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Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný pozdrav
v tomto poprázdninovém období. Školáci
si opět začínají zvykat na určitý řád a my
dospělí můžeme popřemýšlet o tom, jak
odpovíme, až se zima zeptá, co jsme dělali
v létě.
Před poutí bylo dokončeno zateplení
budovy obecního úřadu, které realizovala stavební firma Kaláb. Těší mě, že jsme
přistoupili k úpravám tohoto objektu
komplexně a provedli i práce, s nimiž se
původně neuvažovalo, jako bylo například odvlhčení obvodových zdí, nová
střešní krytina a úpravy elektroinstalace.
Jsem přesvědčen, že vícenáklady nebyly
vynaloženy neefektivně a v konečném
důsledku jsou určitě nižší, než kdybychom tyto práce nechali „na potom“, až se
skryté poruchy viditelně projeví. Rozhodně by se to neobešlo bez zásahu do nové
fasády. Ze Státního fondu životního prostředí jsme získali na tuto stavbu dotaci
ve výši 2.350.000 Kč, na opravu střechy
nám přispěl Jihomoravský kraj částkou
300.000 Kč a finanční dar ve stejné hodnotě jsme obdrželi také od cementárny
Mokrá.
V průchodu obecního úřadu byly instalovány nové vitríny. Je zde umístěna
nová úřední deska obce i vývěska pro
„neúřední“ informace. Také Sokol, hasiči
a skauti zde mají nyní prostor pro prezentaci a informování veřejnosti o své činnosti a chystaných akcích.
Po pouti byla zahájena, jak již bylo
avizováno v prvním čísle letošního zpravodaje, druhá větší stavební akce tohoto
roku – rekonstrukce krajské silnice na návsi v úseku od křižovatky s hlavní silnicí
ke kostelu. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které organizovala Správa
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a údržba silnic JMK, byla vybrána stavební firma Swietelsky, která u nás v loňském
roce prováděla stavbu komunikace v ulici
Ke hřišti a v letošním roce i opravu dálnice D1 v úseku Podolí–Holubice. Pravidelné kontrolní dny probíhají každý
týden za účasti zástupců realizační firmy,
SUS JMK a obce. Kromě nové silnice a nových chodníků přibudou parkovací stání,
v některých úsecích bude nutné nahradit
nefunkční nebo poškozenou dešťovou
kanalizaci, přeložit podzemní elektrické
a telekomunikační kabely a uvažujeme
i s instalací nového veřejného osvětlení. Je jasné, že tato stavba má a bude
mít vliv takřka na každého z nás při cestě
na úřad, na poštu, do knihovny, ke kadeřnici, do obchodu, do školy, či do školky,
do kostela nebo na hřbitov a pro některé
i při cestě domů. Chci vás tedy požádat
o zvýšenou opatrnost při pohybu v prostoru staveniště, ale také o trpělivost a toleranci.
Skončily prázdniny a s nimi i vlna horkých dnů. A je to dobře, protože někdy
byla ta tropická vedra zejména pro starší
a nemocné lidi těžko snesitelná. A nejen
pro ně, ale i pro mnohé rostliny a zvířata.
Divoké kachny plující po potoce a procházející se po návsi patřily už takřka ke koloritu naší vesnice. Vlivem dlouhotrvajících
veder však došlo ve druhé polovině srpna
k jejich hromadnému úhynu na rybníku
pod Novou ulicí. Kontaktovali jsme Veterinární ambulanci VFU Brno a Krajskou
veterinární správu a zajistili několik mrtvých kachen k laboratornímu vyšetření.
Pracovníci KVS přijeli i do Tvarožné, aby
si prohlédli místo, kde k úhynu došlo.
Pravděpodobnou příčinou úmrtí několika desítek kachen je podle odborníků
botulismus, ačkoliv to nebylo možné
prokázat, neboť vlivem teplého počasí se
nepodařilo zajistit čerstvě uhynulé ptáTvaroženský zpravodaj

ky bez známek rozkladu vnitřních tkání.
K přemnožení bakterií způsobujících toto
onemocnění dochází v bahně mělkých
stojatých a přehřátých vod, čímž jsou
nejvíce ohroženi právě vodní ptáci. Co je
podstatné, vyšetřením uhynulých jedinců
byla vyloučena ptačí chřipka. Tímto prostým konstatováním bych ale tento problém uzavřít nechtěl. Je zřejmé, že případ,
k němuž došlo, ovlivnil kromě vysokých
letních teplot také současný stav rybníka. Jak situaci řešit, víme – odbahněním.
Zatím ale nevíme, kdo to provede a kdo
to zaplatí. Chemický rozbor sedimentu
v rybníku by měl prokázat, zda se jedná
o nezávadný materiál nebo nebezpečný
odpad. V tom druhém případě by pouze
likvidace bahna přišla na několik milionů
korun a i v tom prvním případě to může
být šesticiferná záležitost. Rybník, ačkoliv
jej máme, jak se říká „za humny“, se nachází na katastru obce Sivice. Vlastníky
pozemků, na kterých se rozprostírá, jsou
z větší části sivičtí singularisté a částečně státní podnik Povodí Moravy. Žádat
o nějaké dotační prostředky na něco, co
vlastně není naše a ani neleží na našem
katastru, nejde. A stejně tak provádět jakoukoliv činnost na cizím majetku bez
souhlasu vlastníka. S obcí Sivice bychom
se možná domluvili na vzájemné úpravě
hranic katastrů při zachování původní
rozlohy, snad i se singularisty bychom
dospěli k dohodě, kdybychom jim nabídli
nějaký jiný pozemek ke směně, ale Povodí
nám pozemek neprodá, jedině kompletní
vodní dílo jako takové, tedy rybník včetně
hráze a stavidla. Pokud bychom se stali
vlastníky vodního díla, vztahuje se na nás
vodní zákon a máme povinnost zajistit
správce, který bude mít odbornou kvalifikaci a nutné oprávnění (živnostenský
list) pro provozování vodních děl. To vše
je ale běh na delší trať. V současné chví4

li máme asi jedinou možnost, apelovat
na zástupce Povodí, aby kromě přehrad
a významných toků jako je Dyje, Svratka
nebo Svitava věnovali pozornost a také
finanční prostředky vodním nádržím
na Tvaroženském potoce.

To už tak bývá – jednoduché problémy mají i jednoduchá řešení a problémy
složitější mají řešení složitější. Ale řešení
mají, a to je vždycky důležité vědět.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• V průběhu měsíce července prováděl Archeologický ústav AV Brno ve spolupráci

s Minnesotskou univerzitou výzkum na poli za školou. Cílem výzkumu bylo nalezení pozůstatků pobytu pravěkých lovců, kteří zde sídlili v období asi před 45 tisíci lety.

• 31. července společnost KALÁB – stavební firma, spol. s r. o. dokončila práce na zateplení budovy Obecního úřadu. Součástí stavby byla výměna oken, rekonstrukce
střechy a řada dalších úprav a oprav.

• 3.-4. srpna pořádala TJ Sokol XIX. ročník Tvaroženské olympiády za účasti téměř
stovky mladých závodníků.

• 7. srpna se konala předpouťová diskotéka s DJ Alcapone.
• 8. srpna hráli Tamburáši při tradičním předpouťovém setkání rodáků.
• 12. srpna firma SWIETELSKY stavební s.r.o. zahájila rekonstrukci komunikace v obci
– „III/4179 – Tvarožná průtah“.

• 30. srpna pořádali hasiči na fotbalovém hřišti VI. ročník závodu v požárním útoku

O pohár starosty SDH Tvarožná. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev. V kategorii mužů zvítězilo družstvo Mokrá A, které vytvořilo traťový rekord 16,98 s. V kategorii žen zvítězilo družstvo z Hodějic.

• 12. září připravili tvaroženští vinaři posezení u burčáku – TVAROŽENSKÓ BURČÁKOVÓ.

Pozvánka na plánované akce
•
•
•
•

19. září – Šprýmiáda skautů – veselý závod pro děti od 3 do 13 let.
18.–20. září – Divadelní víkend na Sokolovně.
11. října – Farní den.
28. listopadu, Sokolovna – Mikulášský turnaj ve stolním Stiga hokeji, pořádá Orel
Tvarožná.

• 29. listopadu, Sokolovna – koncert v rámci projektu Jakub Jan Ryba nebyl jen „Hej,

Mistře!“, připomínka 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí významného hu-
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debního skladatele. Účinkují: Komorní orchestr Arthura Nikische, Chrámový sbor
Tvarožná, Chrámový sbor Švábenice, sólista – Richard Kružík.

• 5. prosince – vzpomínkové akce – 210. výročí bitvy tří císařů.
Poděkování
Děkujeme občanům, návštěvníkům Obecního úřadu a hasičům za pochopení při omezení vstupu do budovy Obecního úřadu, hasičské zbrojnice a okolí v průběhu rekonstrukce objektu.
Děkujeme členům SDH Tvarožná, TJ Sokol a všem, kteří se podíleli na organizaci předpouťových hudebních večerů 7. a 8. srpna 2015.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

září–listopad 2015
sobota
26. 9. 2015
středa
7. 10. 2015
sobota 17. 10. 2015
čtvrtek 29. 10. 2015
sobota
7. 11. 2015
středa 18. 11. 2015
sobota 28. 11. 2015

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.
9.00–11.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
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.

Tvaroženský zpravodaj
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Informace
Dobrý den, vážení tvaroženští občané,
dovolte, abych se představil. Jmenuji se Jiří Brtník
a od 1. srpna tohoto roku jsem byl jako kněz jmenován
administrátorem ve vaší a blažovické farnosti. Pocházím
z nedalekých Babic nad Svitavou. Po gymnáziu a roční
praxi v zahraničí jsem vystudoval Teologickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci a po vysvěcení jsem
působil 3 roky na Vysočině, ve Žďáře nad Sázavou a jako
kaplan ve Velkém Meziříčí.
Přišel jsem k vám rád, také proto, že mám v tomto kraji
kořeny. Nejsem zde jenom pro ty, kteří od mládí „chodí
do kostela“, ale jsem tu pro všechny. Proto se na mě můžete obrátit nejen při životních událostech od křtu až po poslední rozloučení, ale kdykoliv jsem vám k dispozici k rozhovoru, radě či modlitbě.
Zastihnete mě na telefonu (736 651 367; 544 250 363), osobně na faře nebo mě můžete kontaktovat elektronickou zprávou (na adrese: farnost@tvarozna.cz).
Na setkání s vámi se těší a žehná vám
P. Jiří Brtník

Z činnosti spolků a sdružení
Tvaroženská olympiáda
tato atletická soutěž, kterou pro děti a mládež do 18 let pořádá TJ Sokol Tvarožná, se
koná o prázdninách, které si většina dětí
i dospělých spojuje s odpočinkem a relaxací. Děti se však na olympiádu těší a ta se
rok od roku setkává s větším zájmem veřejnosti. Zůstala také jedinou atletickou soutěží, která je otevřená všem – jediným limitem je dovršení 19 let. A 19 dovršila také
Tvaroženská olympiáda. Začetla jsem se

do hodnocení loňského ročníku, kde jsem
se zmiňovala, že „na hřiště pod kopečkem
dorazilo nejvíce soutěžících za celou historii Tvaroženské olympiády. Na slavnostním
nástupu stálo 68 nadšených sportovců!“
Úsměvné, v porovnání s letošním ročníkem. Ale to jsem pochopitelně nemohla
tušit, že letos (3. 8. 2015) jich bude o rovných 20 víc!! A tady jsou jména těch nejúspěšnějších, podle I. až V. věkové kategorie:

HOD
I.
Sofie Kochová				Patrik Kříž
II. Aneta Pejřilová				Adam Pokorný
III. Anna Daňková				
Štěpán Irajn (Velatice)
IV. Kateřina Křenková			
Michal Pejřil
V. Aneta Otevřelová			
Ondřej Buchta
						(48,5 m rekord olympiády)
7

Ročník 43 • Číslo 5 • září–říjen 2015

BĚH
I.
II.
III.
IV.
V.

Konstancie Jágerová			
David Severa
Aneta Pejřilová				Adam Pokorný
Michaela Vetyšková			
Štěpán Irajn
Kateřina Křenková			
Patrik Soukal
Aneta Otevřelová		
Ondřej Buchta
(9,2 s rekord kategorie)

SKOK DALEKÝ
I.
Nela Soukalová				David Severa
II. Aneta Pejřilová				
Adam Marek (Pozořice)
III. Michaela Vetyšková			
Štěpán Irajn
						(374 cm rekord kategorie)
IV. Kateřina Křenková			
Patrik Soukal
						(464 cm rekord kategorie)
V. Aneta Otevřelová			
Ondřej Buchta
Vyhlášení vítězů
proběhlo, stejně jako
celý závod za urputného vedra a většina
malých
závodníků
i jejich rodičů, toho
měla za celé dopoledne dost. Bylo už
po poledni, největší
pařák a vzhledem
k počtu kategorií
i disciplín se na stupních vítězů vystřídalo
90 oceněných – a to
už nějakou chvilku
zabere. Ti, kteří měli
to štěstí a na stupních
vítězů stáli, ti jistě neodcházeli zklamaní.
Těm ostatním se každoročně snažíme
zmírnit zklamání alespoň předáním osobní tabulky výkonů, drobné sladkosti a volňáskem na pouťové atrakce.
ŠPLH
I.
NESOUTĚŽÍ
II. Tereza Brzobohatá			
III. Kristýna Palečková			
Tvaroženský zpravodaj

Druhý den, kdy olympiáda pokračuje
v tělocvičně soutěžemi ve šplhu a skoku
vysokém, přišlo otestovat svoje dovednosti 35 soutěžících. Toto jsou jména vítězů v jednotlivých kategoriích:

Jakub Tinka (Pozořice)
Ondřej Neveselý (Velatice)
8

IV.
V.

Kateřina Křenková			
Aneta Otevřelová			

Jaromír Otevřel
Ondřej Buchta

SKOK VYSOKÝ
I.
Magdalena Morkusová			
Mikuláš Irajn + Lukáš Neuer
						(Velatice)
II. Tereza Brzobohatá			
Jakub Tinka
III. Kristýna Palečková			
Vojtěch Daněk
IV. Kateřina Křenková			
Jaromír Otevřel
V. Alice Kozáková				Viktor Šťastný

Také letos byly pokořeny některé rekordy kategorií, rekord olympiády v hodu
granátem a samozřejmě rekord v počtu
účastníků olympiády – celkem 93 !!
Občerstvení pro soutěžící na oba
dny zajistil Motorest Rohlenka a Národní
kolotočová společnost Schulz věnovala
vstupenky v hodnotě 4.000 Kč. Obou velkorysých sponzorů si velmi vážíme, neboť
se nám i díky jejich přispění daří potěšit
každého účastníka soutěží. Záštitu (i finanční) drží nad Tvaroženskou olympiádou Obec Tvarožná, ale největší zodpovědnost za celou akci nese pochopitelně
TJ Sokol. Mimo finanční jištění musí dát
9

dohromady dostatek
organizátorů,
kteří
budou ochotni vzít
si dovolenou, nebo
obětovat volný čas
přípravě sportovišť.
Na samotnou akci je
třeba tým nejméně
10 lidí, a proto jsme
vděčni i za pomoc
ochotných
rodičů.
V příštím roce nás
čeká jubilejní 20. ročník Tvaroženské olympiády. Věříme, že se
nám podaří doladit
některé nedostatky.
Rádi bychom poskytli
lepší zázemí doprovodnému „fanklubu“
závodníků – rodičům i prarodičům, zejména nabídkou občerstvení. Poslední
dobou bojujeme i s nepříznivou situací
v možnostech uplatnění dárkových šeků,
vylepšení vyžaduje i samotná organizace
soutěží. A protože to bude jubilejní ročník,
plánujeme opět uspořádat i olympiádu
pro dospělé. Doufáme, že se tato nepravidelná sportovní událost setká alespoň
s takovou odezvou, jako ta před pěti lety.
Závěrem si dovolím poděkovat nejen těm,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci letošní Tvaroženské olympiády, ale zejména těm, kteří budou ochotRočník 43 • Číslo 5 • září–říjen 2015

ni věnovat čas a úsilí
organizaci příštího,
20. ročníku. Všem
spoluorganizátorům,
sponzorům, soutěžícím i jejich rodičům
děkuji za věrnost, radost ze soutěžení, toleranci i trpělivost.
V příštím roce,
na hřišti pod kopečkem, v pondělí před
poutí – na shledanou!
Za TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

Foto z akce také na:
http://sokol-tvarozna.rajce.idnes.cz/?sort=albumName&order=desc

Skautský rok 2014/2015
Loňské září jsme zahájili již třetí skaut- vyzkoušeli postavit stan a rozdělat oheň,
ský rok naší obnovené činnosti. Děti jsme na kterém jsme si uvařili šípkový čaj a porozdělili do dvou výchovných kategorií lévku. Odpoledne se k nám přidali Skřítci,
– 15 dětí ve věku 4–6 let patřilo do ben- zahráli jsme si společnou hru a uspořádali
jamínků – Skřítků a 12 školáků do vlčat již tradiční drakiádu. I když moc nefoukalo, několik draků stejně vzlétlo.
a světlušek.
Období kolem Vánoc bývá nabité.
Se Skřítky jsme skautskou činnost pojali zábavnou formou. Hráli jsme hodně Máme velikou společnou vánoční beher a tvořili plno krásných věcí. Účast- sídku, rozdáváme tradičně betlémské
nili jsme se drakiády a bohužel výpravu světlo pod Vánočním stromem na návsi
do Mariánského údolí jsme museli z dů- a na Štědrý den roznášíme betlémské
vodů špatného počasí zrušit.
světlo po domech po celé Tvarožné a VeS vlčaty a světluškami jsme naši letoš- laticích.
S vlčaty a světluškami jsme se v neděli
ní celoroční činnost pojali jako přípravu
na tábor – učili jsme se například různé 12. 4. přes nepřízeň počasí vydali na vyuzly, šifry, topografické značky a první po- cházku po krásném okolí Olšan a o týden
moc, také jsme ale hráli plno různých her. později, tentokrát za slunečného počaUspořádali jsme tři jednodenní a jednu sí, jsme se vydali opět do Olšan na první
víkendovou výpravu.
TTT (tvrdý táborový trénink). Děti si zde
Druhou sobotu v říjnu jsme se s vlča- vyzkoušeli pár dovedností, které se jim
ty a světluškami vydali na výlet nad Tva- na táboře budou jistě hodit- například zarožnou, kde jsme si kromě několika her balit si vlastní batoh, přišít knoflík, poznat
Tvaroženský zpravodaj
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nějaké rostliny a stromy v okolí a uvázat
potřebné uzly.
V termínu 19.–21.
června jsme se opět
s vlčaty a světluškami
vydali na druhý a poslední TTT na chatu
Jelenici. Vlčata a světlušky zjistili, jaké to
bude na táboře – jaké
bude spát ve stanu,
mít ráno rozcvičku,
nachystat ostatním
snídani, mít službu
na nádobí a v podstatě být celý den i noc
v přírodě… Opět jsme také natrénovali
nějaké skautské dovednosti, jako je orientace s mapou nebo základy první pomoci. Také jsme zde začali táborovou hru.
Král Artuš vyhlásil pro rytíře a panny ze
Zelených hor a Modrého chlumu rytířský
turnaj. Při vyhlašování výsledků turnaje
zloděj ukradl králi Artušovi vzácný meč
Excalibur a král tedy nemohl výsledky vyhlásit.

11

Tábor, kterým skautský rok vrcholí a zároveň končí, jsme letos pořádali
u obce Vřesovice u Kyjova. Pro skřítky a jejich rodiče byl tábor v termínu 3.–6. července a putovali jsme po stopách Krtečka.
Navštívili jsme například nemocného lva
v ZOO a pomohli jsme mu od bolavého
zubu, našli jsme trosky krtkovy rakety
a pomohli je znovu složit nebo jsme si ušili ty správné kalhoty s kapsičkami na vše
potřebné. Na konci
jsme
samozřejmě
i s krtečkovými kamarády – zajícem,
myškou a ježkem, našli poklad. Na tábor
Skřítků navazoval tábor vlčat a světlušek,
tedy od 6. do 12. července. Zde rytířské
rody ze Zelených hor
a z Modrého chlumu
pátrali po zloději, nakonec po několika
útrapách, dlouhých
cestách a pomoci
od vědmy našli nejen
Ročník 43 • Číslo 5 • září–říjen 2015

diamant, který činil kouzelný meč výjimečným, ale také celý královský poklad.
Od letošního září budeme mít děti
rozděleny dokonce do tří kategorií.
Nejmladší, tedy školkové Skřítky a poté
mladší vlčata a světlušky, kde budou děti
navštěvující první a druhou třídu a starší

vlčata a světlušky, kde budou děti starší,
skautingem už trochu ostřílené.
Jsme zvědaví, co nám tento skautský
rok přinese. V plánu máme opět několik
výprav a dalších, nejen tradičních akcí.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se,
že se na některých akcích s Vámi potkáme.
Za tvaroženské skauty
Marie Bajerová

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce
Nové DVD
V době příprav na 210. výročí bitvy Macháčková ze Spáleného mlýna u Uhřic,
u Slavkova bylo dokončeno nové DVD Ing. Otakar Nečas z Vranova u Brna, ředipod názvem „Kníže Jan Josef I. z Liech- tel mikulovského archívu Mgr. Miroslav
tensteina ve válečném tažení roku 1805“. Svoboda a Ing. Miloš Tinka starší z Pozořic.
Jan Holoubek hovoří o zapojení
Mapuje válečné tažení v roce 1805 na životním příběhu tohoto významného Liechtensteinovy kolony do průběhu
šlechtice a vojáka a dalších osobností té bitvy u Slavkova. Anežka Macháčková
informuje o tom co se v rodině ústně
doby.
DVD je čtvrtým pokračováním projek- předává o průběhu jednání u Spáleného
tu Pamětihodnosti slavkovského bojiště mlýna. Bývalý starosta Vranova u Brna
a vzniklo ve spolupráci Regionální rozvo- Ing. Otakar Nečas komentuje průběh
jové agentury jižní Moravy a Zájmového budování liechtensteinské hrobky pod
sdružení právnických osob Slavkovské vranovským poutním kostelem. Mgr. Svobojiště – Austerlitz. Videodokument na- boda podává zprávu o tom jak to bylo
točil RNDr. Vilém Kleveta ve spolupráci s diplomatickými jednáními v Mikulově
s autorem námětu Františkem Kopeckým. a Ing. Miloš Tinka vysvětluje jak vypadal
V první části je zaznamenáno vyprávě- zámek a jakou funkci měly hospodářské
ní historika Vlastimila Schildbergera star- budovy bývalého liechtensteinského velšího o tažení v roce 1805. Krátkými vstupy kostatku v Pozořicích.
Délka videodokumentu je 47 minut.
ho doplňují Jan Holoubek z Prace, Anežka
František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:
celá strana A5 300 Kč
do ½ strany A5

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5
126 × 44 mm

13

61 ×
188 mm

100 Kč
61 ×
92 mm
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Austerlitz 2015
Na polích právě dozrává kukuřice historickou událost, která poznamenala
a země se ještě dokáže ohřát v poledním život generací, jež žily před námi. Tento
slunci. Zvláště po letošním tropickém létě rok bude očekávané výročí bitvy u Slavsi nikdo nechce připustit neodvratnou re- kova, nebo také bitvy tří císařů, mnohem
alitu nadcházejících plískanic, bláta a pro- větší, než v letech předcházejících. Až
tivných mlh doprovázených plíživým 2 000 vojáků, 120 koní a 20 děl bude v sochladem hledajícím každou škvíru naše- botu 5. prosince pod Santonem symboho příbytku. Jaké asi měli v tomto období lizovat armády Francie, Rakouska, Ruska
starosti a o čem přemýšleli naši předkové a jejich spojenců. Členové evropských
před 210 lety? Byli určitě více spjati s pří- spolků napoleonské vojenské historie přirodou, dokázali přijmout její přívětivou
náruč a s pokorou
se přizpůsobit jejím
rozmarům. Obilí již
měli sklizeno a před
nadcházející zimou
pečovali o každý
kousek
potravy.
Zvláště po neblahé
zkušenosti z katastrofální neúrody,
která je postihla
v loňském létě. V Evropě vypukla III. koaliční válka. Zprávy
o této skutečnosti
přicházejí do malé
jihomoravské vesničky mnohem později a neurčité jsou jedou kromě České republiky také ze Slovíce, než si lze představit. Oč méně měli venska, Rakouska, Polska, Německa, Itálie,
naši předkové informací o strategických Francie, Belgie, Ruska, Malty, Běloruska,
rozhodnutích generálů a dohodách ev- Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Velké Británie
ropských mocností, o to více v nich pano- a dalších zemí. Při letošních vzpomínkovalo neblahé tušení a strach o holé přežití. vých akcích se očekává mnohonásobně
Mohli jen nečinně sledovat pochodující větší spotřeba střelného prachu, finančzástupy vojsk a podřídit se jejich poža- ních prostředků a také mnohonásobně
davkům i svému osudu. Zima roku 1805 větší účast diváků i politických činitelů
bude mnohem krutější než loňská. Mnozí z různých zemí. Věříme, že mnohonásobse nedožijí příštího léta a jejich rodná ves ně hlubší bude také zamyšlení všech nad
se bude ještě dlouho vzpamatovávat.
smyslem celého výročí.
Už více jak tři desetiletí si tu na přePavel Šťastný
lomu listopadu a prosince připomínáme
15
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
První školní den vyšel letos na úterý
1. září. V prostorách 1. třídy se sešli žáci,
učitelky, rodiče, hosté, pan starosta, pan
farář, aby všichni společně přivítali 15 prvňáčků a nový školní rok 2015/2016. Letošní léto bylo vydařené, a tak do školy přišlo
52 odpočatých a vydováděných žáčků,
kteří zaplnili školní lavice ve třech třídách.
Naši školu budou nově navštěvovat i dva
žáci přespolní- jeden z Pozořic a jeden
z Rousínova.
Nový školní rok začínáme i s novým
učitelským týmem. Na škole tedy budou
letos pracovat učitelky Mgr. Pavlína Třečková, Mgr. Jana Kejnovská, Mgr. Lenka
Semelová, asistentky pedagoga Veronika
Buchtová, Zdeňka Palečková, vychovatelka v školní družině Mgr. Anna Pokorná, školnice Renata Laníčková a ředitelka
Mgr. Věra Floriánová.
Výuka bude i nadále pokračovat podle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Tvarožná, bude zachován nepovinný předmět náboženství
a zájmové kroužky rozjedou svoji činnost
od měsíce října. Školní družina bude fun-

govat jako loni – ráno od 7.00 do 8.00 hodin a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin. V rámci zachování bezpečnosti dětí
se nově zavedly pevné termíny odchodů
z ŠD a omezený vstup rodičů do budovy
školy při vyzvedávání dětí z družiny.
Plavecký výcvik propukne od 18. září
a bude trvat 9 týdnů. Mezi další akce, které jsme na září naplánovali, patří i pohádka Kouzelný kolotoč a návštěva centra
VIDA v Brně. Ve sběru starého papíru opět
pokračujeme každý sudý měsíc, tedy nejbližší termín je 1.–17. října. 2015.
Během léta nám na školní zahradě vyrostla nová průlezka a v kabinetu přibyly
nové skříně na knihy a pomůcky pro žáky.
Škola září čistotou a na chodbách ještě
voní lak z opravených krytů na topení.
Děkuji školnici i obecním zaměstnancům
za zvýšené pracovní nasazení ke konci
prázdnin.
Všem žákům, jejich rodičům a také pedagogům přeji, aby společně zvládli nový
školní rok 2015/2016 na jedničku s hvězdičkou.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

INZERCE

Hledám ke koupi domek se zahradou
ve Tvarožné nebo v okolí do 10 km.
Tel.: 792 284 071
Koupím byt v OV nebo může být
i družstevní ve Tvarožné.
Tel.: 722 063 341

Tvaroženský zpravodaj

16

17

Ročník 43 • Číslo 5 • září–říjen 2015

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci všem Zvířátka se určitě těší na kaštany, suché
současným prvňáčkům popřát úspěšný pečivo, jablka apod., které jim přivezekrok do školy, a novým dětem, které po- me. Od října se zúčastníme projektu Malé
prvé přišly 1. září do mateřské školy, aby technické univerzity, kdy pravidelně kažse jim u nás co nejvíce líbilo. I když se ani dý měsíc se budeme technicky vzdělávat.
letošní zahájení nového školního roku ne- První lekce pod názvem „Stavitel města“
obešlo bez slziček, věřím, že budou děti proběhne v naší školce 13. 10. od 9.00 hod.
19. října přijede do mateřské školy
v brzké době v úplné pohodě. V letošním
školním roce zahájilo docházku do mateř- firma Prestigephoto, kdy bude děti fotit
ské školy 56 dětí, z toho 29 holek a 27 klu- od 8.00 hod. na téma Vánoce.
22. října v 9.30 hod. zhlédneme pohádků. Oproti minulým létům se nám poměr
ku „O kouzelném zvonu“.
holek a kluků vyrovnal.
2. listopadu jedeme do Divadla Bolka
Jako každý rok, v průběhu nadcházejících měsíců, nás čeká hodně sportovních Polívky na pohádku „Čert a Káča“. Jedná
a kulturních akcí. První akcí je plavecký se o pohádku plnou veselých písniček
výcvik ve Vyškově, který začíná již 18. září a zajímavých kostýmů. Od měsíce října
zahájíme logopedii, angličtinu, keramiku
a bude probíhat v devíti lekcích.
23. 9. v 10.30 hod. do mateřské školy a šikovné ručičky.
Na závěr přeji všem čtenářům zpravopřijede hudební divadlo s pohádkou „Jak
Karlík zachránil babičku“. Na začátku mě- daje příjemné prožití slunného podzimu
síce října se opět vypravíme do horákov- a co nejméně starostí.
ské obory podívat se na daňky a muflony.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Z historie obce

Četnická stanice ve Tvarožné (1)
Na území habsburské monarchie bylo na, Maxdorf (Dvorska), Tuřany, Sokolnice
četnictvo ustaveno podle francouzského a Kobylnice.
a italského vzoru v lednu 1850 v době půČetnické stanoviště ve Šlapanicích
sobení tehdy sedmatřicetiletého a nebla- vzniklo v roce 1885 jako odbočka velitelze proslulého ministra vnitra Rakouského ství v Líšni.
císařství Alexandra Bacha. Bylo vojenPo vzniku samostatné Československým organizovaným strážním sborem, ské republiky bylo četnictvo od 29. října
určeným k udržování veřejné bezpečnos- 1918 podřízeno Národnímu výboru česti a pořádku.
koslovenskému v Praze. Jeho prvořadý1. března 1872 byla zřízena četnická mi povinnostmi bylo udržování veřejné
stanice v Líšni. Ve své působnosti měla bezpečnosti, pořádku a dohled na plnění
obce Líšeň, Ochoz, Mokrá, Horákov, povinností místní policie.
Tvarožná, Velatice, Podolí, Bedřichovice
Ve Tvarožné byla četnická stanice
Šlapanice, Jiříkovice, Ponětovice, Slati- založena v roce 1921. Zaznamenává to
Tvaroženský zpravodaj
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obecní Pamětní kniha na straně 66: „Obec
Tvarožná náležela původně k dohlídacímu obvodu líšeňskému, pak šlapanickému. Poněvadž, hlavně v době války, byly
ve Tvarožné spáchány mnohé, odvážné
krádeže, žádala obec o četnickou stanici.
Stanice povolena byla v roce 1921, a byla
do Tvarožny přeložena ze Židenic, poněvadž Židenice byly přiděleny k Velkému Brnu
a měly pak policii státní. K dohlídacímu obvodu tvaroženskému patří Tvarožná, Velatice, Horákov a Mokrá. Četnická stanice byla
umístěna ve dvoře na velkostatku v bytě
správce, který byl uprázdněn a zemským velitelstvím pro stanici četnickou zabrán. (Politickou správou zabrán). Prvním velitelem
čet. stanice byl vrchní strážmistr R. Pešera.“
A u četnické stanice nechyběla ani
obecní šatlava. Ale ta až od roku 1924.
Zbývá dodat, že k připojení Židenic
a Juliánova k městu Brnu došlo na základě
zákona č. 213 z 16. dubna 1919. Obě obce
se staly součástí Velkého Brna a vlastní samospráva se stala ukončenou historií.
Důvodem pro žádost o umístění četnické stanice ve Tvarožné pro obec i další
tři vesnice z farnosti byly argumenty uvedené v Pamětní knize na straně 66. Obec
Tvarožná i přifařené obce se svojí polohou
nedaleko Brna a u frekventované státní
silnice Brno–Olomouc byly lákavým průchodem i cílem pro mnohé tuláky a žebráky. Přitahovaly je majetky zámožných
rolníků, úspěšných řemeslníků i dělníků
pracujících v brněnských továrnách.
Co se, mimo jiné, ještě před umístěním četnické stanice do Tvarožné stalo
a mohlo být rovněž důvodem žádosti
o umístění četnické stanice? 28. prosince
1918 byl v Mokré zastřelen jedenapadesátiletý domkař Antonín Pantůček. Slyšel ránu ve chlévě a šel se podívat, co se
děje. Zloděje patrně poznal a proto byl
zastřelen. Příčinou smrti byla střelná rána
19

do břicha. Desítky četníků řadu dní marně
pátraly po pachateli. Ve vesnici se o tom
povídalo ledacos.
Netrvalo ani tři roky a četníci vyšetřovali v Mokré sebevraždu. V červenci 1921
ji spáchal 20letý Vincenc Musil. K činu
si našel místo v lese nedaleko od obce
Hostěnice.
Jan Horáček několikrát avizoval sebevraždu, až ji nakonec uskutečnil – nechal
se přejet vlakem.
Závažným argumentem pro podáním žádosti o umístění četnické stanice
do Tvarožné bylo i přepadení sedmačtyřicetileté porodní báby Emílie Weisové
v domě č. 84. Zprávu o tom přinesly noviny Den z 12. září 1920. Osamělá žena,
jejíž manžel se nevrátil z I. světové války,
otevřela před půlnocí na něčí volání vrata.
Asi se domnívala, že je volána k nemocné.
Neznámí pachatelé ji svázali, ucpali jí ústa
a prohledávali dům. Weisové se naštěstí
podařilo kopáním do dveří upozornit sousedy. V nastalém zmatku zloději s ukradeným oblečením a částkou 1.600 Kč uprchli.
Přepadená byla bodnuta nožem. Následky zranění si nesla až do smrti v květnu
1941. Případ vzbudil v obci a v okolí velký
rozruch.
Obrázek o tehdejší situaci, o činnosti
četníků za první dva roky existence četnické stanice a o charakteru přestupků proti
zákonu nám umožňují zápisy ve staniční
služební knize za toto období. Všechny
knihy z doby existence četnické stanice se
ale bohužel nezachovaly. Státní okresní
archív v Rajhradě nearchivuje staniční služební knihy z období 1923 – květen 1937.
Dá se ale předpokládat, že náplň činnosti
četníků se v těchto letech nijak dramaticky neměnila.
Podle zápisu ve staniční služební
knize z 19. srpna 1921, která obsahuje
zápisy z let 1921–1922, tvořili osazenRočník 43 • Číslo 5 • září–říjen 2015

stvo tvaroženské četnické stanice vrch- nímu v Brně. Hned v lednu následujícího
ní strážmistr Rudolf Pešera, strážmistr roku byli zatčeni a dodáni k soudu tuláci
František Bláha a četník na zkoušku Josef František Přikryl z Horního Štěpánova,
Baslík. V době služebního odvelení stráž- Metoděj Ragas z Křižanovic a Alois Kadlec
mistra Bláhy na soustředění v Užhorodu ze Studnic. 8. února byli soudu oznámev době od 24. října do 19. listopadu 1921 ni Václav a Anna Šnorychovi ze Šlapanic
ve Tvarožné zastupoval strážmistr Kle- za přestupek tuláckého zákona a vysílání
ment Weinmar. Ten ve Tvarožné zaskako- dětí na žebrotu. František Přikryl z Horníval i v pozdějších letech.
ho Štěpánova byl pro tuláctví opakovaně
Obvod obchůzky obsahoval mimo zatčen 17. února. Ještě v tom měsíci, bylo
jmenovaných obcí i okolní samoty, mys- to 20. února, jej následovala žebračka Malivny, mlýny a oblast Říčky.
rie Kalousová ze Šlapanic. V březnu byli pro
Činnost četníků měla podle záznamů žebrotu zatčeni Alois a Marie Fajmonovi,
několik hlavních a opakujících se přestup- Josefa Dušková z Podolí, Františka Delkoků proti zákonu, kterými bylo tuláctví, vá, František a Anna Rambouskovi z Líšně
nepovolená žebrota, násilnosti neboli a také tulák Herman Hinner z Jaroslavic.
přestupky proti bezpečnosti těla, vyhro- Josef Melichar z Tuřan byl vyšetřován pro
žování, krádeže neboli přestupky proti neoprávněné provozování podomního
bezpečnosti majetku, nedodržení kontu- obchodu s mýdlem. 25. března oznámil
mačního nařízení neboli neúčast u soud- strážmistr Josef Baslík, který v tom měního jednání a další přečiny proti zákonu. síci získal četnickou definitivu, Vavřína
Později k nim přibývaly dopravní nehody a Terezii Hrabovské z Holubic za vysílání
na státní silnici i v obcích a za války hlavně nedospělých dětí na žebrotu. 14. dubna
hlídání evidence mletí ve mlýnech, hledá- byl Okresní politické správě oznámen
ní zbraní, potravin, zboží, vozidel a osob strážmistry Klementem Weinmarem a Jouprchlých ze zajetí.
sefem Baslíkem Augustin Kurka ze Slatiny
Podívejme se na některé minipříběhy za nedovolený podomní prodej. 22. dub„hříšných lidí“z tehdejší doby. Řada z nich na četník Weinmar zatkl a dodal k soudu
byla vyřešena, u mnohých případů bylo Antonína Klimeše z Ráječka pro tuláctví
pátrání bezvýsledné. Objevují se v nich a žebrotu a Josefa Maršíka z Pelhřimova
jména cizí i dobře známá.
pro tuláctví. Do konce měsíce byli ještě
Poválečná doba byla dobou nedostat- za vysílání dětí na žebrotu oznámeni Joku všech životních potřeb. Doba radost- sef Rozkypal a Marie Vaňáčková z Líšně
ného oslavování vzniku samostatné re- a za tuláctví František Vrtal z Březovic.
publiky pominula. Mnoho lidí se dostalo V květnu byli zatčeni a odvedeni k soudu
na hranici chudoby, další přišli o střechu tuláci Antonín Balíček z Hlinska a Jakub
nad hlavou. Projevilo se to nárůstem po- Bendikt z Vlastiboře. Richard Pejřil a Jan
čtu osob, které se nuzně živily jako žeb- Musil z Mokré byli oznámeni pro neoprávráci nebo se různě protloukaly jako tuláci. něné provozování hudebnictví. V červnu
A nebyli to jen lidé z blízkého okolí. Podí- byl zatčen a odveden k soudu tulák Jan
vejme se na ně trochu podrobněji.
Mikulka ze Skrběn. Marie Vašíčková ze Ži13. prosince 1921 byl ve Velaticích pro denic byla Okresní politické správě oznátuláctví zatčen Matouš Veselský z Prušá- mena za nedovolený podomní prodej
nek. Byl dodán k Okresnímu soudu trest- a Bernhard Goldring a Josef Jašek z Brna
Tvaroženský zpravodaj
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za neoprávněné provozování trhovectví. nebo jak je zapsáno „dodán“, k vojenskéFrantiška Délková z Líšně byla zatčena pro mu prokurátorovi do Brna. 5. února 1922
žebrotu. V červenci byla oznámena Jose- je zapsán a oznámen soudu Jan Kosík
fa Dušková z Podolí pro vysílání nedo- z Horákova za porušení policejního dospělých dětí na žebrotu a Vincenc Daněk hledu. Další měsíce toho roku je nepouz Mokré pro neoprávněné provozování čitelný Jan Kosík, opakovaně buď hledán,
stolařské živnosti.
nebo umístěn v několikatýdenní vazbě.
Ve stejném měsíci byli zatčeni Václav 2. dubna byl vyšetřován Antonín Dubský
Fiala ze Slavkova a Izidor Drobný z Přívrat z Jezer pro míchání se „ve výkon služeb
pro tuláctví, Jakub Krčma ze Šlapanic pro veřejných“ a jeho jednání bylo oznámežebrotu, Antonín Firle ze Židenic pro žeb- no Okresnímu trestnímu soudu. 1. června
rotu a tuláctví a oznámeny Aloisie Volau- byl četnickou stanicí oznámen soudu Vifová a Marie Bauerová z Brna za neopráv- lém Konečný z Tvarožné za lehké ublížení
něné provozování podomního obchodu. na těle a 17. července byl pro nebezpečné
3. srpna byl pro tuláctví zatčen a odveden vyhrožování zatčen a dodán soudu Váck soudu František Doskočil z Popovičky. lav Čech, rovněž z Tvarožné. 17. září 1922
O šest dní později, 9. srpna, byl oznámen byl soudu za nebezpečné vyhrožování
František Pacholátko z Brna za neopráv- oznámen Petr Kaláb z Tvarožné. 26. září
něné provozování živnosti obchodního byl soudu pro lehké ublížení na těle a přecestujícího. 22. srpna byl zatčen tulák stupek „zlomyslného poškození majetku“
Emil Benedikt ze Žerotic a o den pozdě- oznámen Jan Neveselý z Horákova a 7. lisji byl zatčen jeho kolega tulák Jindřich topadu za urážku lesní stráže i Jan KobliBergr z Velkých Bílovic. 26. srpna byla za- ha z Horákova. O pět dní později, 12. listčena Marie Hanáková z Klobouček pro topadu, byl k Okresním trestnímu soudu
policejní vyhoštění a tuláctví a 30. srp- dodán Eduard Krupička z Brna za blíže
na byli oznámeni František Kosík a spol. neupřesněný čin proti mravopočestnosti.
pro neoprávněné provozování živnosti.
16. června 1922 spáchal v mokrských
22. září byl pro žebrotu zatčen František „Líchách“ sebevraždu z nešťastné lásky teAdamec z Radějova u Strážnice a 23. srp- prve 17letý tovární dělník Stanislav Možna byla strážmistrem Bláhou oznámena ný. Četníci sebevraždu vyšetřili a matriční
žebračka Františka Dvořáková ze Šlapa- záznam ji popisuje jako „samovraždu zanic. Násilnosti mezi občany nebyly vý- střelením ve stavu nepříčetném“. Podobjimkou. Už 30. srpna 1921 byl za ublížení né události budou předmětem dalšího
na těle vyšetřován Štěpán Galle z Horá- pokračování. V něm se zmíním o několika
kova. 1. října ho následoval Jan Blažek z mnoha případů krádeží, tragických nez Mokré za veřejné násilí a nebezpečné hod a hledání pohřešovaných osob v prvvyhrožování. Četníci v těchto věcech po- ních letech II. světové války.
dávali hlášení Okresnímu trestnímu souČinnost četníků byla opravdu různodu v Brně. Po deseti dnech, 10. října, byl rodá. Pěšky, s četnickou brašnou a s pušza lehké ublížení na těle vyšetřován Jan kou poctivě obcházeli svěřenou oblast
Švábenský z Tvarožné. 27. listopadu byl a podle předpisů se navzájem kontrolodo Staniční služební knihy zapsán jedna- vali.
dvacetiletý Josef Kuklínek z Velatic za deFrantišek Kopecký,
zerci od své vojenské jednotky a odveden,
kronikář obce
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ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

PŘIJMEME SVÁŘEČE
do našeho výrobního závodu
v Sivicích u Pozořic
CO2, TIG, státní zkoušky

V případě Vašeho zájmu zašlete životopis
na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

Tvaroženský zpravodaj

24

Jedni z prvních moderních lidí v Evropě
se usadili poblíž dnešní Tvarožné
Od 6. července do 7. srpna tohoto důkaz toho, kdo byli tvůrci zde nalezeroku probíhal v Tvarožné na poli za ško- ných kamenných nástrojů, tedy nezískálou archeologický výzkum. Na tomto me. Můžeme se ale pokusit použít nepřívýzkumu pod vedením Gilberta Tostevi- mé důkazy, které vyplynou z důkladných
na z Minnesotské univerzity se podíleli analýz zaměřených například na technoarcheologové a studenti archeologie logii výroby štípané industrie nebo na urz České republiky, Slovenska, Spojeného čení stáří lokality.
království, Francie a Itálie. Archeologové
Terénní archeologický výzkum na poli
se na toto místo vrátili po dlouhých sedmi za školou je již minulostí, ale analýzy náleletech, aby pokračovali ve výzkumu síd- zů a na lokalitě odebraných vzorků sediliště ze starší doby kamenné (paleolitu). mentu jsou teprve na začátku. Odpovědi
Obyvatelé Tvarožné mohli archeologický na většinu kladených otázek tedy zatím
výzkum navštívit například v rámci dne ještě neznáme. Co to bylo za lidi, kteří
otevřených dveří na lokalitě konaném zde sídlili? Kdy přesně se zde usadili a co
ve středu 22. července.
je k tomu vedlo? Jaké klima v té době paA co že je na této archeologické loka- novalo a jak vlastně v této době vypadlo
litě tak zajímavé, že se sem sjeli odborníci okolí dnešní Tvarožné? Jaká zde rostla vez celého světa? V době asi před 45 000 lety getace a jaká zde žila zvířata? Snad aspoň
totiž do Evropy přichází první anatomicky na některé z těchto otázek budeme moct
moderní lidé, kteří zde zastihli ještě sku- díky tomuto archeologickému výzkumu
pinky posledních neandrtálců. Pokud by odpovědět v některém v příštích článků
se podařilo prokázat, že nástroje zane- věnovaném dávné minulosti okolí vaší
chané pravěkými lovci v Tvarožné, které obce.
řadíme do technokomplexu bohunicienu,
Závěrem bychom chtěli poděkovat vevyráběli již moderní lidé, jednalo by se dení obce, zejména panu starostovi Petru
o jeden z nejstarších dokladů přítomnosti Buchtovi, díky kterému jsme mohli jako
moderních lidí v Evropě. Nástroje se zde laboratoř využívat obecní dům a na dvonacházejí v půdním sedimentu překry- ře obecního úřadu čepovat vodu na protém vrstvou spraše. V tomto typu sedi- plavování prokopaného sedimentu. Bez
mentu se bohužel nedochovávají žádné této pomoci by byla realizace výzkumu
kosti ani jiné organické materiály. Přímý jen těžko možná.
Ondřej Mlejnek,
archeolog

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. listopadu 2015. 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 2015
85 let

Sedláčková Květoslava, Tvarožná 142

60 let

Sedláček Vladimír, Tvarožná 142
Brzobohatý Jan, Tvarožná 261
Prokeš Jan, Tvarožná 144
Blažková Daniela, Tvarožná 195

50 let

Daňková Jana, Tvarožná 302
Daněk Karel, Tvarožná 15
Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

Badmintonový oddíl SK Podolí u Brna
Hledá do svých řad sportovně nadané děti
Od 8 do 15 let
Nábor se koná od září, každý pátek ve sportovní hale.
Podolí u Brna č. p. 470 od 15.00 hodin.
Trenér: Ing. Miroslav Frodl, tel.: 604 836 893
www.badecpodoli-junior.cz
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 15. 9. 2015.
Tvaroženský zpravodaj
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Červenec 2015 – Archeologický výzkum v lokalitě Za školou

3. srpna 2015 – Tvaroženská olympiáda TJ Sokol

Zahájení školního roku, ZŠ Tvarožná

