňovat samičky, čímž dochází ke snížení populace tohoto
masového škůdce kaštanů.
Největší nálety klíněnky bývají od konce dubna do poloviny května, tj.
v době květů kaštanů. Nejvíce se motýlci objevují na kmenech, kde se také páří.
Samičky po oplodnění nalétávají do korun stromů od spodních pater směrem
nahoru, kde kladou na listy vajíčka. Po vylíhnutí škodí larvičky na listech
požerem, čímž vznikají nám známé kruhové zasychající skvrny na listech
způsobující předčasný odpad listů.
Feromonové lapače je nutné každé 3 – 4 dny kontrolovat a měnit lepové
desky. Na naší návsi v době největšího náletu klíněnky jírovcové byly lapáky po
dvou dnech zcela zaplněny – tak velký výskyt škůdce zde máme. Proto jsme
přistoupili ještě k dalšímu ochrannému zásahu: postřiku kmenů kaštanů
přípravkem DIMILIN 48 SC. Ten usmrcuje škůdce jako požerový jed a to zcela
odlišným způsobem než běžně používané insekticidy. Narušuje tvorbu chitinu a
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proces svlékání larev. Larvy při svlékání hynou. Přípravek není systémový,
neproniká do rostlinných pletiv a šetří přirozené nepřátele hmyzu. Dalším
neméně důležitým opatřením v ochraně proti klíněnce jírovcové je mechanická
ochrana, tj. shrabování listí na podzim a jeho likvidace. Vychází z poznatku, že
kukly klíněnky přezimují ve spadaných listech a na jaře z nich škůdce znovu
nalétává do korun kaštanů. Toto opatření na naší návsi již několik let
uplatňujeme a bezesporu výrazně napomáhá ke snížení rozsahu napadení
stromů. Pro příští rok znovu počítáme s umístěním feromonových lapačů na
kmeny kaštanů na obecní návsi. Lze si jen přát, aby je děti neničili, jako tomu
bylo letos. Možná bude vhodné dětem vysvětlit ve škole, co se v těch „zelených
domečcích“ na stromech nachází a k čemu to vlastně slouží. Pak snad nebudou
rozbité pod stromy nebo naopak při záměně s krmítky pro ptáky zasypané
pečivem…
Ing. Petr Kříž
za zemědělskou komisi

Bedřich Soffer
jeden ze závodníků Zbrojovky
Brněnská Zbrojovka v Zábrdovicích v Brně byla známá jako kvalitní
výrobce především zbraní, ale i výrobků pro domácnost. Jenže vždy se neválčí a
tak jako doprovodný program byla mimo jiné zavedena výroba automobilů.
S automobilizmem úzce souvisí rychlost a prezentace na domácích i světových
závodních drahách.
V mateřském závodě vyrůstali zapálení konstruktéři, mechanici, ale i ti,
co chtěli postavené stroje vyzkoušet. Když konstruktér pan ing. František
Mackrle dostal příležitost pracovat a i postavit opravdového závodního koně,
řečeno s nadsázkou, za pomoci prof. Josefa Kožouška, zkonstruoval
šestiválcový závodní vůz a to v duchu svých zkušeností s dvanácti protiběžnými
písty a se dvěma kompresory.
Postavené vozidlo s klasickým podvozkem byl plnokrevník, dosahující
maximální rychlost okolo 175 km v hodině. Továrna potřebovala mít jistotu a
tak zkušební jízdy a testy dostal na starost mechanik a tovární jezdec Bedřich
Soffer, který měl svoje zkušenosti v závodění potvrzeny mimo jiné i v takovém
závodě jakým byl závod do vrchu Brno Soběšice, kde překonal i traťový rekord.
Zbrojovka jako zkušební trať využívala i státní silnici Brno – Vyškov,
která byla v té době dlážděná – podle jiných pramenů nově asfaltovaná, ale ve
velmi dobrém stavu. Soffer určitě využil maxima co vozidlo umělo, jenže co se
tehdy skutečně stalo je doposud opředeno nevysvětlitelnými okolnostmi. Faktem
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je, že vozidlo dostalo smyk, přeletělo přes příkop, vjelo do pole a Bedřich Soffer
v té době třicetiletý mladý člověk se natolik zranil, vymrštěn z vozidla, že
5. září 1928 skonal.
Na místě odbočky silnice do Tvarožné je dodnes jeho obelisk z betonu
a jménem závodníka připomíná heroické doby závodění a vzpomínku na milého
člověka, který svůj život zasvětil pokroku automobilizmu.
Ing. Jiří Smekal
Technické muzeum Brno

Putování do Tvarožné – z historie Tuřan
Tuřany jako poutní místo ležící v předměstí Brna se v časovém období na
rozhraní 2. a 3. tisíciletí rychle mění. Čtyřicet let komunistické totality po
období 2. Světové války a velký dopravní ruch v současnosti se vtiskly do života
tuřanského obyvatelstva a zanechaly nesmazatelné stopy. Duchovní podmínky
z dob našeho mládí téměř vzaly za své a věrnost cyrilometodějské tradici zůstala
zachována převážně u těch farníků, kteří pamatují doby, kdy se nejen do Tuřan
putovalo k Matce Boží v trní, ale kdy i tuřanští putovali jako poutníci do
blízkých poutních kostelů. Jedním z nich byl kostel Panny Marie ve Tvarožné
(jedná se zřejmě o kostel sv. Mikuláše- pozn. red.). Vztah naší farnosti k tomuto
místu byl dán tím, že se ve Tvarožné narodil náš dlouholetý katecheta P. Jan
Galle, který nás vodil do svého rodiště jako poutníky.
V době po skončení druhé světové války bylo ještě užíváno původní silnice
vedoucí z Tuřan do sousedních Šlapanic. Byla to typická vyštěrkovaná písčitá
cesta lemovaná alejí třešňových stromů, po níž se procházelo nedaleko naší obce
Tuřanským lesem. Bylo to místo našich oblíbených nedělních vycházek,
zalesněné listnatými stromy a křovinami malebně rozmístěnými v širé rovině
polí. Touto silnicí jsme tedy chodili jako poutníci přes Šlapanice a dále polní
cestou kolem Bedřichovic. Přitom bylo nutno křižovat státní tzv. císařskou
silnici, odkud byl už jen kousek k cíli naší poutní cesty. Celá naše trasa měřila
asi šest kilometrů, což bylo právě dost pro naše zaprášené dětské nohy. Pouti se
tenkrát zúčastnila celá chůzeschopná část farnosti, to je školní mládež, omladina
a ostatní farníci středního i pokročilého věku.
V té době bylo již v brněnském zastupitelstvu rozhodnuto o vybudování
nového letiště na tuřanském katastru, které mělo v budoucnu sloužit rozvoji
Brna místo letiště starého ve Slatině. Jeho výstavba pak změnila obraz naší
krajiny a celého tuřanského katastru od základu. Cesty lemované třešňovými
alejemi zmizely v nenávratnu, povozy tažené koňmi vystřídala auta jezdící po
nových asfaltobetonových silnicích, režim původního selského hospodaření byl
nahrazen formou družstevního podnikání.
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V těsné blízkosti naší obce – městské části Brna – se začal v polích rýsovat
mohutný betonový blok startovací dráhy nového letiště, dlouhý asi tři kilometry,
šířky několika desítek metrů. Zde stojí za zmínku, že v době, kdy byla startovací
dráha téměř před dokončením, použili jsme jí v celé její délce jako trasy
poslední z našich poutí do Tvarožné. Náš průvod zahajovali ministranti
s ozdobeným křížem, za ním odhodlaně rázovala školní mládež a omladina.
Zlatým hřebem průvodu byla malebná skupina mladých děvčat - družičeknesoucích na nosítkách sošku Panny Marie tuřanské ozdobenou květy. Od
koruny Královny nebes vlály modrobílé šerpy přidržované na koncích
družičkami. P. Galle kráčel s ministranty po boku hned za soškou a za jeho zády
vyhrávala tuřanská dechová hudba ty nejkrásnější mariánské písně za zpěvu
celého průvodu. Po stranách této alegorické skupiny byly neseny korouhve.
Průvod uzavírali obětaví farníci staršího věku, kteří svou únavu a obtíže cesty
obětovali Matce Boží.
Naše myšlenky byly kromě duchovního soustředění také naplněny údivem,
protože jsme si uvědomovali situaci, ve které se nacházíme. Konáme pouť po
betonové dráze, z níž budou v budoucnu startovat letadla spojující naše město se
vzdáleným světem. Naše pouť byla vlastně jakýmsi „zasvěcením“ této dráhy,
aby v budoucnu sloužila jen dobrým cílům lidské civilizace. Apoštol národů
svatý Pavel by se podivil kdyby viděl, jak jsou připravovány cesty jeho
budoucím pokračovatelům, kteří k nim nebudou používat velblouda či lodi, ale
letadla, aby všechny lidi na světě vybídli k cestě, která vede k míru a pokoji. Na
této cestě bude hrát nejdůležitější roli naše mládež, která na sobě zakusila
trpkost falešných ideologií a měla by rozpoznat, že jedinou cestou vedoucí
k trvalému šťastnému životu je ta, která je vytýčena v knize knih – Bibli. Na
přijetí tohoto učení závisí úspěch nové sjednocené Evropy a všech jejích národů.
Josef Froml

Tuřany –doplnění předchozího příspěvku
Dnešní generace v Tuřanech už o tradičních poutích do Tvarožné tolik
neví. Spojují si Tvarožnou spíše s rekonstrukcemi při výročí bitvy u Slavkova.
Následky této události ale postihly i Tuřany a okolní obce. Napoleon byl dle
historických údajů v Tuřanech a Brněnských Ivanovicích (Nenovících) třikrát.
Při jedné návštěvě Tuřan zdravil Napoleon pochodující francouzské
jednotky z otevřeného okna domu, který stával na dnešní Hasičské ulici č.2.
Vystoupal také po historických schodech k barokní kapli Panny Marie
v Brněnských Ivanovicích a odtud obhlížel okolní terén. Schodům se dodnes
říká „Napoleonovy schody“. Po opravě již vypadají jinak, než je známe
z historických fotografií a jejich shlédnutí může být tipem na malý rodinný
výlet.
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O Tuřanském lese píše ve svém románu Vojna a mír i ruský spisovatel
L.N.Tolstoj. Poslední část lesa ustoupila výstavbě letiště v polovině minulého
století.
V roce 1805 byly z Tuřan odvezeny na opevnění Špilberku trámy, určené
na krovy budovaného kostela sv.Anny. Svatoanenské patronicium bylo o rok
později, kdy už byl kostel zastřešen, změněno na mariánské Zvěstování Panně
Marii.
Tuřanský hostinský Vavřinec Reinisch přišel „zásluhou“ francouzských
vojáků o 8698 zlatých.
Po bitvě byli v domech, ve škole a v hospodářských budovách tuřanské
farnosti uloženi ranění.
Šířily se nemoci a po rekvizicích vojáků obou armád nastala velká bída.
Tolik tedy o tom, co mají ve své historii společné Tuřany a Tvarožná.
František Kopecký

Keď bude pokosená tráva
V pokročilém věku mohou mít lidé různé zdravotní problémy. Dochází
k nim z mnoha příčin. Jednou z nich je nepochybně poslech předpovědi počasí
ze současných sdělovacích prostředků rozhlasu i televize. Uvádím příklad:
Dnes odpoledne očekávejte déšť nebo přeháňky. Tak nevím, mám očekávat
pršení nebo přehánění. Když se zamračí a za chvíli je mokrý chodník a cosi
Vám brání vyjít na ulici bez pláštěnky, je to déšť nebo jen obyčejná přeháňka?
Pamatuji si z dětských let, že když se zamračilo, máti říkávala “Bude pršet, měli
bychom nachystat hrnce na dešťovou vodu na praní. Také jsem slýchával něco o
přeháňce přinášející déšť a rozkaz k uzavření oken, aby nám nenapršelo do
seknice.
Při dávných předpovědích nás informovali meteorologové o tom, že máme
očekávat přeháňky dešťové, místy se mohou vyskytnout přeháňky sněhové atd.
Dnes sedím u okna, pozoruji honící se tmavé mraky v očekávání , zda se
dočkám deště nebo jen přeháňky. Jsou hlášeny oboje a já mám za domem na
dvou sušácích jetel a na jednom seno, obojí připravené k úschově na půdu. Nedá
mně to a jdu se na tu část úrody na vyženěném pozemku podívat. Slyším hlas
sousedky, též starobní důchodkyně, zabývající se sběrem mandelinky na své
latifundii, že to seno voní jak šafrán a že by nemělo zmoknout.
Jak jsem slyšel o vůni sena, moje vzpomínky zaletěly do dob základní
vojenské prezenční služby, kterou jsem prožíval na Slovensku v oblasti pod
Vysokými Tatrami. Tam jsem, jak už je to dávno, na parketě přírodního
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letoviska své partnerce při tanci romantického slovenského tanga šeptal a snad i
zpíval: „Keď bude pokosená tráva, málo kto jej odolá …..“
A ona ta Aranka, příjemná slovenská krasavice, jedna ze sta mladých
děvčat zaměstnaných v Batizovcích, v továrně na dámské spodní prádlo,
odolala. Byla si asi vědoma, co se skrývalo v podmanivém textu té písně.
Kdesi nad Horákovem zahřmělo a já se probudil z krásného snění. Utíkám
pod kůlnu pro připravené plachty na pokrytí kop. Po jejich připevnění se vracím
k posezení u okna a přemýšlím – přijde zase déšť nebo přeháňka. Možná ano,
ale příjemné setkání s Arankou pod Tatrami určitě ne.
Aby ta tvaroženská pouť byla bez hlášeného deště nebo přeháněk Vám
přeje
Antonín Jašek

Zpráva oddílu kopané
Ve skončeném ročníku 2003/04 obsadili žáci i dorostenci shodně 2. místo,
muži neuhájili 1. místo z podzimu a klesli o šest míst.

Žáci:
Kádr družstva žáků je tvořen převážně hráči z okolních obcí (Velatice,
Sivice, Pozořice), který pak doplňují tvaroženští hráči. V průběhu jarní části se
neobjevil žádný nový hráč. Negativně se začala projevovat skutečnost, že část
nadějných hráčů je přetahována do futsalového oddílu, kde je jejich fotbalový
růst pozastaven, v horším případě je ukončen jejich zájem o kopanou.
Jarní část byla lepší než podzimní, získali v ní 13 bodů za čtyři vítězství (v
Praci, Vin. Šumicích, doma s Babicemi a Pozořicemi) a za nerozhodný výsledek
doma s Kobylnicemi. Prohráli jenom v Mokré a Blažovicích.
Konečné 2. místo v tabulce je úspěchem a je výsledkem snahy hráčů a
trpělivé práce trenérů Ing. Petra Horáka a Jana Urbánka ml.
Na pohárovém turnaji v Mokré obsadili žáci 3. místo.
Do kategorie dorostu přecházejí: Urbánek Martin, Novotný Petr, Smutný
Tomáš, Homolka Kamil a Kondziolka Alexandr.
Konečná tabulka III. tř. 2003/04
1. Mokrá
13 1
0 56:9
2. Tvarožná 6 5
3 23:11
3. Prace
6 3
5 31:22
4. Blažovice 5 6
3 29:22
5. Kobylnice 6 3
5 25:20

40
23
21
21
21

20

Střelci branek (23)
1. Smutný Tomáš
2. Novotný Petr
3. Balon Pavel
4. Balon Radim
Buchta Jan

2+5=7
1+5=6
2+3=5
0+1=1
0+1=1

6.Vin.Šumice 6
7. Pozořice 2
8. Babice
0

2
3
1

6
9
13

31:24
13:37
5:68

20
9
1

Nečas Marek
Poláček Jiří
Urbánek Martin

0+1=1
1+0=1
0+1=1

Dorost:
Jarní část se dorostencům dokonale povedla. Dokázali zvítězit ve 12
zápasech, prohráli jenom v odloženém utkání v Rajhradě. Tato bilance je o to
hodnotnější, že na hřištích soupeřů sehráli 8 utkání a doma jenom 5 zápasů.
Získali tak 21 kladných bodů v tabulce pravdy. Se ziskem 36 bodů se stali
nejlepším celkem jarní části s náskokem 3 bodů před postupujícími Rosicemi,
které dokázali na jejich hřišti porazit 3:0.
Konečné 2. místo v tabulce okresního přeboru patří k nejlepším umístěním
v historii dorostenecké kopané ve Tvarožné. Oproti minulému ročníku se
polepšili o 5 míst a získali o 27 bodů víc.
Nebýt několika zbytečných zaváhání v podzimní části, pak bylo reálné
bojovat o celkové prvenství. Odstup pouhých 7 bodů za vítězi je celkem
minimální.
Poctivým přístupem k zimní přípravě, pravidelným tréninkům i zápasům
tak splnili očekávané zlepšení výkonnosti.
Trenéři Rudolf Chlup ml., ing. Ladislav Kaluža a vedoucí dorostu ing. Jan
Přikryl budou mít pohromadě stejný kádr hráčů i pro příští ročník, který doplní
několik žáků končících ve své kategorii.
Od 12. do 17. července se dorostenci zúčastní mezinárodního turnaje Alpen
Cup v rakouském Wolfsbergu, který leží asi 50 km jižně od Grazu.
Soutěž odehráli tito hráči:
Balon Petr, Buchta Roman, Drápal Petr, Hlučka Jakub, Hlučka Marek,
Kaluža Vít, Koudelka Marek, Kříž Marek, Levíček Adam, Mazel Zbyněk,
Ondráček Tomáš, Poláček Jakub, Poláček Lukáš, Urbánek Tomáš, Trněný
Bohumil ml.
V průběhu jarní části nastoupili v některých zápasech žáci: Smutný Tomáš,
Novotný Petr, Poláček Jiří, Balon Pavel, Urbánek Martin.
Konečná tabulka OP dorostu:
Ročník 2003/04
1. Rosice
22 1 3
2. Tvarožná
19 3 4
3. Rajhrad
16 2 8
4. Újezd
14 5 7
5. Blažovice 15 2 9
6. Moutnice
11 3 12
7. Ořechov
10 3 13

115:23
77:40
86:40
59:36
49:42
53:51
47:66

67
60
50
47
47
36
33
21

Střelci branek (77)
1. Kříž Marek
13 + 9 = 22
2. Buchta Roman
6 + 6 = 12
3. Drápal Petr
2+6= 8
4. Kaluža Vít
3+4= 7
Koudelka Marek 1 + 6 = 7
Poláček Jakub
3+4= 7
5. Hlučka Marek
1+3= 4

8. Domašov
9. Opatovice
10.Kupařovice
11. Čebín
12. Měnín
13. Hrušovany
14. Troubsko

9
9
8
8
7
7
6

3 14
3 14
4 14
3 15
5 14
2 17
3 17

48:54
36:63
30:58
41:68
44:68
42:86
36:68

30
30
28
27
26
23
21

6. kont.výsledek
7. Balon Petr
Mazel Zbyněk
8. Hlučka Jakub
Smutný Tomáš
vlastní

0+3=
2 +0=
1+ 1=
0+ 1 =
0+ 1 =
0+ 1 =

3
2
2
1
1
1

V hodnocení střelců branek OP obsadil Kříž Marek 3. místo.

Muži:
V jarní části tabulky skončilo mužstvo až na 9. místě se ztrátou 22 bodů za
nejlepším celkem jara Žabčicemi, které neprohrály ani jednou utkání (jen 2x
nerozhodně). Nejúspěšnějším celkem v domácím prostředí v jarní části byly
Blažovice, které dokázaly zvítězit ve všech sedmi zápasech, Tvarožná skončila
až na 12. místě a získala jen 7 bodů. Na hřištích soupeřů si v této části nejlépe
vedly Žabčice, Tvarožná se ziskem 6 bodů obsadila 6. místo.
Vítězem a postupujícím mužstvem skončeného ročníku se staly Žabičce.
Tvarožná neobhájila 1. místo z podzimu a skončila až na 7. místě se ztrátou 19
bodů na vítěze soutěže.
Výkony mužstva v první polovině jarní části byly velmi nevyrovnané.
Jednou z příčin tohoto neúspěchu byla ztráta 10 bodů v domácím prostředí
(porážky s Babicemi, Blažovicemi, Hrušovanami a remíza s Kobylnicemi).Ani
na hřištích soupeřů nedokázali hráči dotáhnout do vítězného konce dobře
rozehrané zápasy v Blučině, Kounicích, Rajhradě a zvláště pak v Pozořicích.
Nejlepší zápas jara sehráli muži i přes prohru v Žabčicích, dále pak v Rajhradě a
Dol. Kounicích. Naopak nejhorší výkon předvedli doma s Hrušovanami, venku
pak v Mokré a Pozořicích. Na našem hřišti udělaly dobrý dojem Blažovice a
Kobylnice.
V průběhu jarní části ztratila obrana včetně brankářů svoji podzimní jistotu,
obdržela o 4 branky více a jen jednou udržela čisté konto. Nedařilo se ani
v útočné fázi a na jaře bylo vstřeleno o 6 branek méně než na podzim.
Tréninky a zápasy vedl Petr Kabeláč. Bylo prodlouženo hostování Karlu
Spružinovi do 30.6. 2004 v ČKD Blansko.
V průběhu celého ročníku se v sestavě vystřídali tito hráči:
brankáři - Buchta Vlastimil, Dědeček Aleš, Papšík Jiří
obrana - Hanika Jiří, Kaluža Ondřej, Kozák Petr, Titz Erik
záloha - Brzobohatý Jiří, Kabeláč Petr, Muselík Petr, Muselík Radek, Přikryl
Aleš, Toužin Tomáš, Wnetrzák Jan
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útok

- Džupenjuk Pavel, Halouzka Karel, Kříž Zdeněk, Přikryl Martin,
Sedláček Tomáš, Šmerda Jiří, Tomanec Michal
Do OP postupují z naší skupiny Žabičce, ze skupiny B – Ivančice B.
Z OP sestupují do III. Tř. Podolí a Kupařovice.
Ze III. tř. sestupují – Dol. Kounice B, Hrušovany, ze skupiny B - Ořechov B.
Ze IV. třídy postupují do III. tř. Rajhradice, Troubsko a Mor. Knínice.
Rozdělení do jednotlivých skupin bude provedeno na losování 13.7. 2004.
Konečná tabulka III. tř. A mužů

ročníku 2003/04
1. Žabčice
19 3
2. Újezd B
16 2
3. Babice
14 6
4. Mokrá B
15 2
5. Blažovice 14 3
6. Kobylnice 13 3
7. Tvarožná
12 5
8. Ochoz
9 8
9. Blučina
10 5
10. Rajhrad B
9 6
11. Pozořice B 7 3
12. Moutnice B 7 2
13. Kounice B 5 4
14. Hrušovany 5 2

4
8
6
9
9
10
9
9
11
11
16
17
17
19

79:33
73:42
65:34
68:42
68:41
62:56
50:42
63:59
58:62
46:56
27:63
40:76
43:80
37:93

60
50
48
47
45
42
41
35
35
33
24
23
19
17

(+21)
(+11)
(+ 9)
(+ 8)
(+ 6)
(+ 3)
( +2)
( - 4)
( - 4)
( - 6)
(-15)
(-16)
(-20)
(-22)

Střelci branek (50)
1. Přikryl Martin 9+6=15
2. Halouzka Karel 6+1= 7
3. Kabeláč Petr
0+6= 6
4. Brzobohatý J.
3+1= 4
Muselík Radek 0+4= 4
5. Kříž Zdeněk
3+0= 3
6. Džupenjuk P.
2+0= 2
Kaluža Ondřej 1+1= 2
Poláček Václav 0+2= 2
vlastní
2+0= 2
7. Přikryl Aleš
1+0= 1
Šmerda Jiří
0+1= 1
Toužin Tomáš 1+0= 1

V tabulce střelců branek naší skupiny skončil na 4. místě Přikryl Martin
Zahájení podzimní části nového ročníku:
14. a 15. srpna – muži a dorost

28. a 29. srpna – žáci

Zápasy v domácím prostředí budou hrány v neděli:
Žáci
– dopoledne
Muži – dopoledne
Dorost – odpoledne

v 8:30 hod
v 10:30 hod
ve 13:00 hod
Jaromír Junek
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Jubilanti červenec - srpen 2004
85 let

Bartáková Marie

80 let

Švehlová Amálie

75 let

Šemora Václav
Kaláb Jan
Rafajová Anna
Šlezingrová Anna

70 let

Tupý Jaromír

65 let

Mašlánová Bohuslava

60 let

Burša Pavel
Buršová Eliška

50 let

Vlčková Marie Mgr.

Všem jubilantům blahopřejeme !

Fotografie na obálce: Helena Kupčíková

Tvaroženský zpravodaj, vydává Obec Tvarožná, vychází 1x za dva měsíce,
datum vydání 16. 7. 2004, evidenční číslo : MK ČR E 10094, IČO: 00282731
kontakt - tel.: 544 226 101 , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
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