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Vážení spoluobčané,
přijměte srdečný zářijový pozdrav.
Na začátku tohoto článku se ještě vrátím
na konec minulého školního roku.
Těsně před prázdninami proběhla
v zasedací místnosti obecního úřadu
za účasti projektanta prezentace studie
nové komunikace v Hlinkách, na níž byli
pozváni také obyvatelé této ulice. Projektantovi byly předány připomínky ke studii.
Dokumentace pro územní řízení bude
hotova do poloviny listopadu a následně
bude podána spolu s žádostí o územní
rozhodnutí na stavební úřad.
Komunikace ke hřišti včetně terénních
úprav byla dokončena v druhé polovině
července. Celkové náklady na realizaci
činily 2,7 mil. korun. Většinu vícenákladů
tvořilo zpevnění neúnosného podloží.
V průběhu měsíce srpna byl dopracován projekt pro stavební povolení na akci
„Snížení energetické náročnosti obecního
úřadu“. V prvním zářijovém týdnu byla
podána žádost o stavební povolení. Ještě na podzim proběhne výběrové řízení
na zhotovitele stavby. S výměnou oken,
dveří a vrat a se zateplením budovy OÚ
je uvažováno v příštím roce. Podle podmínek dotace musí být stavba dokončena
do 30. června.
Od společnosti Eko-kom jsme obdrželi čtyři nové kontejnery na plasty. Dva
byly umístěny na stávající stanoviště, tak
aby na všech pěti dosavadních sběrných
místech tříděného odpadu byly vždy tři
kontejnery na plasty a jeden na směsné
sklo. Dva zbývající kontejnery byly umístěny do Hlinek u vjezdu do nové zástavby
v areálu bývalé cihelny. Umístění těchto
kontejnerů není ještě zcela definitivní.
Kontejnery byly objednány už na začátku roku, dodací lhůta byla nakonec delší,
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než bylo společností Eko-kom původně
avizováno, na druhou stranu máme tyto
kontejnery k dispozici zdarma. Tím jsme
ušetřili asi 30 tisíc korun a část z těchto
peněz můžeme využít například na vyšší
frekvenci svozu plastů, aby nám kontejnery i v letních měsících dostačovaly. Již
v měsíci srpnu se plasty svážely každý
týden a bude tomu tak až do konce září.
V příštím roce by týdenní svoz plastů měl
probíhat celé čtyři měsíce – od června
do září.
Jelikož se čas od času stává, že někomu nebyla vyvezena popelnice, může být
jednou z příčin také to, že v ní byl odpad,
který tam nepatří. Například objemný odpad, žhavý popel, kapaliny, látky žíravé,
výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, uhynulá zvířata, zemina, kamenivo, stavební
suť, biologicky rozložitelný odpad a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost
lidí. Pokud tedy budete mít v popelnici
něco z výše uvedeného, může se stát, že
svozová společnost popelnici nevyprázdní. A ještě bych chtěl upozornit na jednu
ze zákonných povinností každého občana týkající se odpadového hospodářství.
Kromě třídění odpadů a úhrady poplatku má každý také povinnost předcházet
vzniku odpadů a omezovat jejich množství… K tomu bych připojil (to už v zákoně
bohužel není) …a také jejich objem tím,
že PET láhve před vhozením do kontejneru sešlápne.
Především vlivem deštivého konce
prázdnin se práce na rekonstrukci zahrady mateřské školy protáhly. To si vyžádalo
i komplikovanější přístup do školky a nemožnost využívat zahradu od samého začátku školního roku. Chtěl bych poděkovat především rodičům dětí za trpělivost
a pochopení.
Skončily prázdniny a pro školáky začal
nový školní rok. Do tvaroženské základní
Tvaroženský zpravodaj

školy nastoupilo v pondělí 1. září 43 dětí.
Na pět ročníků a velikost naší obce je to
žalostně málo. Důvodů proč rodiče dávají
své děti do jiných škol je určitě více. Myslím si však, že ne všechny důvody lze považovat za rozumné. Nevím, jestli existuje
nějaká studie, jaký vliv na budoucí kariéru
může mít učení ve spojené třídě, kde mimochodem není dohromady ani dvacet
dětí, ale troufám si říct, že vůbec žádný.
Pokud někomu chybí anonymita velké
městské školy a má obavu, že se „polovina dědiny“ dozví, jak jejich dítě ve škole
prospívá a jak se chová, tak tenhle důvod
také neuznávám. Dříve existovala jakási
rovnice. Kdo bydlel ve Tvarožné, ten také
chodil ve Tvarožné do školy. Je jiná doba,
to je pravda. Už neúkolují jen učitelé žáky,
ale mnoho požadavků mají také rodiče
vůči učitelům. Přesto by někteří rodiče
mohli více přemýšlet o tom, jak to udělat,
aby dítě mohlo chodit do školy v místě
bydliště, než o tom, kam jej dát, aby to
pro ně, pro rodiče, bylo co nejméně komplikované. To, že je ve Tvarožné škola, není
vůbec samozřejmostí. A jestli zde bude
i v budoucnu, to záleží na tom, jestli do ní
budou chodit děti. Není to tedy ani obecní zastupitelstvo, ani ředitelka školy, ale
především rodiče současných žáků, kteří
rozhodují o tom, zda zůstane škola v obci
zachována i pro příští generace. Pokud
mají nějaký vztah k obci, v níž žijí, měli by
si tuto odpovědnost uvědomovat, když
se rozmýšlejí, kam jejich dítě po prázdninách nastoupí.
Čtyřleté funkční období současného zastupitelstva obce se chýlí ke konci
a ve dnech 10. a 11. října nás čekají komunální volby. A současně i volby do senátu.
Nemám teď v úmyslu žádnou předvolební agitaci, jen vás chci k volbám pozvat.
Na složení senátu se můžeme podílet
jen částečně, protože budeme volit jen
4

jednoho senátora, složení celého nového zastupitelstva obce však určíte právě

vy, občané Tvarožné. Přeji Vám, abyste si
zvolili dobře.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 4.–5. srpna pořádala TJ Sokol Tvaroženskou olympiádu pro děti a mládež. V disciplínách v průběhu dvou dnů závodilo více jak 100 soutěžích.

• 9. srpna pořádala TJ Sokol předpouťový country večer s brněnskou skupinou PIKNIK.
• 10. srpna se konala Tvaroženská pouť. Při mši svaté u opravené kapličky na Santonu
bylo přítomno asi 300 lidí z Tvarožné i okolí.

• 10. srpna pořádala TJ Sokol pouťovou diskotéku.
• 31. srpna se do Tvarožné sjelo více jak 40 hasičských družstev na V. ročník závodu
v požárním útoku O pohár starosty SDH. Z nejvzdálenějších míst dorazila družstva
z Tučap (okr. Tábor) a ze západoslovenské obce Šoporňa.

• 7. září jsme uctili památku automobilového závodníka Bedřicha Soffera. Historická

vozidla na návsi, mezi nimiž nechyběla vozidla značky „Z“, připomenula také výročí
90 let od výroby prvního vozu v brněnské Zbrojovce (1. 11. 1924).

Pozvánka na plánované akce
• 18.–21. září (čtvrtek–neděle) – Divadelní víkend na Sokolovně, III. ročník (viz program
ve zpravodaji).

• 6. října (pondělí) – Sokolovna, koncert pěveckého sboru Zvony (Selenča, Srbsko).
• 12. října (neděle) – Farní den (viz pozvánka ve zpravodaji).
Poděkování
Obec Tvarožná děkuje všem, kteří přispěli do veřejné sbírky na opravu poškozené kaple na Santonu. Také díky těmto prostředkům se podařilo opravu zrealizovat tak, aby
kaple mohla být neodmyslitelnou součástí letošní poutní mše a aby opět mohla po
další generace představovat důstojnou dominantu obce.
Předseda komise pro kulturu a sport Pavel Šťastný děkuje členům komise – Mgr. Věře
Floriánové, Ing. Marii Ryšavé, Františkovi Kopeckému, Miroslavu Severovi, Janu Spáčilovi a Janu Urbánkovi – za spolupráci, cenné rady a připomínky při práci v komisi v tomto
volebním období. Současně děkuje všem členům zastupitelstva obce za podporu navržených akcí a podnětů.
5
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Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Doba vyměřená současnému zastupitelstvu obce se chýlí ke konci, proto
bych vám chtěl nabídnout zrychlený retrospektivní pohled na důležité události
a projekty, které v tomto období probíhaly a na akce, které jsme pořádali, spolupořádali, podporovali nebo se jich účastnili.
V oblasti kulturního dění jsme pokračovali v již zavedených akcích jako
je Zpívání u vánočního stromu s rozdáváním Betlémského světla, Hudební
slavnosti Julia Antoše, či Tvaroženské
hody, kterých se v posledním období
účastnilo 600–700 návštěvníků. Nutno dodat, že pokaždé přálo i počasí.
Při adventních, vánočních, či novoročních koncertech se nám představil kytarista Vladislav Bláha, soubor Danielis z Rousínova a Musica Animae.
K tradičním podnikům patří také Vzpomínkové akce na bitvu tří císařů s rekonstrukcí bitvy pod Santonem. Je to i možnost přivítat vzácné hosty. V posledních
letech nás při této příležitosti navštívili
např. velvyslanci Francie, Belgie a Švýcarska, konzulové Rakouska a Ruské federace, ministři dopravy a vnitra, náměstek
hejtmana a radní Jihomoravského kraje.
Díky významnému ocenění za celoživotní dílo tvaroženského rodáka a našeho spoluobčana doc. Vladimíra Drápala
jsme měli možnost zúčastnit se slavnostního předání Ceny Jihomoravského kraje
na zámku v Mikulově, Ceny města Brna
na Nové radnici a ocenění ministra kultury, které přijeli do Tvarožné osobně předat
náměstek ministra kultury a hejtman Jihomoravského kraje.
Podruhé v tomto volebním období navštívil jihomoravský hejtman Tvarožnou
při Setkání zasloužilých hasičů JMK, které
se v obci konalo.

Tvaroženský zpravodaj

Díky vzájemným návštěvám představitelů obcí, členům spolků a organizací
i samotných občanů jsme pokračovali
v upevňování přátelských vztahů se zahraničními obcemi, konkrétně s obcí Selenča
v Srbsku, polskou obcí Bojszowy a slovenskými Kvačanami.
Připomněli jsme si 100 roků školy
a 80 let fotbalu ve Tvarožné.
K novým akcím, které by se mohly stát
tradičními, se řadí Košt vín a Divadelní víkend na Sokolovně.
Obec vydala CD nosič s country písněmi hudební skupiny Tamburáši a na DVD
nazvaném Tvarožná 2013 přehled důležitých událostí roku, v němž jsme si připomněli 725 let obce.
Mezi smutné okamžiky patřilo poslední rozloučení s tvaroženským kronikářem
a dlouholetým aktivním zastupitelem
Ing. Františkem Galem a také pohřeb bývalého předsedy místního národního výboru pana Milana Krčka.
U příležitosti 1 150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhla beseda
s prof. Pojslem z univerzity v Olomouci.
Příčiny vypuknutí I. světové války nám
přiblížila beseda s historikem Moravského zemského muzea panem Vlastimilem
Schildbergerem ml. Tomuto tématu byla
věnována i výstava na Sokolovně zaměřená na československé legie ve Francii.
K posledním akcím patřil sraz historických vozidel a uctění památky Bedřicha
Soffera.
Mezi stavební projekty lze zařadit
opravu Kalábova kříže v Hlinkách, opravu
pomníku Václava Kosmáka pod kostelem,
opravu písma a nasvícení pomníků před
obecním úřadem, přístřešek autobusové
zastávky na Konci, chodník podél krajské
silnice v úseku Gastl–Hlinky, I. etapu chodníku k Rohlence, nové schodiště ke kos6

telu, demolici drůbežárny na Santonu,
Do konce roku by měla být realizována
komunikaci ke hřišti s novými parkovací- stanice na zvýšení tlaku ve vodovodní síti
mi plochami, opravu a zpevnění koryta v Hlinkách a pořízeno nové požární vozipotoka v úseku od vodní nádrže po most dlo pro zásahovou jednotku SDH.
u kulturního domu, opravu poničené
Mnohé z výše uvedených akcí by nekaple na Santonu, právě dokončovanou bylo možné realizovat bez dotačních prozahradu mateřské školy a připravované středků.
zateplení budovy obecního úřadu.
Největší podporu nám v tomto směru
V obci přibyly lavičky a odpadkové koše poskytl Státní fond životního prostředí,
(na návsi i na hřbitově), koše na psí exkre- Jihomoravský kraj a Českomoravský cementy a kontejnery na separovaný odpad. ment. Celková výše finančních příspěvků
Na hřbitově a urnovém háji byl prove- od těchto institucí dosáhla v tomto volebden prořez zeleně, do nové části hřbitova ním období výše přes 7 mil. korun. (včetně
prodlouženo veřejné osvětlení, ruční pum- schválené dotace na zateplení OÚ).
pa nahrazena čerpadlem a na křižovatku
Ne vše se však podařilo.
pod hřbitovem umístěno dopravní zrcadlo.
Nebylo zahájeno zpracování nového
Technická skupina obce byla vybavena územního plánu obce. Důvodem bylo
novou bubnovou sekačkou, malým ná- prodloužení platnosti současného ÚP
kladním sklápěčem Piaggio Porter, a ko- do roku 2020 (původní termín byl 2015)
munálním traktorem Kioti se zimním a let- a také zatím neschválené Zásady územníním příslušenstvím.
ho rozvoje JMK, které mohou mít dopad
Obec získala od TJ Sokol bezúplat- na jednotlivé územní plány obcí.
ně pozemky v areálu kulturního domu,
Nepodařilo se uzavřít smluvní vztah
od státu dva pozemky na Krhoně a od ŘK s městysem Pozořice za účelem využívání
farnosti pozemky na hřbitově. Formou obecní policie.
směny získala polní pozemek mezi SanRezervy jsou ve zkvalitnění internetotonem a příjezdovou silnicí do obce a po- vých stránek obce.
zemky v ulici Velatická pro možnost buNepodařilo se získat dotaci z Nadace
doucího prodloužení této ulice.
ČEZ na opravu hřiště s umělým povrchem.
Bylo zpracováno několik studií řešících
Nebyla dosud zahájena realizace krajnapř. parkování u hřbitova a u kostela, no- ské komunikace na návsi, ačkoliv se podavou komunikaci v ulici Hlinky, prodloužení řilo získat stavební povolení.
ulice Velatická, novou dispozici urnového
Tento výčet si neklade za cíl postihháje, výsadbu zeleně za Kosmákovým kří- nout vše, spíše připomenout a poděkovat
žem, prostor na Krhoně u garáží apod.
všem zainteresovaným zastupitelům i akV areálu kulturního domu Kosmák, tivně se podílejícím občanům, které bove dvoře ZŠ a v ulici Za Humny byl prove- hužel nelze konkrétně vyjmenovat. Určitě
den dendrologický průzkum stromů a ná- by se na někoho zapomnělo. Poděkování
sledně též odborné ošetření, bezpečnost- za vzájemnou dobrou a fungující spoluní vazby a kácení rizikových jedinců.
práci patří také vedení ZŠ a MŠ, místním
Pro kulturní a společenské akce zakou- spolkům – hasičům, sokolům, skautům,
pila obec stan nůžkové konstrukce, který myslivcům a také tvaroženské farnosti.
zdarma zapůjčuje organizacím a spolkům
Ing. Petr Buchta
v obci.
7
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

září–listopad 2014
středa
24. 9. 2014
sobota 4. 10. 2014
středa 15. 10. 2014
sobota 25. 10. 2014
středa
5. 11. 2014
sobota 15. 11. 2014
středa 26. 11. 2014

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

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Informace ZO
Usnesení č. 21 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 30. července 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Věra Floriánová, Ing. Petr Kříž
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 7
2. Ověřovatele zápisu:. Emilie Kousalová, Ing. Jiří Kozák
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 7
3. Poskytnutí finančních prostředků na přípravu akce: „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Tvarožná“ ve výši 300.000 Kč z rozpočtu obce na
rok 2014 a výběr firmy Energy Benefit pro zajištění výběrového řízení, administrace a technického dozoru. – příloha č. 1
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 6
4. Rozpočtové opatření č. V/2014 – příloha č. 2
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 6
5. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva – týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 46 a 47 v k. ú.
Tvarožná do vlastnictví obce – příloha č. 3
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 6

Tvaroženský zpravodaj
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II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
		–––
III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
		–––
IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
		–––
Ve Tvarožné dne 30. 7. 2014
Ing. Petr Buchta – starosta		

Pavel Šťastný – místostarosta (omluven)

Ověřovatelé:
Emilie Kousalová – zastupitel		

Ing. Jiří Kozák – zastupitel

Z činnosti spolků a sdružení
Ze života nejen mladých hasičů
Dovolte, abych vás seznámila s činností mladých hasičů v prvním pololetí tohoto roku.
Zima je již tradičně zaměřena na závody v uzlování. V lednu a únoru jsme se
účastnili celkem tří závodů: v univerzitním
Kampusu v Brně-Bohunicích, v Těšanech
a v Brně-Bosonohách.
O víkendu 29.–30. března nás navštívili přátelé z Polska. My jsme k nim zavítali
o měsíc později 26.–27. dubna. Zájezdu se
zúčastnila tři děvčata a tři kluci se dvěma
dospělými. V sobotu jsme se podívali, jak
to vypadalo v uhelném dole. Prohlídka
byla zajímavá a bylo příjemné, že poučný
výklad jsme slyšeli česky. Jako průvodce turistů tam pracuje český učitel, který
v pracovních dnech učí polské studenty
češtinu. V neděli jsme si prohlédli území,
které je velmi často postihováno velkými
povodněmi. Také jsme viděli vybavení několika hasičských stanic.
9

V polovině dubna jsme využili trénink
uzlů, přidali znalosti zdravovědy, hasební techniky a jiné a vyrazili na již tradiční
branný závod do Pístovic. Okresní kolo
hry Plamen se konalo v Sivicích v neděli
18. května. Naši dorostenci – jednotlivci
závodili o týden později ve Vyškově. Závody v Brně-Slatině jsou pro nás také tradiční.
Letos jsme obhajovali loňské a předloňské prvenství mladších žáků. Nepodařilo
se a tak jsme s těžkým srdcem odevzdali
Putovní pohár letošnímu vítězi. Úplně posledním závodem byl Prázdninový pohár,
který společně pořádají SDH Sivice a Kanice. Jeho netradiční disciplínou byla letos
„dálková přeprava vody“. Po přijetí cisterny
(dvoukolák s kbelíkem) „zavodnily“ děti
hadici C (pomocí trychtýře). Ručkováním
vodu v hadici přepravily do džberové stříkačky a nastříkáním do terče uhasily požár.
Přestože jsme začínali školní rok
s družstvem mladších i starších žáků, běRočník 42 • Číslo 5 • září–říjen 2014

hem jara museli ti starší přestat závodit. se pravidelně střídají jednotlivé kraje reZavinily to různé zdravotní problémy ně- publiky. Příprava a organizace zabere celý
kterých členů a zdraví je vždy přednější, rok a největší díl práce připadá na krajnež cokoliv jiného. Teď po prázdninách skou odbornou radu mládeže. Největší
se složení družstev obmění, tak uvidíme, část této práce odvedl bratr Petr Pejřil. Při
samotném průběhu se jako členové techjaká družstva sestavíme.
Michal Pejřil a Petra Machancová vás nické čety – tedy těch, kteří chystají pro
na jiném místě Zpravodaje seznámí s tím, závodníky dráhy a řeší všechny technické
jak probíhají závody jednotlivců starších problémy – uplatnili další muži našeho
žáků a mladších dorostenců, kterých se sboru a v zázemí pro hosty jedna z žen.
Úvodní hymnu zazpívala také jedna z nazúčastnili.
Ve dnech 2.–6. července se v Brně šich členek.
Věřím, že jsme si všichni během prázdna atletickém stadionu Pod Palackého
vrchem konalo Mistrovství České republi- nin odpočinuli a načerpali hodně sil k dalky hry Plamen a dorostu. Je to vyvrchole- ším tréninkům a závodům, které nás čekaní celoroční práce družstev starších žáků, jí. Držte nám palce.
dorostenců a jednotlivců. Postup na MČR
Za vedoucí mládeže
je snem snad všech. V pořádání této akce
Marie Ryšavá

Tvaroženská olympiáda po osmnácté
To bylo počasí! Pršelo a pršelo. K ránu
4. srpna déšť ustal, ale bylo pod mrakem,
každou chvíli mohlo začít pršet znovu,
žádná sláva. Přeložení termínu takové velké akce je vždy spojeno s mnoha problémy – občerstvení zajištěno, organizátoři
domluveni na určitý čas a předpouťový
týden má stejně jako každý jiný pět všedních dní a kdo zaručí, že zítra nebo pozítří
pršet nebude? Ranní hlášení pro všechny
sportovce nenechalo nikoho na pochybách, že nic se odkládat nebude. Tvaroženská olympiáda přece není soutěž pro
pecivály. Však se aspoň uvidí, kdo není
z cukru, kdo má dost kuráže. A to se tedy
vidělo!! Na hřiště pod Kopečkem dorazilo
letos nejvíce soutěžících za celou historii
Tvaroženské olympiády. Na slavnostním
nástupu stálo 68 nadšených sportovců!
Jejich snažení během celého dopoledne
sledoval jako každý rok i nemalý počet
fanoušků. Také letos jsme byli svědky poTvaroženský zpravodaj

koření rekordů v některých kategoriích.
Ve skoku dalekém se to podařilo Petře
Machancové, která posunula nejlepší dívčí výkon III. kategorie na 342 cm a Aneta
Otevřelová pak v V. kategorii na 399 cm.
Některé výkony se k rekordům přiblížily, některé spíše vzdálily, ale všechny
byly provedeny s nejvyšším nasazením.
Ke konci závěrečného předávání diplomů
už to počasí nevydrželo a rozpršelo se. Určitě si na to mnozí vzpomenou i po letech,
když si budou prohlížet svou rozmazanou
tabulku výkonů z 4. 8. 2014.
Druhý den se soutěžilo tradičně v tělocvičně na Kosmáku – ve šplhu a skoku
vysokém. To bylo samozřejmě od rána
krásně. Těchto sportovně technických
soutěží se účastní každoročně méně soutěžících než předchozího dne. Přesto bylo
co slavit. Kvalitní zastoupení v V. kategorii
přineslo nejen rekordy v obou disciplínách, ale oba tyto rekordy se staly i nový10

mi rekordy olympiády. Ve skoku vysokém bulce výkonů obdržel každý drobnou
David Šír překonal laťku ve výšce 155 cm, cenu útěchy a vstupenku na pouťové
ve šplhu se Marek Andrysík zapsal mezi atrakce. Občerstvení jako každoročně zarekordmany výkonem 3,9 s.
jistil náš věrný sponzor Motorest RohlenVšichni soutěžící se snažili ze všech ka, finančně se o náklady každoročně dělí
sil a mnozí dosáhli výborných výsledků. TJ Sokol a Obec Tvarožná a také Národní
Za účast si však na tomto místě dovolím kolotočová společnost Schulz dělá svými
poděkovat právě sportovcům a sportov- volňásky dětem radost už po několik let.
kyním kategorie nejvyšší, kteří předvedli A závěrem – jako vždy – vřelé díky všem
po oba dny výborné a vyrovnané výkony obětavým přátelům sportu, bez jejichž
a byli všem dobrým vzorem. Pro vítěze pomoci by se tato akce nemohla uskutečbyly připraveny ceny a šekové poukázky, nit.
nikdo však neodcházel s prázdnou. K taZa TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

CVIČITELÉ A TRENÉŘI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL TVAROŽNÁ
BY RÁDI UVÍTALI VE SVÝCH ŘADÁCH NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ.
STUDENTI A STUDENTKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY, PŘIJĎTE SI SVOJE
PEDAGOGICKÉ SCHOPNOSTI OVĚŘIT PŘI PRÁCI S DĚTMI A SOUČASNĚ
SI ZASPORTOVAT.
MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, VAŠE DÍTKO UŽ TROCHU ODROSTLO
A VY MÁTE POCIT, ŽE BYSTE MOHLY VĚNOVAT SVŮJ ČAS NEJEN JEMU,
ALE I VÍCE DĚTEM A JEŠTĚ SI UŽÍT RADOST ZE HRY A POHYBU?
I VY, SPORTOVNĚ ZALOŽENÍ DĚDEČKOVÉ A BABIČKY – PŘIJĎTE MEZI NÁS.
NETROUFNETE SI SPORTOVAT AKTIVNĚ? BUĎTE NÁM NÁPOMOCNI
PŘI ORGANIZACI CVIČEBNÍ HODINY I DOHLEDU NAD BEZPEČNOSTÍ DĚTÍ.
MÁTE CHUŤ, ALE NECÍTÍTE SE KOMPETENTNÍ? UHRADÍME VÁM ÚČAST
NA ODBORNÝCH KURZECH.
TĚLOCVIČNA NEJVÍCE TRPÍ, KDYŽ ZAHÁLÍ.
RÁDI JI PRONAJMEME NA CVIČEBNÍ AKTIVITY, KTERÉ BUDOU OTEVŘENÉ
VEŘEJNOSTI.
Kontakt: Ivona Šťastná, Jan Urbánek nebo e-mail: sokoltvarozna@seznam.cz
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19. 9.

20. 9.

21. 9.

Pátek

Sobota

Neděle

Divadlo Stodola
www.divadlostodola.cz

NEMRTVÁ
NEVĚSTA

19.00–20.15

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

pohádkářka Radka

O ČERVENÉ KARKULCE

13.30–14.10

Na stromě Brno
www.nastrome.net

Dostavník Přerov
www.divadlodostavnik.cz

MĚLA BABKA
ČTYŘI JABKA

NA TO TEĎ NENÍ
TA PRAVÁ CHVÍLE

20.00–21.30

IMPRODŽO Velatice
www.improdzow.cz

DS Kroměříž
www.divadlokm.cz

IMPRODŽO Velatice
www.improdzow.cz

AMADIS Brno
www.amadis.cz

09.30–10.30

IMPRO DŽOW

DOVOLENÁ
PO ČESKU

20.00–21.30

18.45–19.45

IMPRO DŽOW

SOUBORNÉ DÍLO
W. SHAKESPEARA

18.30–19.40

20.00–21.30

Divadlo Stodola Jiříkovice

18. 9.

Čtvrtek

DIVADELNÍ VÍKEND NA SOKOLOVNĚ – PROGRAM

Obec Tvarožná

muzikál

pohádka

pohádka

komedie

improvizace

komedie

improvizace

varietní
show

Úspěchy našich mladých hasičů v soutěžích jednotlivců
Protože v letošní sezóně už se nám nepodařilo sestavit družstvo starších žáků,
zaměřil jsem se v této sezóně především
na soutěže „60 m s překážkami“. Jedná
se o běh v délce 60 metrů, kde musí závodník zdolat překážku (v tomto případě
150 cm), vzít dva kotouče hadic, přeběhnout kladinu a poté spojené hadice zapojit na rozdělovač a po zapojení proudnice,
kterou si nese již ze startu s sebou, proběhnout cílem, samozřejmě v co nerychlejším čase. Nejvíce těchto soutěží pořádají na okrese Vyškov.
Zúčastnil jsem se těchto závodů:
Morkovice – čas 16:56 (4. místo)
Dražovice – čas 15:36 (4. místo)
Křenovice – čas 15:37 (6. místo)
Topolany – čas 15:50 (6. místo)
Nejlepšího času se mi podařilo dosáhnout na prázdninové soutěži v Brně-Líšni,

a to 15:17. Tento čas stačil na 5. místo, ale
musím podotknout, že v kategorii starších soutěží chlapci až o několik let starší
než jsem já, proto doufám, že se budou
v příštím roce moje umístění a samozřejmě i časy jen zlepšovat .
Zúčastnil jsem se také soutěže v kategorii mladší dorostenci, která se skládá
z více disciplín, a to 100 m s překážkami,
dvojboj a test z PO. Podařilo se mi zvítězit
v okresním kole a postoupil jsem do Hodonína na krajské kolo. Zde jsem obsadil
v konečném hodnocení 4. místo.
Příští týden se chystáme na soutěž
Olomoucký drak. Držte nám tedy pěsti.
Stejně jako spousta dalších disciplín není
požární sport jen o dovednostech, je potřeba i trochu toho štěstí .

Již v roce 2013 jsem se poprvé zúčastnila dvou závodů 60 m překážek. Od letošního roku 2014 jsem začala objíždět se
svým tatínkem všechny závody na 60 m
překážek, které nám byly dostupné.
První závod proběhl:
– 1. 5. 2014 Ivanovice na Hané
17:72/3. místo
– 8. 5. 2014 Morkovice 15:67/6. místo
– 17. 5. 2014 Dražovice 16:93/1. místo
– 1. 6. 2014 Kučerov 15:01/1. místo
– 15. 6. 2014 Křenovice 14:70/1. místo
– 22. 6. 2014 Topolany 15:59/1. místo
– 26. 7. 2014 Brno-Líšeň 14:99/9. místo

Vždy se jednalo v mé kategorii o 30 až
50 závodníků. Letos mě čekají ještě dva
závody, 6. 9. 2014 v Olomouci a 8. 11. 2014
v Praze, kde se již zúčastní asi 80 až 100
závodníků z celé republiky.
Začátkem prázdnin jsem začala trénovat již na kategorii mladší dorostenky
12–14 let. Což obnáší výstup po žebříku
na věž a 100 m překážek. Prvního závodu
jsem se zúčastnila v Brně-Líšni 27. 7. 2014
– výstup na věž – čas 13:46/7. místo
– 100 m překážek 21:32/6. místo
Od konce prázdnin začnu trénovat výstup na věž.

Michal Pejřil

Petra Machancová

Malá reportáž z MEZINÁRODNÍHO LETNÍHO TÁBORA
v Jánských Koupelích 2014
Rok utekl jako voda a prázdniny jsou
tu. A jako každoročně se někteří z nás
13

opět těší na mezinárodní letní tábor v Jánských Koupelích, který se tentokrát konal
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ve dnech 27. července – 9. srpna. A tak
jsme v neděli 27. července po obědě vyrazili hasičským autem z Tvarožné. Po cestě
jsme měli zastávku ve Vyškově, kde jsme
naložili zavazadla ostatním dětem, které
jely vlakem, a hurá do „Jánek“.
Po příjezdu nás čekalo vřelé přivítání
s našimi kamarády. V pondělí jsme byli
rozděleni do 5 družstev. Téma letošního
tábora bylo DOBYVATELÉ VESMÍRU. A tak
jsme vymýšleli jména družstev, pokřiky
a vyráběli vlajky.
Během těchto čtrnácti dnů jsme absolvovali spoustu zábavných i dobrodruž-

ných soutěží a her, jezdili jsme na loďkách
po nedaleké řece, večer jsme se bavili
na diskotékách, nechyběl tradiční maškarní s vtipnými maskami, samozřejmě
nás čekala „stezka odvahy“, prostě jsme si
užívali léta, kamarádů a sluníčka (pokud
tedy svítilo). V pátek přišlo na řadu vyhodnocení celotáborové hry a zakončení letošního tábora. V sobotu jsme se se všemi
rozloučili a šťastně se vrátili domů, abychom ještě stihli naši tvaroženskou pouť.
Za tvaroženské „dobyvatele vesmíru“
Petra Pejřilová

Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – podzim 2014
Sezona 2014/2015
MUŽI
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

datum
9.8.
17.8.
24.8.
30.8.
7.9.
14.9.
20.9.
28.9.
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
1.11.
8.11.

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

utkání
Tvarožná – Mokrá-Horákov
Prace – Tvarožná
Tvarožná – Pozořice
Tvarožná – Žabčice
Vojkovice B – Tvarožná
Tvarožná – Měnín B
Šlapanice B – Tvarožná
Tvarožná – Rajhrad B
Opatovice – Tvarožná
Tvarožná – Přísnotice
Těšany – Tvarožná
Tvarožná – Blučina
Dolní Kounice – Tvarožná
Mokrá-Horákov – Tvarožná

Cesta do pohádky
Za devatero horami, devatero řekami, devatero lesy a devatero potoky bylo
jedno království, ve kterém vládl bohatý,
mocný král, který miloval zlato a drahé
kamení. Ten král měl mladého, krásného,
chytrého a hodného kuchaře, Jiřík se jmenoval…
Tvaroženský zpravodaj

Ten Jiřík nebyl jeden, bylo jich hned
deset a ta pohádka nebyla jen tak nějakou pohádkou, byl to skautský tábor tvaroženské družiny skřítků, tedy
nejmladší výchovné kategorie Benjamínků. Tábůrek, jak jsme mu pro jeho délku

14

začali říkat, se uskutečnil od 4. do 6. července na tábořišti nedaleko Veverské Bítýšky a jak už bylo naznačeno, zúčastnilo
se ho deset dětí převážně předškolního
věku v doprovodu rodičů. Hned první den

15

jsme se přenesli do pohádky o Zlatovlásce. Pohádková babička přinesla dětem
vzácného hada, kterého bylo nutné upéci,
abychom všichni mohli rozumět řeči zvířat. Druhý den jsme zachránili mravence
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z hořícího keře,
od hádajících
rybářů vykoupili zlatou rybu
a stejně jako
Jiřík v pohádce, tak i my
jsme nakrmili
hladové
krkavce. Společně s mravenci
jsme
sbírali
perly,
které
Zlatovláska
poztrácela
na louce, její
prsten nám pomohla vylovit naše zlatá
rybka a společně s krkavci se nám podařilo najít živou a mrtvou vodu. Dokonce
i svoji zlatovlasou pannu si každé dítě muselo pod rochetkou najít. Dvanáctero královských dcer nám úžasným hereckým

výkonem ztvárnili rodiče dětí. A jak už to
v pohádce i na skautském táboře bývá,
úplně na konec si děti rozdělily poklad,
ke kterému je naše pohádka přivedla.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
vedoucím a dalším sestrám a bratrům,
kteří se na přípravě tábora podíleli. Velký
dík patří i rodičům, že se rozhodli vyměnit pohodlí domova za stan a spací pytel
a na tábor se společně s dětmi vypravili.
Věřím, že nám všem byly největší odměnou rozzářené oči dětí s nadšením prožívajících připravený pohádkový program.
Tábor už je minulostí, ale v našich
hlavách už se objevují myšlenky na ten
příští, který by se měl konat zase za rok.
Ale než se na něho vypravíme, čeká nás
dobrodružství nového skautského roku
2014/2015. Pravidelné schůzky družiny Skřítků (předškoláci) se budou konat
ve středu od 17.00, starší děti (Světlušky
a Vlčata) se budou scházet každé pondělí rovněž od 17.00 ve skautské klubovně
ve Tvarožné. Více informací o naší činnosti
naleznete na www.skautitvarozna.cz.
Za tvaroženské skauty
Jan Spáčil, vůdce klubu OS Tuláci

Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Po dvouměsíčním prázdninovém
odpočívání jsme v pondělí 1. září zahájili nový školní rok 2014/2015. Škola zářila
čistotou a na chodbách ještě voněla novota oprav provedených v průběhu léta.
Slavnostní zahájení proběhlo v 1. třídě,
kde jsme přivítali osm prvňáčků. Na jejich
první cestě do školních lavic je doprovodili rodiče i prarodiče a s milým uvítacím
projevem a přáním se připojil jako každoročně i pan starosta. Ve škole se tedy letos
bude učit 43 dětí.
Do nového školního roku vstupujeme i se změnami v personálním obsazení.
Do školní družiny a na výuku angličtiny
nastoupila nová paní učitelka Mgr. Lenka
Semelová a do 1. ročníku jako asistentka
pedagoga Veronika Buchtová. Oběma
přeji spokojenost a radost z jejich práce.
Rozdělení tříd je opět čitelné již z počtu žáků. Vzhledem k nízkému počtu dětí
ve škole zůstáváme u modelu tří tříd s pěti
ročníky, což je obrovská škoda s ohledem
na to, co naše škola nabízí. Klidné a bezpečné prostředí s mnoha mimoškolními
aktivitami pořádanými školou zdarma.
Kromě již tradičních výukových metod
jako je integrovaná tematická výuka, tvořivá škola, Daltonský systém, činnostní
učení a kooperativní učení letos ve dvou
třídách přidáváme novinku, a to učení
příběhem (Global Storylines). Práce školní družiny v ranních hodinách od 7.00
do 7.40 a odpoledne od 11.40 do 16.00
zcela zdarma. Výuka angličtiny již od prvního ročníku, výuka náboženství a pro
zájemce doučování a příprava na výuku a mnoho dalších aktivit reagujících
na podněty ze strany rodičů nebo potřeb
dětí.
Tvaroženský zpravodaj

Žáci budou letos pracovat v následujícím složení:
I. třída – 1. a 5. ročník (8 + 7 žáků) pod
vedením paní učitelky Věry Floriánové,
II. třída – 2. ročník (13 žáků) pod vedením paní učitelky Ivany Majerové,
III. třída – 3. a 4. ročník (8 + 7 žáků) pod
vedením paní učitelky Pavlíny Třečkové.
Výuka bude i nadále pokračovat podle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Tvarožná, který jsme
vypracovali přímo pro naši malou komunitní školu a obohatili ho o plán EVVO,
jehož cílem je seznámit žáky s přírodním
a kulturním bohatstvím naší obce a naučit je chránit přírodu a udržovat dědictví
našich předků.
Mimoškolní aktivity pro děti nabízí
naše škola ve formě zájmových kroužků
pod vedením učitelek i externích pracovníků od měsíce října.
Ve sběru starého papíru opět pokračujeme každý sudý měsíc, nejbližší termín je
tedy 1.–17. října. 2014. Za peníze získané
v prvním pololetí jsme o jeden počítač
rozšířili počítačovou učebnu. Všem moc
děkujeme.
Ve škole dále probíhá sběr baterií
a elektroodpadu a také sběr sušené pomerančové a citronové kůry.
Svůj dnešní příspěvek zakončím poděkováním vám všem za podporu naší
tvaroženské školy. Dokud škola ve vesnici
funguje, vesnice žije.
Všem žákům, jejich rodičům a také pedagogům přeji úspěšný a bezproblémový
nový školní rok 2014/2015.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ
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Mateřská škola Tvarožná
Prázdniny utekly jako voda a nastal se na muflony a daňky. Již nyní můžete
nový školní rok 2014/2015. První škol- společně s dětmi pro zvířátka sušit pečivo
ní měsíc není náročný jen pro nové děti a sbírat kaštany. Zvířátka to jistě ocení.
20. října k nám do mateřské školy přijeve třídě, ale i pro pedagogy, kteří stojí
před něčím, co ještě neznají. Neví, co de hudební divadlo s pohádkou Aladinonové děti zajímá, co mají rády, co potře- va kouzelná lampa.
22. října navštívíme Divadlo Bolka Pobují apod. V naší mateřské škole je pro
tento školní rok ke vzdělávání přihlášeno lívky, jež pro tentokrát bude uvádět po56 dětí, z toho je 30 chlapců, z čehož ply- hádku Jana Přeučila a Evy Hruškové Šípne, že se nám pomalu po dlouhých letech ková Růženka.
Od měsíce října začínají kroužky, a to
poměr chlapců a dívek vyrovnává.
I v novém školním roce jsme pro děti angličtina, keramika, šikovné ručičky, flétpřipravili mnoho zajímavých akcí a aktivit. na, logopedie a jóga. Jistě si každé dítě
11. září si vyjedeme na výlet do Zooparku přijde na své, protože nabídka je určitě
ve Vyškově, kde na nás bude čekat mno- pestrá.
V současné době probíhá velká reho zajímavých zvířátek.
17. září pojedeme do zahrady rajhrad- konstrukce naší zahrady. Všechny děti
ského kláštera a seznámíme se s našimi s údivem sledují, jak se jim jejich zahrada
běžnými, ohroženými a vzácnými živoči- každým dnem proměňuje a neustále se
chy chovanými na stanici. Při této příle- vyptávají, kdy si tam budou moci hrát. Je
žitosti navštívíme výstavu pohádkových vidět, že se na zbrusu novou zahradu velmi těší.
bytostí přímo v rajhradském klášteře.
Na závěr mého příspěvku přeji všem
Od 19. září se zúčastníme plavecké
výuky v Plavecké škole ve Vyškově, a to čtenářům zpravodaje mnoho pěkných
slunných podzimních dnů.
v devíti lekcích.
Na konci měsíce září pojedeme jako
Za kolektiv mateřské školy
tradičně do horákovské obory podívat
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Oprava kaple dokončena
Kaple Panny Marie Sněžné na tvaroženském Kopečku opět září svými bílými
stěnami a typickou červenou střechou
do okolí a je nepřehlédnutelným bodem
zdejší krajiny. Těm, kteří projíždějí okolo
po staré „státní“ silnici a po dálnici, ukazuje místo, kde leží Tvarožná.
Oprava byla dokončena. Dodavatelská firma ukončila práce v dohodnutém
termínu, tedy do poloviny prázdnin a poslední červencový den ve čtvrtek v 9 hodin dopoledne byl na věž osazen kříž
a do báně vloženy dokumenty.
Tohoto aktu se zúčastnil stavbyvedoucí realizační firmy pan Luboš Rous, projektant a technický dozor Ing. arch. Zdeněk
Bureš, zástupce národního památkového
ústavu Mgr. Tomáš Sedláček, tvaroženský farář P. Josef Rybecký, kronikář obce
František Kopecký, starosta Slavkova
u Brna Ing. Ivan Charvát, starosta obce
Prace Ing. Jan Vovesný, majitel Staré pošty
Ing. Jiří Podolský, a další hosté.
Plechové pouzdro válcovitého tvaru
mělo délku 17 centimetrů a průměr 6 centimetrů. Do něj bylo vloženo několik současných fotografií obce a společná fotografie členů zastupitelstva obce, aktuální
novinové články mapující současnou vnitropolitickou i mezinárodní situaci a tzv.
poselství příštím generacím, které starosta obce přečetl před uzavřením pouzdra
a jehož text zněl:
Dnes 31. července 2014 vkládáme
do báně pod křížem tento list.
Těší nás, že se nám podařilo opravit střechu kaple do tvaroženské pouti, která letos
připadá na neděli 10. srpna, kdy zde bude
sloužena tradiční poutní bohoslužba.
V uplynulých pětadvaceti letech byla
kaple Panny Marie Sněžné často terčem
Tvaroženský zpravodaj

vandalů a zlodějů. Z oltáře zmizely mosazné svícny, následně také socha madony
s dítětem spolu se sochami andělů a později
i další sochy, které nahradily tu původní.
V noci z 10. na 11. října loňského roku
došlo k odcizení kompletní věže.
Na začátku listopadu vyhlásila obec
Tvarožná veřejnou sbírku na opravu kaple.
Prostřednictvím této sbírky a dalších darů se
nám podařilo shromáždit asi 130 tisíc korun.
Částkou 100 tisíc korun nám na opravu této
kulturní památky přispěl také Jihomoravský
kraj. Zbývající finanční prostředky byly čerpány z rozpočtu obce.
Práce prováděla firma OK PYRUS z Brna.
Celkové náklady na novou věž a opravu stávajícího krovu včetně nové krytiny, nových
okapů a hromosvodu přesáhly 400 tisíc korun.
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Jako nás na podzim minulého roku zarmoutilo vandalské poničení kaple, tak nás
naopak mile překvapila solidarita, zájem
a podpora veřejnosti při zajišťování opravy.
A to nejen místních občanů, ale i ostatních
z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Přejeme si, aby toto místo bylo nejen vyhledávaným cílem turistů, ale i důstojným
duchovním symbolem naší obce. Ať Panna

Maria, které je tato kaple zasvěcena, chrání
naši obec a všechny její obyvatele. Současné
i budoucí.
Ing. Petr Buchta, starosta
Pavel Šťastný, místostarosta
Ing. Tomáš Kousal, člen rady
Pavel Filip, člen rady
Ing. Vilém Šimek, člen rady

Návštěva z Francie
V úterý 2. září jsme na slavkovském bo- ánová a kronikář Jiří Čalkovský. Na tamjišti přivítali vzácnou návštěvu. Na pozvá- ním Obecním úřadě si prohlédli originál
ní Zájmového sdružení právnických osob desky z památníku na Žuráni a zapsali
Slavkovské bojiště – Austerlitz přijela Jiři- se do Pamětní knihy obce Podolí. Potom
na Bystrická, dcera arch. Vojtěcha Kerhar- odjeli na Mohylu míru. Zde je uvítal stata, autora návrhu památníku na Žuráni. rosta obce Prace Ing. Jan Vovesný a vePaní Jiřinu Bystrickou doprovázel její man- doucí památníku Mgr. Miroslav Jireček
žel RNDr. Jiří Bystrický. Návštěva začala Ph.D. Po prohlídce expozice a kaple jsme
ve Tvarožné, kde manžele Bystrické přijal naše hosty doprovodili do Slavkova. Tam
starosta obce Ing. Petr Buchta. Prohlédli je přijal starosta Ing. Ivan Charvát. Náslesi dioráma bitvy, zapsali se do Pamětní dovala prohlídka zámku – hlavně Kouniknihy obce a vyfotografovali se u kopie covské expozice. RNDr. Alois Kleveta natofrancouzského kanonu před Obecním čil o této návštěvě DVD, dokumentující její
úřadem. Zápis v Pamětní knize zní: “Děku- průběh včetně vzpomínky Jiřiny Bystrické
jeme srdečně představitelům obce Tvarožná na jejího otce.
za srdečné přijetí. Obdivovali jsme krásný
František Kopecký
model bitvy tří císařů a při nejbližší příležipředseda Zájmového sdružení
tosti přivezeme naše
francouzská
vnoučata, kterým se bude
líbit. Jiřina Bystrická,
bývalá náčelnice Sokola Paříž, Jiří Bystrický, bývalý starosta
Sokola Paříž.“
Z Tvarožné odjeli
naši hosté na návrší
Žuráň. Tam je přivítal starosta obce
Podolí Ing. Vítězslav
Eliáš, místostarostka
Ing. Gabriela Marci21

Ročník 42 • Číslo 5 • září–říjen 2014

Pouť
V neděli 10. srpna v 9 hodin
o tvaroženské pouti celebroval u kaple
Panny Marie Sněžné slavnostní mši ředitel
Teologického konviktu v Olomouci Alfréd
Volný. Mši koncelebroval náš farář P. Josef Rybecký. Většina přítomných věřících
byla z okolních obcí.
Historie tvaroženských poutí, které se
konají první neděli po 5. srpnu, je dosta1936
tečně známá. Jejich počátek můžeme hledat u studánky s léčivou vodou na severním úpatí kopce. Její voda údajně vrátila
řadě lidí po omytí očí zrak. Jako poděkování postavili na vrcholu kopce kamenný
sloup, ke kterému nosili květiny a u něhož
děkovali za uzdravení Panně Marii. Církevní kruhy poutě na kopec, tehdy nazývaný
Padělek, zakázaly.
1937
Na počátku 18. století nahradila sloup
s obrázkem Panny Marie kaplička. Jak
praví pověst, byla „dílem zděná a dílem
dřevěná“. V roce 1733 kapličku přestavěl
Martin Ondráček ze Sivic. Kaple měla svůj
fond, ve kterém bylo v roce 1766 2 437
zlatých. Reformy císaře Josefa II. poutě
ke kapli císařským dekretem opět zakázaly a dokonce nařídily kapli zbořit. Tvaroženští s uskutečněním příkazu nijak
nepospíchali a po smrti císaře v polovině
1940
března 1790 se do kaple vrátila i soška
P. Marie, dočasně umístěná ve tvaroženském kostele sv. Mikuláše. Brněnské bisU kaple se tedy konaly pobožnosti
kupství ale uctívání tohoto poutního mís- i v dalších letech. Chodilo sem i procesí ze
ta opakovaně zpochybňovalo.
Šlapanic. Z pozůstalosti rodiny KonvalinFrancouzští vojáci, okupující kopec kovy z Husovic, která žila ve Šlapanicích,
2. prosince 1805, použili materiál z kaple jsem nesnadno vybíral z řady fotografií,
na zpevnění svých dělostřeleckých oko- darovaných Josefem Kopeckým ze Šlapapů. Kaple byla na počátku třicátých let nic. Vybral jsem tři historické fotografie
19. století znovu postavena. V průběhu z let 1936, 1937 a 1940.
desetiletí prošla mnoha stavebními úpraFrantišek Kopecký
vami.
kronikář obce

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce obrazem
Sraz historických vozidel, uctění památky automobilového
závodníka Bedřicha Soffera – 7. září 2014.
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Z historie obce
Velká válka (3)
Na různých evropských bojištích tedy
padlo, jak je už uvedeno ve třetím čísle Tvaroženského zpravodaje, 20 tvaroženských
mužů. Jednadvacátým je mladý tvaroženský učitel Josef Hájek.
Byli to tovární dělník Jan Audy
(*15. 6. 1895), tovární dělník Antonín Audy
(*10. 9. 1898), tovární dělník František Bič,
rolnický syn Josef Brzobohatý (*4. 7. 1891),
z č. 49, tovární dělník Jan Burša (*5. 1. 1885),
rolník Karel Daněk (*15. 1. 1874) z č. 15, rolnický syn Alois Florián (*17. 6. 1893), tovární dělník Antonín Häusler (*18. 10. 1893)
psaný v Pamětní knize jako Hajsler, tesař
Alois Chňoupek (*1895), rolník František
Kadlec (*23. 7. 1876), rolnický syn Antonín
Kaláb (*16. 1. 1890) z č. 16, kovář František
Klimeš (*5. 12. 1886), zemědělský rolník
František Oprchal (*27. 7. 1896), zemědělský dělník Jakub Oprchal (*14. 7. 1891),
zedník Karel Ospalý (*12. 6. 1874), krejčí
Arnošt Slanina, tovární dělník František
Šlesingr (*23. 7. 1891), rolnický syn Hynek
Šlesinger, dělník Bohumil Veiss, tovární
dělník Jan Veselý (*22. 12. 1884) z č. 22
a už zmíněný učitel Jan Hájek.
Školní kronika uvádí na straně 124
jako dalšího ještě Antonína Neužila, který
zemřel na nemoc.
Žádné podrobnosti, ani datum úmrtí,
nemáme u těchto devíti vojáků: František Bič, Jan Burša, Alois Florián, Antonín
Häusler, Alois Chňoupek, Arnošt Slanina,
Hynek Šlesinger, Bohumil Veiss a Jan Veselý. A také u Antonína Neužila, kterého
Pamětní kniha obce v seznamu padlých
neuvádí. Pro připravovanou publikaci
bych informace o těchto padlých, pokud
je některé rodiny mají, přivítal.
Další občané se podle zápisu v Pamětní knize na straně 95, který cituji, stali
Tvaroženský zpravodaj

invalidy: „Jahoda C. – cestář, Crha Ant. –
tovární dělník, Blahák Jos. – typograf, Kaláb Rud. č. 11 – rolník, Neužil Silvestr – obchodník, Rudolf Šlezingr – rolník, Štěpánek
Jan – dělník, Knor Antonín – cestář, Krček
Al. – dělník, Blahák Al. – rolnický syn, Blažek
Štěp. – malíř, Barták Mik. – obuvník, Ondráček Al. – dělník, Dostal Fr. – obuvník, Skácel
Boh. – řídící učitel, Veselý Jan – dělník, Subrt Fr. – kanc. úředník, Olejníček Jos. – stolař, Švábenský Jos. – tajemník lidové strany
a Crha Fr.“ Invalidy se stali nejenom zraněními a nedostatkem stravy, ale i díky
krutým povětrnostním a hygienickým
podmínkám. Z války si přinesli, jak uvádí
i Kronika Pozořické farnosti na straně 49,
omrzliny nohou, revmatismus, souchotiny, malárii, nervové ochromení zvláště
nohou a zeslabení zdraví po přestálých
nemocech cholery, tyfu, úplavice.
Zajímavou a obsáhlou kapitolou I. světové války jsou osudy legionářů. Název
legie se ale začal používat až po válce.
V době války se pro tento zahraniční vojenský odboj používal název revoluční
dobrovolná vojska. Motivy vstupu zajatých vojáků do legií byly různé. Můžeme se jen dohadovat, zda to byla touha
po samostatném státě nebo zcela prozaicky snaha uniknout krutým poměrům v zajateckých táborech. Prameny
o osudech legionářů jsou často rozdílné
a neúplné. Existují záznamy v obecních
kronikách. Okresní archív vydal přehled
legionářů pod názvem „1914–1918 Českoslovenští legionáři, rodáci a občané
okresu Brno-venkov“. Další údaje přináší
Vojenský ústřední archív. V obecní Pamětní knize jsou jako legionáři uvedeni tovární dělník František Häusler, dělník Alfons
Klimeš, rolník Alois Mazel, tovární dělník
24

František Spáčil a cementářský dělník Jin- zapsáno šest ruských, dva italští a jeden
dřich Šlezingr, jehož osudy nejsou známé. francouzský legionář. Publikace Státního
V seznamu vydaném Státním okresním okresního archívu ale uvádí jen pět jmen
archívem v roce 2001 jsou italský legionář ruských legionářů kterými jsou Alois BoFrantišek Häusler, ruští legionáři Jan Jaho- ček, František Kubínek, Miroslav Paulík
da, Alfons Klimeš a Emil Štěpánek. Chybí a František Koukal. O Františku Koukalotedy ruský legionář Emil Kaláb. Dalšími vi nejsou žádné informace. Posledním je
ruskými legionáři byli sivický rodák Alois francouzský legionář Alois Hlučka. Mohli
Mazel a František Spáčil. U toho jsou jako bychom ještě přidat blažovického rodáka
rodiště napsány Koralovice. Je možné Václava Štěpánka, který do leteckého odže se jedná o překlep a jsou to Královice dělení ruských legií rukoval z domovské
nebo pravděpodobněji nedaleké Kova- obce Líšeň.
Z Velatic padlo ve Velké válce 18 mužů.
lovice. U obou je v Ústředním armádním
archívu uvedena jako domovská obec V ruských legiích bojovalo sedm mužů.
Tvarožná. Do Tvarožné bychom mohli Byli to Eduard Brzobohatý, Dominik Hamr
zařadit i zdejšího rodáka Jana Valehracha, (Hájecký), Jan Knos, Kliment Macháček,
který má jako domovskou obec uvedeny Richard Václavík, Josef Jedlička a Štěpán
Jedlička. Osmý František Matula je v seKovalovice.
Z Blažovic odešlo do války 111 mužů znamu VUA uveden přestože není údajně
a 14 z nich padlo. Co se týká legionářů je legionářem dle zákona.
Z Horákova padlo 25 mužů.
Dle seznamu SOA bojovalo
šest horákovských mužů v ruských a tři v italských legiích.
V ruských legiích to byli dva
muži se jménem Jan Blažek –
jeden řezník a druhý zedník.
Dále Melichar Drbošal, František Neveselý a Otakar Palík.
V italských legiích bojovali
pozdější tvaroženský občan
František Havel, Eustach Krkavec a Štěpán Neveselý. Podle
nové informace kronikářky
obce Mokrá-Horákov Mgr. Michaely Strakové ale ještě musíme přidat ruské legionáře
Vojtěcha Blažka, Jana Jelínka,
Josefa Neveselého, Bohumila
Řičánka a francouzského legionáře Theodora Neveselého.
V obecní kronice chybí v seznamu SOA uváděný ruský legionář Otakar Palík.
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Na pomníku padlých v Mokré jsou rou mi laskavě zapůjčil Jiří Brzobohatý.
uvedena jména 19 mužů a v seznamu le- „…Nebylo nic smutnějšího pro mne jak toto.
gionářů tři jména. Jsou to František Brzo- Dne 14. dubna mě doma všelico přichystali
bohatý, Hynek Šmerda a Theodor Šmerda. k odchodu. Dne 15. dubna jsem se se všemi
Dle prof. Michaela Vaňáčka k nim ještě doma rozloučil na neznámou cestu. Také
patří francouzský a italský legionář Anto- jsem se byl rozloučit na hřbitově a v kostele.
nín Mazel a Antonín Paták. Ale VUA uvádí, Bylo to pro mě kruté. V 7 hod. jsem opouštěl
že sloužili v ruských legiích. A v publikaci domov. V Brně jsem se rozloučil s tatínkem
Státního okresního archívu vůbec nejsou. a nevím, zda-li ne na vždy…“
A podle informace kronikářky Michaely
Většina mužů se z války vrátila. Jen
Strakové je třeba přidat ještě ruské legio- v některých rodinách zůstalo po válce
náře Aloise Mazla, Josefa Mazla a Antoní- místo u stolu prázdné. Nic už ale nebylo
na Patáka.
jako dřív. Vznikla Československá repubZ tvaroženské farnosti pochází jen dva lika. Spolky v obci začaly opět pracovat.
údajní francouzští legionáři – Alois Hlučka Bylo organizováno mnoho kulturních
z Blažovic a Theodor Neveselý z Horákova. a společenských akcí. Lidé si chtěli vynaV seznamu československých legionářů hradit to, co válkou zameškali.
v Československém muzeu ve francouzAž 29. května 1927 byl padlým tvaroském Darney, které vede André Poirot, ženským občanům na návsi odhalen pojsem je 15. července tohoto roku nenašel. mník. Z několika návrhů byl vybrán návrh
Je třeba říci, že vstup vojáků do legií představoval z tehdejšího pohledu jasnou zradu jejich vlasti – Rakouska-Uherska. Zajatí
legionáři byli svými bývalými druhy okamžitě zastřeleni či oběšeni.
Legionáři se díky svým zásluhám
o vznik republiky stali v období mezi
oběma válkami velmi vlivnou organizací.
V dalším historickém období ale byli z paměti národa soustavně vymazáváni.
Co napsat závěrem. Odvedeným
mužům se odcházelo od rodin a z rodné
obce velmi těžko. Šli do cizího prostředí a nevěděli, zda se ještě vrátí. Jediným
spojením s domovem byly narůžovělé
lístky polní pošty, které vojáci dostávali
bezplatně a civilní osoby si je kupovaly
za jeden haléř. Štěstím rovněž byla zdravotní dovolená či dovolená pro rolníky
na sezónní práce.
Vrátím se na začátek tohoto trojdílného popisu Velké války a ocituji úvod
z pečlivě vedené „Upomínky z vojny
1915“ Antonína Brzobohatého z č. 49, kteTvaroženský zpravodaj
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brněnského sochaře Františka Fabiánka.
Plot kolem pomníku věnoval velatický
mlynář Jan Ftačník. Část nákladů uhradily dary a zbytek doplatila obec. Noviny
Den přinesly ve čtvrtek 26. května jako
pozvánku tuto stručnou zprávu: „Pomník
padlým odevzdá obec Tvarožná v neděli
29. května svému účelu. Pomník jest dílem
akademického sochaře mistra Františka Fabiánka. Ráno bude budíček, fanfáry z Libuše, pak polní mše svatá. O významu a účelu pomníku promluví rodák tvaroženský
prof. Jan Galle. Na místě slavnosti budou
zapěny sbory, předneseny básně. Protektorát převzala obecní rada, která ke slavnosti
uctivě zve.“

Odhalení předcházely ostré spory
o vysvěcení pomníku. To si přáli pozůstalí
po padlých. Potvrzuje to zápis v Pamětní knize obce. Slavnost překazil vytrvalý
déšť. Uvítací řeč starosty Františka Vičara,
proslov tuřanského katechety Jana Galleho, polní mše, zpěvy brněnského sboru
Főrster a recitace žákyně III. třídy Žofie
Floriánové se na návsi neuskutečnily.
Vážení přátelé! Roky Velké války nebo
také Světové války či později I. světové války jsou i v měřítku naší farnosti významným obdobím. Jeho podrobné zkoumání
a další upřesňování údajů si vyžádá ještě
hodně času, stráveného nad stránkami
kronik, matrik či jiných pramenů.
František Kopecký
kronikář obce

Školní kronika ve školním roce 1963/1964
Okomentuji velmi stručně patnác- cová. Ve škole byly zaměstnány uklízečky
tistránkový zápis ve školní kronice za škol- L. Knorová a A. Audyová a ve školní kuchyní rok 1963/64. V tomto školním roce se ni L. Gregorová, J. Vlčková a M. Dostalová.
ve Tvaroženské škole učilo v 11 třídách. V dubnu odešla na mateřskou dovoleVe třech třídách nižších a osmi vyšších. nou I. Eclerová a nahradila ji důchodkyně
Byl spojen 1. a 2. postupný ročník, 3. a 5. Zd. Zabloudilová. V květnu odešla na mapostupný ročník, 4. ročník byl samostatný. teřskou dovolenou L. Brabcová a místo ní
Osm tříd bylo ve škole, pobočka pro dvě nastoupil učitel Miloš Budínský. Zápis potřídy byla na Místním národním výboru pisuje inspekce, přípravy svátků, soutěže,
a jedna v budově kina. Do školy dojíždě- práce na zahradě a další aktivity.
Na konci školního roku prospělo z cello 191 žáků z Blažovic, Velatic, Horákova
a z Mokré. 166 žáků bylo z Tvarožné.
kového počtu 357 žáků 349. Propadalo
Zápis ředitele Františka Křena, jehož 8 žáků. S vyznamenáním prospělo 76
zástupcem byl Karel Matula, uvádí jména a opravné zkoušky složili 2 žáci. Druhý
sedmnácti členů Sdružení rodičů a přátel stupeň z chování měli tři žáci.
Tolik krátce o tvaroženské škole před
školy tedy o známého SRPŠ. Byli v něm
zástupci JZD i MNV. Zápis zaznamenal padesáti lety, ze které na konci června
i to, že ze školy odešel dosavadní ředitel 1964 do učebních oborů a středních škol
Stanislav Vrbka a učitelé Viktorie Veselá, odešli žáci ročníku 1949. Mohli jste si přiJiří Klaška a Božena Laichmanová. Přišel pomenout některá jména a možná si i tronový ředitel a odborná učitelka pro mate- chu zavzpomínat.
matiku a fyziku Libuše Foretníková-BrabFrantišek Kopecký
kronikář obce
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Co se píše v Pamětní knize obce
o událostech před pětasedmdesáti lety?
1. září 1939 to bylo pětasedmdesát
roků ode dne, kdy útokem Německa
na sousední Polsko začala II. světová válka. Kronikář Jan Krejčí do Pamětní knihy
obce pod nadpisem Válka napsal:
„Dne 1. září 1939 vypukla válka mezi
Německou říší a mezi Polskem. Dne 3. září
připojila se též Anglie a Francie, které splnily spojenecké závazky vůči Polsku. Třebaže
jsme se činně války nezúčastnili, projevila se
tato hned na začátku vázaným hospodářstvím, které bylo na území Čech a Moravy jakožto součásti Německé říše zavedeno. Byly
vydány lístky na mýdlo, na maso, na tuky,
na cukr, na mléko a na jiné potraviny. V prosinci pak vydány oděvní lístky a zvláštní povolení na boty. Ceny všech životních potřeb,
látek a jiného zboží značně stouply a počal
se jeviti nedostatek.

Dne 1. prosince 1939 byli tvaroženští rolníci s koňmi v Podolí u odvodu. Ze 79 koní
bylo 8 hned odvedeno, 22 jich pak bylo zapsáno k pozdějšímu povolání.
Kromě několika týdnů v říjnu, kdy bylo
zatemnění zrušeno, bylo od 1. září úplné
zatemnění, takže obec tonula ve tmě, která za blátivých podzimních večerů a nocí
zvláště byla veliká.
Pro výdej oděvních lístků bylo nutno
provésti přesné sčítání osob, podle něhož
bylo v prosinci 1939 ve Tvarožné 1 093 osob.
23 dětí do jednoho roku, 32 dětí ve 2. a 3.
roce, 117 hochů od 3 do 14 let, 93 dívek
od 3 do 14 let, 387 mužů a 441 žen nad
14 roků.“
František Kopecký
kronikář obce

Stalo se před sedmdesáti lety
Řídící učitel Jan Krejčí popisuje ní blízkosti. Výbuchy bomb, jimiž bylo zasyve tvaroženské Pamětní knize na stranách páno hlavně letiště a továrna u Líšně, otřásly
287–289 události před osvobozením obce domy ve Tvarožné a pěkně bylo viděti mraky
v dubnu 1945: „14. září 1943 se u státní zří- prachu a kouře. Dne 11. října 1944 navštívili
tilo letadlo, jemuž někde u Bučovic uletělo hloubkoví letci nádraží v Blažovicích. Porakormidlo. Pozorovatel seskočil pomocí pa- nili tehdy dvě ženy, prostříleli lokomotivu
dáku, pilot se zabil. Bylo to německé letadlo a zabili krávu…“
V publikaci „Blažovice 2002“ o tom
a neštěstí bylo zaviněno vadnou konstrukcí,
nebylo to v žádné souvislosti s frontou. První píše na straně 18 nedávno zesnulý pan
známky blížící se fronty jsme spatřili začát- Jiří Ryba: „…Jedenáctého října 1944 se
kem srpna 1944, kdy přeletěly vesnici od se- i u nás objevili tzv. kotlaři – angloameričtí
veru k jihu spojenecké bombardéry. (…) letci, kteří střelbou z palubních zbraní proV pátek 25. srpna 1944 přeletěla nad obcí střelovali kotle parních lokomotiv. Na naletadla při prvním náletu na Brno. Všichni šem nádraží tak zničili jednu lokomotivu,
občané byli venku a radostně letcům mávali. přičemž byly na nohou zraněny dvě naše
Se zájmem pozorovali také pronásledování občanky. Po chvíli, titíž letci, napadli vlak
německé stíhačky třemi americkými stíhači, jedoucí od Křenovic a rovněž zničili jeho lokteří pak u Koválovic Němce srazili. Tehdy komotivu…“
jsme prvé spatřili hrůzy války v bezprostředTvaroženský zpravodaj
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A zápis Jana Krejčího v obecní Pamět- způsobily škody. (…) Zajímavé bylo, když
ní knize pokračuje: „…Horší byl druhý nálet byla bombardována Vídeň což bylo takřka
na Brno v pondělí 20. listopadu 1944. (…) denně, tehdy se u nás třásly domy a okna
Téměř 15 minut se otřásaly domy výbuchy drnčela. V prosinci 1944 muselo nastoupiti
bomb, jimiž tehdy různé části města Brna 23 občanů na opevňovací práce, které byly
byly zasypány. Ještě mnoho hodin po ná- prováděny na východní Moravě a na hraniletě se ozývaly výbuchy časovaných bomb. cích rakousko-maďarských. V lednu a v únoPři obou náletech na Brno nebyl zabit ni- ru náletů ubylo…“ (Ukázka z připravované
kdo z tvaroženských občanů. (…) V pondě- publikace, která by měla vyjít na jaře
lí 18. prosince 1944 spadly do dědiny dvě příštího roku).
prázdné benzinové nádrže, které však neFrantišek Kopecký
kronikář obce

REKLAMA

Brabec – Elektro
• Elektroinstalace
• Rozvaděče, revize
• EZS – zabezpečovací
systémy
• CCTV – kamerové systémy
• LAN – počítačové sítě
• STA – televizní rozvody
info@elektromontaze-brabec.cz

tel.: 603 254 455

firma OMEGA24 s. r. o. nabízí komplexní
služby v oblasti informačních technologií
s hlavním zaměřením na:
• externí správa IT malých a středně velkých firem
• snižování nákladů, efektivita business
a ITC procesů
• HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT
projekty a řešení
• odborné poradenství a konzultace
• dodávky a instalace PC, notebooků,
tabletů, tiskáren, zálohovacích zařízení,
operačních a kancelářských systémů,
síťových zařízení a dalších HW/SW
• záruční a pozáruční servis renomovaných značek
• individuální školení dle potřeb zákazníka

info@omega24.cz

+420 602 778 395, +420 603 254 455

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. listopadu 2014. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
září–říjen 2014
93 let

Drápal Vladimír, Tvarožná 43

85 let

Foitlová Vlasta, Tvarožná 334

80 let

Kaláb Václav, Tvarožná 228
Smílek Bedřich, Tvarožná 186

75 let

Divácký Jan, Tvarožná 230
Kyvířová Nasťa, Tvarožná 175
Mucha Václav, Tvarožná 282

65 let

Kosík Jaromír, Tvarožná 324
Pokorná Marie, Tvarožná 310
Kopecký František, Tvarožná 323
Res Jaroslav, Tvarožná 204

60 let

Kolbábek Jaroslav, Tvarožná 280
Prochová Jaroslava, Tvarožná 154
Kaláb Rudolf, Tvarožná 3

50 let	Krček Josef, Tvarožná 41
Veselá Eva, Tvarožná 381
Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE

Koupím udržovaný dům, nejlépe se
zahradou, do 3 mil. Kč ve Tvarožné.
Za nabídky děkuji.

Tel.: 721 387 897

Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 320 výtisků, 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. Datum vydání 16. 9. 2014.
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženská pouť, 10. srpna 2014

Soutěž O pohár starosty SDH Tvarožná, 31. srpna 2014

Cesta ke hřišti

