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Slovo starosty

Vážení občané,
12. října byla v prostorách motorestu Rohlenka slavnostně zahájena realizace
stavby splaškového odkanalizování pro sedm obcí. Hlavními aktéry poklepání základního kamene a kanalizačního poklopu byli senátor a bývalý ministr pro místní
rozvoj Jiří Čunek, poslanec Libor Ambrozek a náměstek hejtmana JMK Václav Horák. Přítomni byli i zástupci dalších ministerstev, institucí, ﬁrem a zúčastněných
obcí.
V souvislosti s touto stavbou jsme zadali zpracování studie oprav a úprav místních komunikací. Tuto studii jsme připomínkovali. Jednali jsme i o přípravě oprav
krajských komunikací, který zpracovává Správa a údržba silnic JMK. Ve Tvarožné
bude opravena krajská komunikace od křižovatky u kovárny po hřbitov. Součástí
opravy by mělo být i odvodnění komunikace a úprava míst pro parkování.
Ujasňujeme si, kterými kroky bude obec motivovat občany k připojení nemovitostí. V této záležitosti chceme postupovat ve shodě s okolními obcemi.
Již jsem vás informoval, že obec za občany zaplatila projekty přípojek a letos
také poplatek za stavební povolení ve výši 124 800 Kč. Stavební úřad Pozořice nyní
vyřizuje stavební povolení. Předávání projektů a stavebních povolení zajistíme
na Obecním úřadě ve Tvarožné.
Uvědomujeme si závažnost situace a zodpovědnost, kterou jsme na sebe vzali.
Při akci nás čeká i oprava případně doplnění stávajících inženýrských sítí v majetku obce. Je znám termín ukončení budování hlavního řádu F III a bočních stok
ve Tvarožné. Je to duben 2008. Termín vychází ze zahájení stavby v termínu podzim 2006. Proto nelze vyloučit, že bude posunut.
Dle vedoucího prací stavební ﬁrmy IMOS ve Tvarožné pana Josefa Kaluse
je současné době dokončován realizační harmonogram.
Z téhož zdroje víme, že koncem října započaly za Jiříkovicemi zemní práce.
Ve Tvarožné zřejmě začnou zemní práce na přelomu listopadu a prosince na ulici
ke hřišti a na Velatické.
Pro hladký průběh a kvalitu prací je nutno stavbu dozorovat odborně fundovaným člověkem, znajícím místní poměry. Jeho funkce nabude na důležitosti zejména při realizaci přípojek.
Znovu urgujeme obchvat Tvarožné od nové dálniční křižovatky na Sivice jako
projekt JMK. Porada starostů Mokré-Horákova, Velatic, Sivic, Pozořic, Kovalovic,
Viničných Šumic a Tvarožné v této záležitosti byla 30. října na Obecním úřadě ve
Tvarožné. Zúčastnil se jí krajský radní ing. Pospíšil, který má v JMK na starosti
dopravu a komunikace.
Ten nám potvrdil, že současnou prioritou kraje je propojení naší dálniční sítě
s dálnicí, dostavovanou na rakouském území. Celková cena rozšíření dálnice v úseku Kývalka-Holubice je 8,3 mld. Kč. Na přípravu stavby stát v letošním roce uvolnil
Fotograﬁe Ing. Vilém Šimek.
Na titulní straně jsou zleva Ing. Štercl – ředitel Imosu, senátor Čunek, náměstek hejtmana
JMK ing. Horák, poslanec dr. Ambrozek a starosta Šlapanic ing. arch. Klaška.
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31 mil. Kč a v roce 2008 bude uvolněno 68 mil. Kč. První „velké“ peníze na rozšíření
dálnice budou uvolněny v roce 2012.
Oprava vodovodu na Krhoně pokračuje. Pracovníci VAS vyměnili část starého
potrubí s nedostatečným průměrem. Další etapou je pokládka propojovacího potrubí směrem ke kostelu a k Základní škole.
Příprava výstavby v bývalé cihelně je ve stadiu běžícího územního řízení. Firma
Mane Engeneering zaměstná od příštího roku pracovníka na stavební dozor a komunikaci se zájemci o bydlení v této části obce.
Připravovaná změna Územního plánu obce Tvarožná č. I bude 10. prosince veřejně projednána.
Zpracovatelem urbanistické studie v lokalitě k Vinohradům je Ing. arch. Matušek. Ten předal svoje návrhy. Zastupitelstvo obce dospělo ke shodě ve věci projekční přípravy jednotlivých inženýrských sítí. Jednáme s vlastníky o uvolnění potřebných pozemků pro vybudování místních komunikací a uložení sítí.
Přípravu úprav sportovně-kulturního areálu kulturního domu projekčně připravují ing. arch. Zdeněk Tihelka a ing. arch. Mikuláš Starycha. Studie nám byla
předána v termínu. Zastupitelstvo rozhodlo o dopracování projektu do stadia dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o území, jehož vybavenost bude využívat většina občanů. Na realizaci můžeme žádat o evropské dotace. Konzultací
s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj a s některými ﬁrmami, zabývajícími
se dotacemi jsme zjistili, že celý projekt má na získání dotací reálnou šanci. Valná
hromada TJ Sokol rozhodne o potřebném pozemku.
Obec dočasně pronajala pozemek v bývalém Svazarmu panu Dohnálkovi z Blažovic na zřízení prodejny potravin, masa a uzenin. V současné době je dokončováno stavební povolení. Skládka stavebního materiálu ﬁrmy Danstav v tomto areálu
se přestěhuje mimo obec.
Bývalá samoobsluha je rozhodnutím Okresního soudu Brno-venkov předmětem dražby. Vyvolávací cena je 833 400 Kč. Termín dražby na Okresním soudě
Brno-venkov je 16. listopadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se obec dražby zúčastní.
Novelizace přehledu památek a návrhu významných stromů v obci je před dokončením. Byla provedena závěrečná korektura.
Program obnovy venkova pokračuje zapracováním připomínek od členů Zastupitelstva obce. Dostáváme se do stadia závěrečných připomínek. Schválit bychom
ho měli na dalším Zastupitelstvu.
Výročí bitvy bude v termínu 30. 11.–2. 12. 2007. Uvidíte tradiční program. Celkový počet vojáků na akci bude menší, počet vojáků, ubytovaných ve Tvarožné,
bude větší.
Vážení spoluobčané, blíží se Vánoce a Nový rok. V těchto svátečních vánočních
dnech vám přeji láskyplnou pohodu v kruhu vaší rodiny a oslavu závěru roku a nástupu Nového roku v přítomnosti dobrých přátel. Do příštího roku 2008 nám všem
přeji hodně zdraví, pevné nervy při stavbě splaškové kanalizace a také to, abychom
se všichni k sobě chovali ohleduplně a navzájem si pomáhali.
František Kopecký
starosta obce
Tvaroženský zpravodaj
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Zajímavosti z obce

Informace

28. 9. se na hřišti s umělým povrchem u Sokolovny uskutečnil turnaj v malé
kopané „O pohár starosty obce“.
4. 10. zahájily na Sokolovně minitaneční pro mládež.
5. 10. zahájily na Sokolovně taneční kurzy pro dospělé.
6. 10. se na Sokolovně konalo „Oldies párty“.
12. 10. byla v areálu motorestu Rohlenka poklepem víka kanalizační šachty
a základního kamene oﬁciálně zahájena realizace splaškového odkanalizování. Hlavním hostem byl bývalý místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.
20. 10. navštívili obecní úřad, hasičskou zbrojnici, kostel, faru a slavkovské
bojiště hasiči z Prosenic a Veselíčka. Z této obce přijel i starosta Jiří
Gogela.
23. 11. přivítáme naše nové občánky a poblahopřejeme jubilantům za 2. pololetí letošního roku.
30.11.–2.12. se uskuteční program 202. výročí bitvy u Slavkova.
10. 12. veřejně projednáme Změnu územního plánu obce č. I.
15. 12. vánoční koncert Mistříňanky na Sokolovně.
23. 12. večer se sejdeme pod vánočním stromem na návsi.

Program 202. výročí bitvy u Slavkova

Pátek 30. 11. 2007 příjezd vojáků,
15.00-16.00 císař Napoleon projíždí bojištěm, pietní akty na Žuráni – 17.30,
v Jiříkovicích – 18.00, ve Zbýšově dobové vojenské ležení.
Sobota 1. 12. 2007
9.00-9.30 deﬁlé vojáků ve Slavkově
10.00-12.30 pochod francouzské armády z Kobylnic a ruské armády ze Zbýšova do Tvarožné.
14.00-15.15 rekonstrukce bitvy pod Santonem
15.15-15.30 slavnostní deﬁlé od Santonu na náves ve Tvarožné
19.30-20.30 pochod vojáků a ohňostroj ve Slavkově
Neděle 2.12. 2007
12.00-12.30 pietní akt na Mohyle míru
Silnice přes obec bude, tak jako každý rok, v části náves – Bonagro, v době 10.15–
16.00 hodin uzavřena.
Autobusová doprava bude vedena kolem Kulturního domu a kolem kostela. Žádáme občany o spolupráci ve věci nezbytného omezení parkování na krajských
a místních komunikacích v obci. Přesný program akcí naleznete na plakátech a
na www.austerlitz.org.
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
prosinec 2007 – únor 2008
středa 28. 11. 15:00–17:00 hod.
sobota 8. 12. 9:00–11:00 hod.
sobota 29. 12. 9:00–11:00 hod.
sobota 12. 1. 9:00–11:00 hod.
sobota 26. 1. 9:00–11:00 hod.
sobota
9. 2. 9:00–11:00 hod.
sobota 23. 2. 9:00–11:00 hod.



Z činnosti zájmových organizací

21. celosvětové skautské Jamboree – Velká Británie 2007

V letošním roce se konalo 21. celosvětové skautské Jamboree, které je největší
a nejdůležitější akcí světového skautského hnutí. Probíhalo od 26. 7. do 8. 8. v Anglickém hrabství Essex jako vyvrcholení celosvětových oslav stého výročí od založení skautingu. Setkání se zúčastnilo přes 42 000 skautů ze 158 zemí. Českou
republiku zde reprezentovalo okolo 280 skautů a skautek. Skautské středisko Pozořice na tuto jedinečnou událost vyslalo pět zástupců z oddílů v Ochozi a dva členy
z oddílu ve Tvarožné. Velice nás těší, že jsme měli tu čest reprezentovat nejen svoji
vlast, ale i svoji obec a rádi bychom se s vámi podělili o několik nezapomenutelných
zážitků.
Z Brna jsme odjížděli ve středu 26. 7. v 7:30 od hotelu Grand. Ještě před odjezdem jsme absolvovali slavnostní pochod městem Brnem, který spočíval v cestě
z Malinovského náměstí ke Grandu. Poté se jedna polovina čtyřicetičlenné jihomoravské výpravy naskládala do autobusu a odjela do Prahy na slavnostní setkání
s premiérem Mirkem Topolánkem a řadou dalších významných osobností. Druhá
část čekala na nástupišti až do půl desáté na autobus, který se zpozdil na cestě
z Olomouce. Bohužel my jsme slavnostní plavbu parníkem po Vltavě nestihli, proto jsme si udělali jen menší procházku po Praze.
Do Londýna jsme přijeli ve čtvrtek brzy ráno a proto jsme tu mohli zůstat celý
den. Prošli jsme si plno nádherných památek. Byli jsme u Big Benu, Velkého londýnského kola, jeli jsme přes Tower Bridge, viděli jsme střídání stráží před Buckinghamským palácem… Ale toto nemění nic na tom, že bych v tomto velkoměstě
bydlet nechtěla. Všichni zde buď sedí v parku, na tom nádherném anglickém trávníčku a nic nedělají, nebo, a to spíš, za něčím neustále spěchají. Nepotkali jsme
člověka, který by šel jen tak na procházku…
Někdy navečer, myslím kolem 17. hodiny, jsme měli sraz se všemi Čechy na české ambasádě. Přivítal nás zde český velvyslanec, který se pak za námi přijel podívat
i na samotné Jamboree.
Potom jsme se všichni opět naskládali do autobusů, které nás dopravily do Hylands parku, kde samotné Jamboree probíhalo. Byl už téměř večer, proto jsme stany,
Tvaroženský zpravodaj
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ve kterých jsme měli necelých 14 dní bydlet, stavěli skoro po tmě. Překvapivě na
nás nespadly, jen kuchyň nepřežila menší větřík a další den jsme ji museli stavět
znovu… 
Každý den jsme měli velmi zajímavý program. Zažili jsme velmi mnoho zajímavých dobrodružství. V následujících řádcích bych vás chtěla seznámit s těmi,
pro nás, nejkrásnějšími.
Jeden den jsme například v rámci pomoci okolní přírodě vytrhávali z nějaké
louky pro koně rostliny, které je zabíjí. Natírali jsme plotky, otrhávali ze stromků
staré pletivo… Jindy jsme měli zase program s názvem Splash! To jsme byli na
jezeře a jezdili na kajaku, plachetnici, kanoi, čtyřveslici, stavěli jsme vory… ještě,
že nám na teto den vyšlo pěkné počasí… Mně osobně se nejvíce líbil den, ve kterém
jsme navštívili Gilwell park. Gilwell park je místo, v němž lze dosáhnout nejvyššího skautského vzdělání a s ním související skautské hodnosti. My jsme tu ale měli
plně sportovní program. Mohli jsme si vyzkoušet zorbování, chození na železných
a moderních chůdách (nebo spíš jen protažených nohách  ), skvělou opičí dráhu
se vším všudy, úžasné mega trampolíny, lukostřelbu, slaňování... Prostě samé zajímavé věci!

Každý den byl také přímo stvořený pro komunikaci s ostatními skauty z celého
světa a pro výměnu nejrůznějších suvenýrů  Vyměňovat se dalo cokoliv a kdekoliv… Největší úspěch ale měly šátky a trička českého kontingentu, slibové odznaky
a skautské kroje. Naším největším úlovkem bylo asi vyměněné mexické sombrero.
Dále také různé maličkosti jako třeba japonské pouzdro, brazilské tričko a plno
zajímavých nášivek na skautský kroj.
Protože je právě letos přesně 100 let od založení skautingu, měli jsme proto
1. 8. (přesně na den) ceremoniál, na kterém všichni obnovovali svůj skautský slib
ve svém jazyce. Bylo to úžasné… Představte si! Stát na jedné louce přes 40 000 skautů, kteří hledí na oblohu, na níž byly vypuštěny holubice míru a k něčemu se zavazují. Něčemu, co má pro ně smysl, čemu sami věří, co se snaží žít a šířit do celého
světa. Myšlence a zásadám skautingu.
Po tomto obřadu vypukl obrovský Food festival, na němž každý stát, národ
či nějaká větší skupina přichystala jídlo pro ostatní. Chodilo se s ešusem a lžičkou
7
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po celém areálu a měli jsme možnost ochutnat jídlo od Mexičanů (to jsme rozdýchávali asi ještě půl hodiny poté, protože to bylo opravdu ostré), sousedů Slováků,
kteří dělali typické halušky, dále Japonců, Brazilců, Argentinců, Ukrajinců… Prostě od kohokoliv.
Bohužel všechno krásné jednou končí, a tak se v pondělí večer, v jednom z obrovských bílých stanů sešli opět všichni Češi. Ale nebyli by to Češi, kdyby to byl jen
obyčejný stan  Tento stan byla taková naše Krčma. Několik lidí si ji zařídilo jako
typickou českou hospůdku a prodávali zde jen české výrobky (Kofola, Pardubický
perník, Štramberské uši, nealkoholické pivo Černá hora…) a každý, kdo šel okolo,
sem mohl kdykoliv zavítat. Proto není divu, že každý večer tam bylo „přečechováno“. Poslední večer jsme se tu tedy všichni Češi sešli a zhodnotili celé Jamboree.
Potom ještě proběhl turnaj českých týmů ve stolním fotbálku, ale i během toho se
všichni skvěle bavili. Jedli, pili, tancovali, prostě pořádně oslavovali vstup do nového skautského století!

Ovšem o den později bylo oﬁciální ukončení Jamboree. Opět se všichni účastníci sešli v Aréně a loučili se. Slavnostně se předávala vlajka Švédským skautům,
kteří mají v roce 2011 pořádat další Jamboree, a přálo se mnoho zdaru do dalších
skautských let. Ceremoniál byl ukončen nádherným ohňostrojem.
Následující den jsme museli vstávat hodně brzy, abychom stihli autobus Student
Agency v Londýně a ten nás spolehlivě dopravil do krásného českého města Brna…
Na závěr bych velice ráda poděkovala všem, kteří nám umožnili se této báječné
a pro každého skauta jedinečné akce zúčastnit.
Marie Bejerová
Rádkyně skautské družiny – Tvarožná



Z farnosti

Děkovná pouť do Mariazell

V letošním roce si Mariazell připomíná 850. výročí svého založení. Je to nejvýznamnější svatyně v Rakousku, zároveň i místo hodně navštěvované poutníky

Tvaroženský zpravodaj
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z okolních zemí. V roce 2004 se zde konala společná pouť zemí střední Evropy,
v letošním roce se do Mariazell na oslavy jubilea vydal i Svatý otec. Protože jsme
už několikrát mohli na toto místo putovat, rozhodli jsme se vydat sem pěšky znovu.
Jednak poděkovat Bohu za toto krásné místo, jednak prosit za země Evropy a za
naše farnosti před lidovými misiemi.
Naše pěší pouť začala v nedělí 2. září na Petrově, kde nás 14 poutníků přijalo
požehnání na cestu. Spolu s námi se z Petrova do Ivančic vydali ještě dva naši známí, chtěli aspoň kousek cesty projít s námi. Už první den vedla cesta přes mnohá
krásná místa. Nejprve ke kapli sv. Peregrina u Ořechova, patrona při bolestech
nohou, potom ke kapli sv. Jakuba nad Ivančicemi. Cíl byl v Řeznovicích, kde stojí
románský kostel sv. Petra a Pavla a fara, kterou ještě donedávna obývaly karmelitky.
Přestože již bylo po 21. hodině, přišla místní paní kostelnice, aby nám kostel otevřela, tak jsme mohli zakončit první den modlitbou a zpěvem v tomto starobylém
kostelíku.
Druhý den jsme se snažili jít co nejvíce mimo asfaltovou silnici, protože nás
čekal nejdelší úsek pouti – cesta do Znojma. O půl desáté jsme vystoupali ke kapli
sv. Floriána nad Moravským Krumlovem, ve dvě hodiny odpoledne jsme přišli polní cestou k Hostěradicím. Do této obce šel s námi i pes. Protože se k nám přidal
v Kadově, dostal jméno Karl von Kadov. Naštěstí na nás po mši sv. v Hostěradicích
už nečekal, zřejmě dostal řízek i od někoho jiného. My jsme se posilněni kávou
od farní hospodyně vydali dál směrem na Želetice a Tvořihraz. Na faru ve Znojmě
jsme dorazili v devět hodin večer. Zde nás čekalo další milé překvapení. Pan farář
nechal navařit guláš a napéct jablečný závin, takže jsme končili den u bohatě prostřeného stolu.
Třetí den se cesta krásně vinula mezi poli a vinicemi. Prošli jsme přes dvě rakouská města Retz a Pulkau. Po mši sv. v kostele v Pulkau jsme se neopomenuli
zastavit na poutním místě Pulkaubrundl s vydatným pramenem vody. Nocleh byl
domluvený u redemptoristů v Eggenburgu. Když jsme ve 20 hodin dorazili ke klášteru, čekalo nás velmi milé překvapení – dostali jsme k dispozici celý dům K-Haus
vedle kláštera s mnoha sprchami a postelemi, tak jsme s radostí využili možnosti
dobře si odpočinout.
Čtvrtý den jsme došli do Kremže na Dunaji. Cestou jsme zažili několik krásných
setkání. Když jsme ve Freischling seděli v čekárně a svačili, vyšel z protějšího domu
mladý muž a položil před nás krabici plnou jablek a ořechů. O kus dál ve Stiefern
nás před křížovou pozval starší muž k sobě na čaj. Viděl venku stát naše doprovodné vozidlo, tak se zeptal řidiče, jestli něco nepotřebuje. Nakonec z toho bylo pozvání na čaj pro všechny. Muž ovládal několik světových jazyků a ještě si pamatoval
pana Sitteho, který nám dělal řidiče doprovodného vozidla při poutích v roce 2003
a 2004. Mši sv. jsme slavili v největším rakouském vinařském městě Langenlois.
V kostele bylo v okamžiku našeho příchodu už všechno připraveno. Bylo to díky
paní kostelnici, která přijela na kole přes celé město, a to i přesto, že venku vydatně
pršelo a jak jsme se dozvěděli ze zpráv, mělo pršet nejméně do pátku.
Ve čtvrtek ráno jsme za hustého deště vyrazili z Kremže na poutní místo Maria
Taferl. V dřívějších dobách se poutníci z Maria Taferl do Kremže plavili po Dunaji.
My jsme tento úsek zdolali s pomocí vlaku a doprovodného vozidla. Ti z pěších
9
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poutníků, kteří s sebou tlačili kola, se rozhodli poprvé je využít a údolí Wachau
projet na kole. Déšť a nestejná fyzická kondice však způsobily, že se 2 z nich ztratili a na mši sv. na Maria Taferl nedorazili. Trochu jsme o ně měli obavy, naštěstí
večer už čekali na faře v Scheibbs. Úsek z Ybbs do Scheibbs byl velmi náročný
Šlo se po hlavní silnici a pokud auto, které jelo proti nám, bylo jen o trochu větší, vždy nás řádně osprchovalo. V Scheibbs jsme ale znovu pookřáli. Místní pan
farář měl s poutěmi osobní zkušenost, už několikrát putoval pěšky do Santiaga
de Compostela, tak nám nechal v sále zatopit. Také se při večeři vyptával na naši další cestu. Když se dozvěděl, že chceme jít kolem Otcheru, řekl, že tato cesta
vzhledem k dešti a sněhu nebude možná. Navrhl nám dvě jiné varianty a také, že se
pokusí nám domluvit nocleh. My jsme poslední nocleh dopředu domluvený neměli,
tak jsme tento návrh s radostí přijali.
V pátek ráno po mši sv. nám pan farář v Scheibbs oznámil, že máme jít po silnici
směrem na Gaming, Maierhofen, řidič doprovodného vozidla ať zajede do Lackenhofu, kde mu pan farář předá klíče od domu v Neuhausu. Tam budeme spát v nadmořské výšce 950 m. n. m. asi 12 km od Mariazell. My jsme nemohli než za všechno
poděkovat a pustit se s odhodláním do dalšího boje. Z Scheibbs jsme šli zpočátku
po cyklostezce, brzy jsme ji ale museli kvůli rozvodněné řece opustit. Voda místy
sahala až k hlavní silnici, po cestě jsme viděli i několik zaplavených domů. Naštěstí
v Gamingu už voda začala opadávat. Po mnoha kilometrech náročného stoupání
jsme po šesté hodině večerní konečně dorazili do Neuhausu. Dům, kde jsme měli
spát, nebyl příliš velký, ale hlavně že jsme měli střechu nad hlavou.
V sobotu ráno jsme vstávali už o půl čtvrté, abychom nezmeškali průvodce, který na nás měl ve čtyři hodiny ráno zaťukat a dovést nás do Mariazell. Průvodce,
kterého nám pan farář v Scheibbs slíbil, sice přijel, ale jenom nám rukou ukázal
směr a odjel. Nám to ale nevadilo. Do cíle už to nebylo daleko, navíc nám na cestu
svítily projíždějící poutnické autobusy. V Mariazell jsme se vyfotili na schodech
u basiliky a pak jsme už zaujali místo v sektoru G na fotbalovém hřišti, kde jsme
celé dění před basilikou sledovali na velkoplošné obrazovce. I přes chladno a déšť
proběhla mše sv. s papežem v poklidné a radostné atmosféře. Poutníci, kterých bylo
na 30 000, i za těchto nepříznivých podmínek vydrželi až do konce a tak ukázali
svůj opravdový zájem. I my jsme vděčni, že jsme na této pouti mohli být, že jsme
s Boží pomocí šťastně došli k cíli.
P. Jan Nekuda

Lidové misie

Ve dnech 22.–30. září proběhly v naší farnosti lidové misie. Přijeli k nám kněží
z řádu redemptoristů P. Tomasz Wascinski a P. Jiří Šindelář z Tasovic spolu s novoknězem P. Romanem Janáčem ze Svaté Hory, aby se po devět dní věnovaly duchovní obnově naší farnosti. Většina z nás takovou obnovu nikdy nezažila, podle
záznamů ve farní kronice se poslední lidové misie konaly ve Tvarožné v roce 1943.
O to mileji jsme byli překvapeni. Živá a tematická kázání, bohoslužby s netradičními prvky, katecheze, besedy s misionáři, to vše bylo pro nás velikým zážitkem a
zároveň příležitostí k zamyšlení, zpytování svědomí, obnově života víry i vzájemných vztahů. Navíc jsme se mohli zúčastnit koncertu Evy Henychové a shlédnout
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napínavý ﬁlm Quo vadis. Misionáři zařadili do programu misií i svatováclavský
běh v Blažovicích, počítali s tím, že se ho i aktivně zúčastní. Bohužel pro množství
úkolů museli svoji účast zrušit. Sami se po skončení celého týdne přiznali, že misie
v Blažovicích a ve Tvarožné jim daly pořádně zabrat. I pro nás byl misijní týden
náročnější než jindy. Ale jsme rádi, že jsme ho prožili a těšíme se, až se po roce
při obnově misií s otci redemptoristy znovu setkáme.



Ze života…

Seznamování s historií se hasiči v Prosenicích věnují dlouhodobě

(Psáno pro Hasičské noviny a Tvaroženský zpravodaj)

O Prosenských hasičích je známo, že vedle plnění svých hasičských povinností
jako ve všech SDH se pro své členy každoročně snaží zajistit kulturně vzdělávací akce, různé poznávací zájezdy. Letos 20. října vybralo vedení sboru cíl zájezdu,
obec Tvarožnou.
Tato vesnice ležící na polovině cesty mezi Brnem a Slavkovem byla v r. 1805
neznámou malou obcí, čítající šedesát domů a necelých čtyři sta obyvatel. Dnes
je světoznámá, do slova a do písmene! Tvarožná, kopce pod názvy Žuráň, Santon,
Pracký vrch spolu s dalšími obcemi a především městem Slavkov vstoupili do dějin 2. prosince. Bitva, která se zde tehdy odehrála je historiky nejčastěji nazývána
jako „Bitva u Slavkova“ nebo „Bitva tří císařů“. O budoucím osudu Evropy zde rozhodovaly vojska ruského cara Alexandra I., rakouského císaře Františka I. a francouzského císaře Napoleona. V tomto strašlivém krveprolití padlo na 35 000 mužů.
Podle záznamu ve Válečném archivu ve Vídni to bylo 20 000 Rusů, 6 000 Rakušanů
a 9 000 Francouzů. Napoleon se 75 000 vojáky zde triumfoval nad 85 000 spojenců.
Jeho vítězství se stalo podnětem k románům, pověstem, básním i písním. Inspirací
pro malíře i ﬁlmaře.
Prosenští hasiči byli po příjezdu do Tvarožné přijati starostou obce panem
Františkem Kopeckým. Ten je seznámil s historií i současností Tvarožné, ve které
dnes žije ve 360 domech 1180 obyvatel. Následovala návštěva požární zbrojnice,
kde se od starosty SDH br. Miroslava Severy, jednatele Pavla Filipa dozvěděli vše
podstatné o zdejším sboru. Po seřazení průvodu před zbrojnicí se společně odebrali ke kostelu. Zde pan farář Jan Nekuda posvětil nové osobní vozidlo, pořízené
OÚ a předané hasičům, které jim významně pomůže při práci s mládeží, s jejich
přepravou.
Po slavnostním obřadu pozval pan farář všechny k prohlídce kostela sv. Mikuláše i rekonstruované fary, kde v krásných prostorách má nyní své centrum celé
farní společenství, hlavně mládež.
Nechyběla návštěva restaurace „U Havlů“, kde bylo podáváno občerstvení. Nejvíce času bylo věnováno návštěvě-prohlídce nejvýznamnějších míst bojiště. Průběh událostí, průběh bitvy nám zasvěceně popsal pan Jan Vlček , granátník baterie
Austerlitz, který se nám věnoval po celý den. Protože nelze během pár hodin po11
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znat vše, byl každý účastník obdarován brožurkami o obci Tvarožná i SDH. Pan
Vlček navíc věnoval všem repliku medaile „Tří císařů“.
V klidu domova si tak každý může doplnit své vědomosti z tohoto historicky významného kraje pod Mohylou míru. Medaile nám bude připomínat krásně prožitý
den s milými, srdečnými lidmi, hrdými na svou historii a obětavými při budování
současnosti.
V jedné z brožurek, které nám pan starosta obce František Kopecký věnoval,
je citát na závěr.
„Máte pocit, že jsme vám toho řekli málo a chtěli by jste nás poznat blíž? Zavítejte k nám do Tvarožné a nechejte na sebe působit historii i současnost!“
Kdo zná a čerpá z historie, může ovlivňovat současnost i budoucnost. O to se
vedení SDH v Prosenicích snaží, což potvrdilo i uskutečnění tohoto zájezdu, kterého jsem se spolu s panem starostou obce Veselíčko Jiřím Gogelou mohl zúčastnit.
Vřelé – děkuji.
Hučín Antonín, Veselíčko

Maminky všech mimin, spojme se!

Milé tvaroženské maminky,
i přesto (nebo možná právě proto), že jsem do Tvarožné přistěhovaná, mě jako
novopečenou maminku na mateřské dovolené stále více trápí, že ač vidím po naší
dědince jezdit spousty kočárků, tak s většinou maminek se vlastně vůbec neznám…
a co hůř, vlastně se ani není kde seznámit. A jak náš klouček roste a začíná komunikovat, tak mě čím dál tím víc mrzí, že má spousty kamarádů a kamarádek v Brně,
ale nikoli doma – ve Tvarožné. S několika z vás jsem mluvila na vítání občánků
a nabyla jsem dojmu, že v tom nejsem sama (naštěstí) :-) A tak jsem se rozhodla,
že vás, milé maminky, oslovím prostřednictvím našeho zpravodaje.
Vzhledem k plánované výstavbě nového společenského areálu vedle Sokolovny,
máme možná reálnou šanci získat na svou stranu naše zastupitelstvo, které jistě
podpoří sdružování maminek a především rozvoj kamarádských vztahů našich
ratolestí. Protože představa, že se naše děti budou seznamovat až před branami
mateřské školky je pro všechny určitě nemilá a navíc není ani dobrou vizitkou obce
jako takové. Tak si říkám, že by se v této víceúčelové budově mohly najít prostory
pro nás, maminky s dětmi (alespoň se v to snažím pevně věřit). Otázkou samozřejmě ale je, jestli je mezi tvaroženskými maminkami o takový „projekt“ vůbec
zájem…
Takže, milé maminky, pokud byste měly zájem o mateřský klub, můžeme se sejít a prodiskutovat případné možnosti (je jich poměrně mnoho), ať víme, jaké požadavky eventuelně přednést na obecním zastupitelstvu. Koho toto téma tedy zajímá,
nechť se mně ozve na telefon 777 868 202 nebo osobně na adrese Tvarožná 362
(žlutý domeček vedle Kadeřávkových).
Budu se těšit, že příští léto bude náš „tvaroženský potěr“ už řádit spolu! ;-)
S přáním pohodových předvánočních příprav, krásného „Ježíška“ naplněného
radostnými jiskřičkami v očích našich nejmenších (a ostatně i nás velkých) a v tom
dalším roce splnění všech tajných snů,
Eliška Pavelková
Tvaroženský zpravodaj

12

Z tvaroženské kroniky v roce 1987

Opět Santon a výročí bitvy tří císařů
Jsou mezi námi takoví, kteří se dívají kriticky na renesanci vzpomínkových slavností na Santonu. Jsou však na omylu, považují-li tyto dobově zaměřené, do jisté
míry romanticky laděné nadšence z celé republiky i Evropy, za přívržence nějakého,
byť 180 roků starého, militarismu.
Ne, nelze takto hodnotit lidi, kteří ve svém volném čase bádají ve starých archivech, muzeích, knihách i galeriích, kteří na svoje náklady opravují, kupují i vyrábějí
kopie uniforem, zbraní, praporů, ale i běžných potřeb prostých vojáků, kteří před
182 léty byli i na Santonu. Díky těmto nadšencům, kteří nešetří ani peněz ani volného času se získává mnoho nových informací o době téměř před 200 léty a zachraňují se zbytky památek, které jsou dnes již skutečně historické a mnohde bohužel
značně devastované (včetně našeho Santonu).
Vždyť v roce 1987 odpracovali nadšenci z Brna a širokého okolí na úpravách
našeho tvaroženského kopečku přes 260 hodin v létě a na podzim. Pomohli odkrýt
val z roku 1805, v němž se nalezlo 14 předmětů z bitvy 2. 12. 1805.
Je nutno s vděkem zde vzpomenout každodenní práce Jana Vlčka, který s Vladimírem Drápalem opravuje kapličku na návrší a který na svoje náklady vybudoval
drobný památník všem padlým v historické bitvě, kterou naše Tvarožná vstoupila
do světových dějin.
Bylo proto pouze vyvrcholením celoročního úsilí vzpomínkové setkání na Santonu v předvečer výroční bitvy.
U pomníčku stáli čestnou stráž uniformovaní členové klubu vojenské historie
z Brna. Z nedalekého motorestu Rohlenka, kde našlo ubytování přes 120 účastníků
v dobových uniformách všech tří armád z roku 1805, vypochodovaly čety na Žuráň
a zpět na Santon. Zde po krátkém projevu a výstřelu z historického kanónu vzdali
čest všem padlým vojákům zástupci z Čech, Moravy, NDR, Rakouska a po vojenské
polním obědě pochodovali za zvuku bubnů a píšťal do Tvarožné.
Autobusem ČSAD odjeli do Slavkova, aby se večer vrátili zpět na motorest, kde
byl kulturní a odborný program.
Druhý den v neděli byl tradiční pietní akt na Mohyle míru u Prace.
Z celé akce vznikl pro Tvaroženský kopeček dobrý a chvályhodný záměr. Klub
vojenské historie, spolu s některými nadšenci z Tvarožné, vybuduje v jubilejním
roce 1988 na Santonu památník bitvy – dobový kanón ve skutečné velikosti s legendou k severní části Slavkovského bojiště. Doufejme, že se tento záměr podaří
realizovat jako součást naučné stezky na Santonu.

Dopisy z venkova – ze zpráv Hlasu lidu (5.)

Hlas, v Brně 8. července 1890
Volby silničních výborů na Moravě.
Při volbě silničního výboru pro okres brněnský, minulé úterý konané, zvoleni
za velkostatek pp.: Karel ryt. Czaderski z Nenovíc, Josef Spurný, inspektor ze So13

Ročník 35 • Číslo 6 • listopad–prosinec 2007

kolnic a za náhradníka Karel Adler ze Křtin. Ze skupiny obchodníků zvolen p. Jan
Julínek z Bílovic a za náhradníka p. Al. Růža. Obce venkovské zúčastnily se volby
tentokráte počtem neobyčejně silným. Zvoleni pp. Karel Štěpánek, správce statku
v Podolí, Tomáš Kočár, starosta v Líšni, Jan Ševčík, rolník v Kanicích, Josef Pohnitzer, rolník v Modřicích, Matěj Mašek, starosta v Králopoli, Václav Zeman, starosta
ve Šlapanicích, Josef Potácel, starosta v Židenicích, Ant. Staněk, starosta v Komíně.
Náhradníci: pan Frant.Bradáček, starosta v Husovicích, Jiří Lang, radní v Komárově, Václav Hladůvka, starosta v Ořechovičkách, Jan Blahák, starosta ve Tvarožné.
Pro Tvaroženský zpravodaj vybral Jiří Čalkovský, kronikář obce Podolí

Vánoce před třemi sty lety

text čerpán z knihy „Kalendář trochu historický“– autor Vlasta Svobodová
Prosinec je poslední měsíc, a tak bilancujeme uplynulý rok. Ať chceme, nebo
nechceme, napadá nás, co jsme udělali dobře, ale i co špatně. Raději se teď podívejme do starodávných spisů, čím byl prosinec významný pro naše předky.

V kalendáři z konce 17. století nazývá se prasinec a pod názvem je rytina, obraz
zabíjačky. Ta se ani od naší rodinné zabíjačky zvlášť dodnes neliší, jen kotel na
vaření je na otevřeném ohni. Ale nemyslete si, že naši předkové se soustřeďovali
jenom na jídlo, to zdaleka ne. Svědčí o tom hospodářské knihy, z téže doby.
Před více než třemi sty lety sedláci a radní bilancovali už před adventem. V prosinci se už přehlížely jen počty kostelní a za prodej dříví. Nastala doba klidu a péče
Tvaroženský zpravodaj
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o zásoby. Tak Krištof Fišer koncem 17. století doporučuje jenom větrat stodoly a
přehazovat obilí na sýpkách, a také se starat o to, aby k soli neměly přístup myši,
protože by se po ní velmi množily. Lidé déle do noci předli, tkalcovali, drhali peří
a besedovali. Mohli také déle spát a využívali spánku k odpočinku. Aby je kohout
brzo nebudil, tak mu uřízli špičku jazyka.
Protože prosinec je doba předvánoční, adventní, je i ve Starých knihách namísto rad více lidových pranostik. Pokud se na sv. Martina nevyměnila čeládka, měnila
se až na sv. Štěpána a bylo to spojeno s množstvím šprýmů a zábavy. Ten den se
také světil oves, hrách a ječmen a den nato, na sv. s Jana, pak víno. Rok uplynul a
bylo nezbytné hádat budoucí věci pro příští rok. Vánoce opředené kouzelnou mocí
byly pro to nejvhodnější. Dodnes jistě někteří zapisujeme počasí dvanácti dnů od
Štědrého večera, a pak každý měsíc sledujeme, jak to vyjde. Ale naši předkové potřebovali podrobnější předpověď, a proto sledovali vždy ještě čtyři části dne: začínalo se už od večera do půlnoci na Štědrý den. Takový čas byl potom v první
čtvrti ledna, pak od půlnoci do svítání, od svítání do oběda a od oběda do večera.
Dále začínala předpověď na únor. Ale spolehlivost této předpovědi zpochybňovali,
protože se prý přesvědčili, že především v březnu a září je počasí vrtkavé. Zato
když bylo o Narození Páně jasno až do půlnoci, dobytek přinášel více užitku a
„po zeleném Narození Páně budou jistě bílé Velikonoce“. To byla ale jistojistá pravda, o které existují staročeské verše: Když o Vánocích louky se zelenají, na Velikou
noc je sněhové přikrývají.
Úrodný rok se očekával, když mléčná dráha, tehdy zvaná cesta do nebe, byla
o Vánocích jasná a také když byl couvající měsíc Štědrému dni bližší. Jistě také nevíte, z čeho věštili rybáři – ze štičích vnitřností. Když byla játra proti žluči široká a
na druhém konci špičatá, věřili, že zima bude trvat dlouho. Zdali to platí i o kapru,
to můžete posoudit sami. A ještě se nezapomeňte na Štědrý večer podívat na oblohu. Když bude jasno až do konce svátku Narození Páně, můžete se těšit na hojnost
obilí, ryb a vína v příštím roce.



Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola

První čtvrtletí letošního školního roku uplynulo jako voda. Prvňáčci jsou již
ve škole zadaptovaní a dokonce se zapojují i do mimoškolní činnosti. Od měsíce
října fungují ve škole tyto zájmové kroužky – sportovní, pěvecký, výtvarný, vaření
a keramika. V rámci výuky navštívili žáci naší školy výstavu v Muzeu ve Šlapanicích,
ve škole zhlédli divadelní představení Pošťácká pohádka, aktivně se zúčastnili Dne
zdraví v ZŠ Jihomoravské náměstí v Brně, kde pro ně byl opět připraven zajímavý
program.
Začátkem listopadu jsme zhodnotili práci žáků v prvním čtvrtletí a v polovině
listopadu žáci ukončí plavecký výcvik. V rámci přírodovědy se vydají žáci 4. a 5.
ročníku do Brna prohlédnout si zblízka plazy. V pátek 23. listopadu zazpívají žáci
pěveckého kroužku na obecním úřadě novým občánkům a jubilantům. Již během
15
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listopadu začínají přípravy vánočního jarmarku, který bude jako obvykle probíhat
ve školní jídelně začátkem prosince. Prosinec každoročně bývá aktivitami nabitý,
tak zmíním jen ty tradiční: Mikulášský den s nadílkou, vánoční besídky a v neděli
před Štědrým dnem zpěv koled pod vánočním stromem na návsi.
Vzhledem k tomu, že akce „internet do škol“, dotovaná již několik let MŠMT,
v říjnu letošního roku končí a stává se z ní placená služba, bylo nutné zajistit nové
připojení k internetu pro naši školu. V této pro nás svízelné situaci nám ochotně
pomohl a ujal se této aktivity pan Jaroslav Ryšavý z Tvarožné, kterému bych touto
cestou chtěla velmi poděkovat.
Protože listopadový Zpravodaj bývá v roce poslední, ráda bych prostřednictvím
svého příspěvku také poděkovala všem, kteří se letos jakkoliv podíleli na vylepšení
školního prostředí a didaktických pomůcek a také rodičům za jejich důvěru v naši
školu.
Všem čtenářům zpravodaje přeji pěkný zbytek letošního roku.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná

V měsíci říjnu jsme se zúčastnili sportovního odpoledne s Geometrií v Brně-Lužánkách. Bylo to odpoledne plné netradičních sportovních disciplín, které nás
opravdu zaujaly. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Hejdukové, paní Riederové, panu Bryan za zajištění dopravy dětí na tuto zajímavou sportovní akci.
Na počátku měsíce listopadu jsme navštívili divadelní představení v KD Omega
v Brně, kde jsme zhlédli pohádku O skřítkovi Rampouchovi. Dne 15. 11. k nám do
MŠ přijede ﬁrma Pfotodienst, která bude děti fotografovat. Tyto fotograﬁe jistě
pohřejí na duši každého z nás, protože z nich
bude cítit vánoční atmosféra. 6. prosince v
15,30 hod. bude v mateřské škole Mikulášská, kde děti předvedou krátké pásmo,
a poté bude následovat vystoupení s
Tetinami. Nebude chybět ani čert a
Mikuláš. Pokud jsme celý rok byli
hodní, jistě dostaneme nějakou
nadílku. Srdečně zveme na tuto
akci všechny, kdo mají zájem o
dění v mateřské škole.
11. prosince jedeme do Divadla Bolka Polívky na pohádku Tetiny o zimě. Bude to pohádka plná písniček a zimního
skotačení.
13. prosince v 10,00 hod.
vystupujeme na Tradičních
Tvaroženský zpravodaj
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Vánocích v Brně na náměstí Svobody s pásmem, díky němuž na nás aspoň krátce
dýchne doba Ladových obrázků. Pokud si uděláte chvíli čas, přijďte nás podpořit,
aby se nám lépe zpívalo a tancovalo. Po ukončení našeho vystoupení se podíváme
na předvánoční náměstí, a zazvoníme si na zvon přání. Jistě se každému jeho tajné
přání splní, pokud si na tento zvon zazvoní.

17. prosince k nám do mateřské školy přijede maňáskové divadlo s pohádkou Jak
to bude o Vánocích, abychom se ještě více těšili na vánoční stromeček a nadělování
dárků, které nás již za týden bude čekat. Myslím si, že výčet aktivit je dostatečný,
a že se máme na co těšit.
Mně nezbývá nic jiného, než čtenářům zpravodaje popřát jménem všech zaměstnanců mateřské školy hodně zdraví a úspěchů v celém novém roce 2008, a samozřejmě bohatého Ježíška a příjemné prožití svátků vánočních.
Za kolektiv MŠ
Bc. Yvona Hrbáčková
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Reklama

Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženský zpravodaj
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Další informace

OMLUVA

Omlouváme se autorovi článku
v minulém zpravodaji č. 5/2007 na
str. 14–15 p. Lerchovi za tiskové chyby v jeho příspěvku a dále za chybný
text pod fotograﬁemi na str. 15.

Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do 1.
čísla roku 2008 bude 7. ledna 2007.
Svoje příspěvky zasílejte v elektronické
podobě na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje. V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení
úprav pravopisu a rozsahu příspěvků.
21
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Naši jubilanti

listopad–prosinec 2007
90 let

Šurý Josef, Tvarožná 324

80 let

Gregor František, Tvarožná 152

70 let

Daněk Karel, Tvarožná 208

65 let

Šubrtová Anna, Tvarožná 245
Zálešáková Zdeňka, Tvarožná 178

60 let

Galová Jitka, Tvarožná 276
Pokorný Jan, Tvarožná 187‘
Mokáňová Jana, Tvarožná 36

50 let

Švecová Vladimíra, Tvarožná 98
Knosová Eliška, Tvarožná 26

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 9. 2007, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Žehnání hasičského auta

pplk. Emil Kaláb,
tvaroženský rodák

Česká skupina na Sev. Dvině v květnu 1919

Santon 1978

