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Vážení občané, 

děkuji vám za trpělivost, kterou projevujete při stavbě splaškové kanalizace. 

Ta je hlavním obsahem naší činnosti a stejně tak i následné opravy komunikací. 

Jak budeme dále postupovat. Nejprve by měl přijít na řadu průtah obcí, to znamená 

krajská silnice III/. Po vyjasnění technických problémů probíhají závěrečné 

konzultace o financování těchto oprav. Jako první bude opravována strana dotčená 

kanalizací. Znamená to zapravení rýhy, do které bylo položeno potrubí. Dále opra-

va nebo výměna obrubníků a oprava chodníků. Ty už byly zahájeny. Oprava druhé, 

tzn. nedotčené strany, přijde na řadu v příštím roce.

Opraveny a vyčištěny budou i vpusti dešťové kanalizace. Tyto vpusti budou 

opravovány a tam, kde je to nezbytně nutné, i doplněny. 

Přivítáme vaše stručné písemné upozornění na závady způsobené při stavební 

činnosti. Uplatníme je jako reklamaci u zhotovitele. 

Přípravě oprav krajských komunikací posouzením rozsahu prací byla věnována 

velká pozornost a . srpna a . září byly provedeny prohlídky trasy za přítomnosti 

zástupců Svazku Šlapanicko, zhotovitele, správce stavby i obce. Za obec jsme před-

ložili naše požadavky v písemné i grafické formě. 

Průtah obcí, silnice III/, od kovárny ke školce, je předmětem investičního 

záměru Správy a údržby silnic. Vzhledem k tomu bude zatím zapravena jenom rýha 

po kanalizaci a opraveny poškozené chodníky. Tam, kde byl asfalt, bude opět a také 

dlážděná část u kostela bude znovu opravena. Záměr bude realizován po zajištění 

finančních prostředků. Vlastní podíl obce na realizaci je asi , mil. Kč. V současné 

době se termín prací předpokládá v roce . Nabízí se, aby při tom byl opraven 

i prostor mezi kostelem, hřbitovem a mateřskou školkou, na který je zpracován 

projekt ve finanční výši asi  mil. Kč. 

Opravy komunikací budou hrazeny z takzvaných uznatelných nákladů. Uzna-

telné náklady jsou ty, které jsou v rozpočtu stavby. Neuznatelné náklady, vesměs se 

vztahující k opravám obrubníků, chodníků, doplnění vpustí a zhotovení obrusných 

vrstev, platí obec. 

Letos budou zahájeny i opravy některých místních komunikací. Jejich hlavní 

těžiště připadá na příští roky. Je třeba, aby občané, kteří mají pod obecními komu-

nikacemi svoje inženýrské sítě například přípojky sítí nebo odpady dešťové kana-

lizace provedli potřebné opravy před opravou komunikací. Před opravou místních 

komunikací bude položeno nové vodovodní potrubí u cesty k fotbalovému hřišti 

a část na Krhoně. 

Při této velké stavbě došlo u několika občanů bohužel i k některým nepříjem-

ným problémům. Je to hlavně ztráta vody v soukromých studních, způsobená 

malou hloubkou studní a hlavně odčerpáváním spodní vody při bagrování rýhy 

a pokládání potrubí. Ukázalo se, že nezbytnou rezervu tvoří přípojka na obecní 

vodovodní řád, kterou většina z postižených zákonem schválnosti neměla. Dal-

Slovo starostySlovo starosty

Fotografie obálka strana  a  Ing. Vilém Šimek, . a . strana obálky manžele Faistlovi.
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce
Informace
 .–. . se v naší družební obci Kvačany konaly Kvačanské slavnosti. Sportov-

ního programu se zúčastnili naši fotbalisté včetně žen a seniorů,

 . srpna pořádala TJ Sokol olympiádu dětí a mládeže.

 . srpna se uskutečnil koncert skupiny Lehká noha.

 . srpna hrála v sále kulturního domu country skupina Rančeři.

 . srpna byla již tradiční diskotéka.

 . srpna  skončil měsíc trvající archeologický průzkum v části Za školou. Bliž-

ší informace v jiné části Tvaroženského zpravodaje.

 . srpna v rámci Napoleonských dnů hrála na Sokolovně country skupina Kr-

tek ze Střelic.

 . srpna Napoleonské dny ve Tvarožné připomenuli jezdci na koních. Mimo 

jiné položili věnec u pamětní desky před Obecním úřadem.

 . srpna loučení s prázdninami pořádali na Sokolovně obecní kulturní a spor-

tovní komise, SDH a společnost KATR. 

 .–. . pořádá SDH zájezd do naší družební obce Kvačany.

ší problémy jsme také řešili s dodávkou materiálu na přípojky a kvalitou poklopů 

revizních šachet. Velkým problémem je i prašnost narušených komunikací i přes 

omezení dopravy.

Veškeré opravy si vyžádají velké finanční náklady. Jejich zdrojem budou volné 

finance obce, rozpočet obce v běžném roce a poprvé i úvěr, bez kterého se neobejde 

žádná obec, podílející se na této stavbě. Finanční prostředky je třeba vynakládat 

pokud možno rovnoměrně na celou obec s určením pořadí důležitosti.

V srpnu jsme oslavili tradiční tvaroženskou pouť. Přivítali jsme nového faráře 

P. Josefa Rybeckého, který nahradil P. Jana Nekudu. V termínu pouti i mimo něj 

se v obci uskutečnila řada kulturních akcí. Byly bohužel velmi málo navštíveny. 

Česká pošta provádí po celém území státu úpravy provozní doby, případně na-

vrhuje rušení některých poboček. Malé změny čekají od . října i provozní hodiny 

na naší poště. Najdete je na jiném místě Tvaroženského zpravodaje. 

Na počátku října se společně sejdeme na shromáždění, které připomene . vý-

ročí první písemné zmínky o naší obci. Součástí programu bude představení nové 

knihy pod názvem Santon. Publikace doplní řadu knih o naší obci. Renomova-

ní autoři z různých oborů do ní napsali kapitoly o botanice, geologii, archeologii, 

místních názvech, o bitvě tří císařů, o stavbách na Santonu, o poutích, pověstech, 

o úpadku kopce i o nerealizovaných projektech. 

Publikace je doplněna množstvím příloh a sice fotografií, nových leteckých fo-

tografií, kreseb a map. Bude dalším významným příspěvkem pro budoucnost k po-

znávání minulosti i současnosti naší obce.

František Kopecký

starosta obce
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Kvačanské slavnosti .–. . 
V sobotu . července od Obecního úřadu ve Tvarožné postupně odjel autobus 

firmy Sebus, osobní auto a dva motocykly. Všichni směřovali k hraničnímu pře-

chodu se Slovenskou republikou ve Starém Hrozenkově a pak už do naší družební 

obce Kvačany. 

Cestou jsme se asi na tři hodiny zastavili osvěžit a někteří i trochu spálit ve zná-

mých termálních lázních Bešeňová. Odtud už je do Kvačan jenom  kilometrů.

Pár kilometrů před Kvačanami jsme projeli osadou Tvarožná, součástí obce 

Bobrovník.

Na Obecním úřadě všechny přivítal starosta obce pan Ladislav Klepáč se svými 

spolupracovníky. Po ubytování následovala večerní zábava na fotbalovém hřišti 

ve stylu country. Neděle byla určena pro kopanou. V pořadí senioři, ženy a muži. 

Výsledky nejsou důležité. Bylo dost příležitostí k navázání nových přátelství, ně-

kteří stihli i malou prohlídku krásné přírody a turistických tras v okolí Kvačan. 

Ti se do Kvačan v nejbližší době určitě vrátí. Kvačanští k nám přijedou na letošní 

výročí bitvy u Slavkova. Bude-li jich plný autobus, můžeme přemýšlet, jak je ubyto-

vat. Sportovci zase mohou přemýšlet o tom, v jakém termínu příštího roku pozvou 

svoje kolegy z Kvačan do Tvarožné. 

(fk)

Theodor Wolf, před  lety kooperátor při faře ve Tvarožné
Narodil se v roce  v Jimramově na Moravě. 

Po dokončení gymnazijních a teologických studií byl 

v roce  vysvěcen v Brně na kněze. Od vysvěce-

ní až do podzimu roku  působil jako kooperá-

tor ve tvaroženské farnosti a u sv. Tomáše v Brně. 

V té době ve Tvarožné působil farář P. Matěj Lavička 

(–). 

Na podzim  se Theodor Wolf stal profesorem 

náboženství při německé c.k. státní vyšší reálné škole 

v Brně. Tam působil do konce roku , kdy odešel 

do výslužby.

Za dobu brněnského působení byl v roce  jme-

nován radou biskupské konzistoře, roku  biskupským komisařem pro vyučová-

ní náboženství na části brněnských škol, roku  biskupským radou a přísedícím 

biskupské konzistoře, roku  byl císařem jmenován čestným kanovníkem krá-

lovské katedrální kapituly brněnské. Později působil i jako prosynodální examiná-

tor a rada biskupského manželského a diecézního soudu. Roku  se stal tajným 

komořím Jeho Svatosti a roku  byl vyznamenán císařem rytířským křížem 

řádu Františka Josefa. Ve volbách od . listopadu do . prosince  byl za kon-

zervativní velkostatek zvolen zemským poslancem Moravského zemského sněmu. 

Mandátu si neužil, protože zemřel už . prosince .

(fk)
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Upozornění občanůmUpozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
říjen - listopad 
středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

sobota . . :–: hod.

středa . . :–: hod.

Od středy ..  je v provozu moštárna, vždy každou středu odpoledne 

od : hod. Mimo tuto dobu je možné se dohodnout na termínu s obsluhou. 

Od září se ve sběrném dvoře sbírají všechny vyřazené elektrospotřebiče, 
i historické. Tyto bude likvidovat firma Asekol, která má licenci na tuto činnost.

Změna provozní doby na poště ve Tvarožné
Od .. změna provozních hodin pro veřejnost:
Pondělí:  :–: :–:

Úterý:  :–: :–:

Středa:  :–: :–:

Čtvrtek:  :–: :–:

Pátek:  :–: :–:

Sobota:      –––

Neděle:      –––

Poděkování
Touto cestou chci upřímně poděkovat panu Rudolfovi Kalábovi, Tvarožná č. , 

za sousedskou a nezištnou pomoc při budování vodovodní přípojky do mého ro-

dinného domku.

Vzhledem k tomu, že jiné řešení bylo velmi obtížné, umožnil mi vést přívod 

vody po jeho pozemku. 
Olga Látalová 

Tvarožná 

Za osmileté úspěšné působení ve tvaroženské farnosti patří velké poděko-

vání oblíbenému P. Janu Nekudovi, který odešel na nové působiště do Náměště 

nad Oslavou. Přejeme mu v jeho další práci mnoho úspěchů. Ve Tvarožné ho na-

hradil P. Josef Rybecký, donedávna kaplan v Telči.
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Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO
Budujeme kanalizační přípojku

Připomínáme: Do Vaší revizní šachty před domem se zatím nesmíte připojit. 

Zprovoznění řádu bude vyhlášeno obecním úřadem. Na zbudování přípojky máte 

termín do konce roku .

Při zapojení Vaší přípojky do šachty po zprovoznění kanalizačního řádu zavolá-

te pověřeného pracovníka VAS, se kterým provedete tyto úkony:

Vydá Vám potvrzení o úplné kontrole kanalizační přípojky (originál předá 

Vám za účelem kolaudace a kopii pošle na VAS).

Sepíše s Vámi návrh smlouvy na užívání splaškové kanalizace, opíše vodoměr, 

pokud máte studnu, vypočítá Vám výši stočného dle tabulky (zašle na VAS).

Provede jednoduché zakreslení Vaší šachty (zašle na VAS).

Máte-li změnu oproti projektové dokumentaci, zakreslí ji do plánu spolu 

s technickou zprávou (předá Vám pro kolaudaci) – pověřený pracovník VAS 

p. Karel Valný, tel.   .

Dále připomínáme: Při budování splaškové kanalizace, budování chodníků a ji-

né stavební činnosti je Vaše povinnost zabezpečit odvádění dešťových vod mimo 

vozovku a chodníky. Dá se využít výkop Vaší kanalizační přípojky souběžným po-

trubím na odvod dešťové vody do dvora nebo zahrady, není-li před domem kanali-

zace dešťová (ul. Konec). 

Revizní šachta je Váš majetek, zabezpečte její zasypání nebo rozbití. Do reviz-

ní šachty můžete vstoupit v jakékoli výšce, frézka na odvrtání bude k zapůjčení 

na obecním úřadě zároveň s nadstavcem s těsněním na připojení do tělesa. Nejlépe 

je ovšem se připojit přirozeně přímo do šachtového dna. Spád připojení nesmí být 

větší než  . Dále nesmíte zapomenout před zásypem zavolat majitele sítí a firma 

provádějící připojení Vám musí vydat doklad „Zkouška těsnosti“ a „Shoda materi-

álu“ (pro kolaudaci).

Karel Valný – stavební dozor

Ing. Vilém Šimek – předseda stav. komise

1.

2.

3.

4.

Volby
V pátek . října  a sobotu . října  se konají volby do Zastupitelstev 

krajů a do Senátu. V naší obci, tak jako v minulých letech, je jeden volební okrsek. 

Volební komise bude zasedat ve Tvarožné na Obecním úřadě, skládá se ze  členů 

a jedné zapisovatelky. 
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Zpráva oddílu stolního tenisu
Hráči oddílu stolního tenisu bojovali v sezoně / ve třech soutěžích okres-

ního přeboru. Tým „A“ vedený Jiřím Procházkou vybojoval v celkovém hodno-

cení OP III. výborné druhé místo a kvalifikoval se tak do vyšší soutěže (OP II). 

Podle žebříčku jednotlivců se všichni členové týmu „A“ umístili na – místě 

z asi hráčů, což jistě vypovídá o jejich kvalitě. Nejúspěšnějším hráčem byl jako 

již tradičně Pavel Kousal ml. Pánové, jen tak dále.

Tým „B“, který poprvé startoval ve vyšší soutěži (OP IV. – postoupil v loňské se-

zoně) měl za úkol se udržet a nesestoupit. Úkol to ale nebyl vůbec lehký. Družstva 

hrající OP IV. mají již ve svém středu alespoň minimálně po jednom kvalitním hrá-

či a pokud se podařilo některé z těchto družstev porazit, bylo to úsilím všech hráčů. 

Do pozice leadra týmu byl pasován Michal Kousal, který svoji roli beze zbytku 

splnil. Výsledkem bylo celkové . místo a udržení se v soutěži.

Tým „C“, hrající základní soutěž, se po první části probojoval do skupiny bojující 

o postup. Nakonec obsadil pěkné, i když nepostupové, páté místo. 

V současné době již probíhá příprava na sezonu /. Opět budou reprezen-

tovat Tvarožnou  družstva, tak jak v předchozích ročnících. První soutěžní utkání 

jsou naplánována na neděli . . Družstvo B a C začíná na domácí půdě s Rebe-

šovicemi (B) a Lomničkou (C), družstvo A zajíždí k prvnímu soutěžnímu utkání 

do Ostopovic. Utkání začínají celkem pravidelně v . hod., hraje se v nové Soko-

lovně. Pokud si najdete čas a budete mít chuť pobavit se sportovním kláním, určitě 

nás potěší, když nás přijdete povzbudit. Myslím, že hlavně domácí utkání týmu A 

přinesou přítomným fandům sportovní zážitek na velmi slušné úrovni.

Za oddíl st. tenisu 

Ing. Šimek Vilém

Zpráva oddílu kopané k příležitosti . výročí kopané ve Tvarožné
V letošním roce slaví oddíl kopané pod hlavičkou Sokola Tvarožná  let. 

Od posledního výročí před pěti lety prodělal fotbal ve Tvarožné řadu změn. Dříve 

bylo zvykem, že Tvarožná měla zastoupení ve všech věkových kategoriích kromě 

přípravky, tedy žáků, dorostu a mužů. Dnešní složení tvoří přípravka a muži s cí-

lem obnovit žáky. Snažíme se o to, aby fotbal ve Tvarožné byl otevřenější a přitáhl 

do svých řad další příznivce a to jak nové hráče, tak diváky.

V krátkosti informace k jednotlivým oddílům:

PŘÍPRAVKA
Přípravka zahájila v letošním roce svou druhou sezonu. Hlavními trenéry zůstávají 

Radek Muselík a Václav Poláček. Přípravka má v současné době registrovaných při-

bližně  hráčů a zájem o tuto kategorii roste. Věkové rozpětí je  až  roků. Cílem 

je navázat na minulou sezonu a zapracovat hráče, kteří kvůli nízkému věku ješ-

Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací
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tě nemohli nastupovat v soutěžních 

utkáních, ale aktivně se již v minulé 

sezoně účastnili tréninků. Trénin-

ky probíhají každé pondělí a  středu 

vždy od : hod. na hřišti pod Ko-

pečkem a o víkendu se pak hrají mis-

trovská utkání. Tímto bychom chtěli 

poděkovat rodičům kluků z příprav-

ky, kteří je doprovázejí nejen na zápa-

sy, ale i na tréninky a tvoří tak nedíl-

nou součást a zázemí, které je zvláště 

u této kategorie velmi důležité.

V probíhajícím soutěžním ročníku / jsme plánovali přihlásit družstvo 

žáků, které by navazovalo na přípravku. Tento záměr se zatím nepodařil, protože 

jsme nesehnali nikoho na post trenéra, který by se této kategorii věnoval. V lepším 

případě trenérů. A tak bude tento záměr prioritní i v příští sezoně. Tímto bychom 

chtěli apelovat na případné zájemce na tento post, aby se přihlásili u trenérů pří-

pravky. Kluci v žákovském věku pak pokračují v žákovských oddílech sousedních 

obcí Blažovic a Podolí.

DOROST
Po sloučení dorostu s dorostem Pozořic, hrají nyní dorostenci podle dohody tuto 

sezonu pod hlavičkou Pozořic. V loňské sezoně se nepodařilo udržet okresní pře-

bor a tak je přihlášena třetí třída. Utkání se hrají na hřišti v Pozořicích.

MUŽI
Družstvo mužů zahájilo sezonu 

/ z větší části ve stejném 

složení jako v loňském roce. No-

vým hráčem je Milan Pokorný, který 

se po několika letech vrací z Mokré-

-Horákova. Dále je potěšitelný fakt, 

že o fotbal ve Tvarožné mají zájem 

kluci dorosteneckého věku, kteří již 

mohou hrát v kategorii mužů a zatím 

se soustředili převážně na malou ko-

panou. V současné době tak s druž-

stvem mužů trénují Pavel Daněk ml., 

Jakub Mašlán a z dorostu přišel Tomáš Smutný. Řady tvaroženských fotbalistů 

se rozšířily ještě o Jaroslava Kubína, který přišel na hostování. Hlavním trenérem 

zůstává pan Ladislav Kaluža.

Cílem mužstva je zapracovat do svých řad nově příchozí hráče, rozšířit tak hráč-

skou základnu a vylepšit umístění v tabulce oproti předchozí sezoně.



Tvaroženský zpravodaj 10

Závěrem patří poděkování TJ Sokol a Zastupitelstvu obce Tvarožná, bez jejichž 

pomoci a podpory by oddíl kopané existoval jen s velkými obtížemi. Poděkování 

patří i těm, kteří ve svém volném čase zajišťují provoz a údržbu celého areálu fotba-

lového hřiště nebo se jiným způsobem podílejí na chodu kopané.

Přejme tedy fotbalu ve Tvarožné mnoho dalších úspěšných roků, spokojené di-

váky a nezapomenutelné fotbalové okamžiky.

Za oddíl kopané

Ing. Petr Kozák

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná – podzim – sezona /
Muži Přípravka

kolo den datum začátek utkání kolo den datum začátek utkání
. SO . . : Těšany –

– Tvarožná
. NE . . : Tvarožná – 

– Babice nad. Svit.
. NE . . : Tvarožná –

– Blažovice
. SO . . : SK Pozořice –

– Tvarožná
. SO . . : Tvarožná –

– Šlapanice
. NE . . : Tvarožná –

– SK Blučina
. NE . . : SK Měnín –

– Tvarožná
. NE . . : Kobylnice –

– Tvarožná
. SO . . : Tvarožná –

– Těšany
. NE . . : Tvarožná –

– SK Moutnice B
. SO . . : Mokrá Horákov –

 – Tvarožná
. NE . . : Rajhrad B –

– Tvarožná
. SO . . : Tvarožná –

– Újezd u Brna
. NE . . : Tvarožná –

– Viničné Šumice
. NE . . : Blažovice –

– Tvarožná
. NE . . : Vojkovice B –

– Tvarožná
. SO . . : Tvarožná –

– Pozořice
. NE . . : Tvarožná –

– Opatovice
. SO . . : Ochoz –

– Tvarožná
. SO . . : Podolí –

– Tvarožná
. SO . . : Tvarožná –

– SK Moutnice
. NE . . : Tvarožná –

– FC Židlochovice
. NE . . : Tvarožná –

– Těšany
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Ze života…Ze života…
Setkávání tvaroženských maminek

Již od dubna se tvaroženské maminky, i se svými ratolestmi, pravidelně setká-

vají na faře. Za laskavého svolení P. Jana Nekudy nám bylo umožněno využívat 

prostoru v přízemí fary. Tuto tradici od něj převzal nový pan farář, Josef Rybecký, 

za což mu patří rovněž naše díky!

A proč se vlastně maminky pro pravidelná setkání rozhodly? Možná proto, 

že nás „mamin na mateřské“ ve Tvarožné neustále přibývá a do prvního setkání 

jsme se vzájemně ani neznaly, ostatně stejně jako naši maličcí budulínci, možná 

proto, že společné procházky jsou čím dál složitější a nyní kvůli zřizování kana-

lizační přípojky v obci de facto nemožné, možná proto, abychom si popovídaly 

o problémech v obci a jejich řešení nebo možná jen proto, že je fajn vidět všechny 

ty usměvavé tvářičky jak společně štěbetají a je fajn probrat důležité obecní infor-

mace! :o) Prostě každá mamina si v tom našla či hledá svoje. 

Každopádně je nám spolu dobře a věříme, že nás bude v obci do budoucna i více 

slyšet! Protože každá budoucnost, a to i budoucnost obce, je v dětech a kdo jiný 

by za ně a jejich zájmy měl více bojovat než maminky... Ostatně první úspěchy už 

máme: slíbené oplocení kolem dětského hřiště a zřízení samostatné sekce „Ma-

minky“ na stránkách www.tvarozna.cz pod odkazem spolky! ;o) 

Takže milé maminky, ano vy, co jste se zatím zdráhaly se přidat, přijďte se za ná-

mi podívat... třeba jen tak, ať máte změnu v každodenním stereotypu :o). Všechny 

potřebné a aktuální informace vždy naleznete v uvedeném odkazu na internetu. 

Přijďte, budeme se těšit!

Za všechny „klubové“ maminky

Eliška Pavelková
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Stalo se před šedesáti roky v roce , převzato z obecní kroniky

Strojní družstvo
Místní rolníci pociťovali nutnost racionálnějšího obdělávání půdy a proto si za-

ložili strojní družstvo. Členská základna byla velmi malá. Členové si zakoupili trak-

tor zn. Škoda za ,- Kč. S ustanovením družstva bylo dosti potíží pro nespráv-

ný názor na členskou základnu. Úřední činitelé zřejmě viděli v tomto družstvu 

rodinné družstvo, které sledovalo výtěžek jen pro úzký okruh členů a ne pro celou 

zemědělskou veřejnost. 

První funkcionáři strojního družstva: Kaláb Vladimír, rolník č.  – předse-

da,  Liškutín František, rolník č.  – místopředseda, Omasta Metoděj, č.  - ze-

mědělský tajemník , Galle Jan, rolník č.  – člen představenstva, Beneš František, 

rolník č. .

Dozorčí rada: Brzobohatý Antonín, rolník č.  – předseda,  Galle Antonín, 

rolník č. ,  Jahoda Jan, cestář č. , Liškutín Alois, rolník č. .

Volba rolnické komise. Předsedou rolnické komise byl zvolen s. Omasta Me-

toděj č. .

Po vydání zákona o druhé pozemkové reformě byly vykonány přípravy k jeho 

uskutečnění. Dle zákonitých předpisů budou pojaty do II. pozemkové reformy po-

zemky, které byly koupeny ze spekulačních důvodů a na těchto majitel nepracuje. 

Mimo to bude do II. pozemkové reformy  pojata půda těch, kteří se živí jiným za-

městnáním (u dělníků a úředníků půda nad  ha) a konečně půda církevní. O půdu 

se přihlásilo celkem  uchazečů, kteří žádali půdu na zahrádky, na doplnění vý-

měry, na stavbu domků a pod. 

Školství: . září  vstoupil v platnost nový školský zákon o jednotné ško-

le. Zahájení bylo slavnostní.  Stav žactva  se zvýšil o  žáků. Rovněž počet tříd 

se o  rozšířil, takže škola má  tříd se  žáky a  učitelů. Dětí z Tvarožné je , 

z Blažovic , z Velatic   a z Mokré . Název školy je – Střední škola ve Tvarožné.

Volby: Volby do Národního shromáždění byly po prvé provedeny jednotnou 

kandidátkou. Akční výbor národní fronty je organizoval. Bylo odevzdáno celkem 

 hlasů, z toho pro jednotnou kandidátku bylo  hlasů, bílých lístků , neplat-

ných hlasů .

Tělovýchova: V tomto roce došlo ke sloučení tělovýchovy. Těl. jednota Sokol, 

Sportovní klub a Orel vytvořily sloučením jednu organizaci, která dostala jméno 

Sokol. Dosavadní tělovýchovné spolky si vytvořily akční výbory na očistu svého 

členstva a pracovaly na sloučení v jednu organizaci. V SK bylo docíleno jedno-

ty snadno. Hůře to již bylo v tělocvičné organizaci Orel, v níž byli organizováni 

ponejvíce příslušníci lidové strany. Tam se mnozí členové domnívali, že sloučení 

znamená likvidaci dosavadní tělovýchovy v Orlu. 

Rozsah očisty: Akční výbor NF ve své činnosti zkoumal činnost stran a spolků 

a prověřoval jednotlivé členy. Měl v tomto roce  schůzí. Kromě toho každý spolek 

a organizace si vytvořily akční výbory pro očistu a to Akční výbory Sokola, Orla, 

Sportovního klubu, Spořitelního a záloženského spolku, Spolkového domu Kos-

mák, Jednotného svazu českých zemědělců, u strany lidové a soc. demokratické. 
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Výzkum sídliště lovců ze starší doby kamenné v Tvarožné 
– Za Školou

Ve dnech . . – . .  proběhl 

v Tvarožné v trati Za Školou archeologic-

ký výzkum, který prováděl Archeologický 

ústav AV ČR Brno ve spolupráci s Univer-

sity of Minessota. Výzkumu se účastnilo 

na  odborníků a studentů z USA, České 

republiky, Německa, Rakouska, Austrálie a 

Polska. Místo výkopu bylo vybráno na zá-

kladě povrchových sběrů a několika drob-

ných sond, které zde byly provedeny v mi-

nulých letech (viz poslední článek Petra 

Škrdly ve Tvaroženském zpravodaji).

Během výzkumu byla odkryta plocha 

o výměře  ×  m. Všechny nálezy byly za-

měřovány pomocí totální stanice do abso-

lutních souřadnic. Vykopaná zemina byla 

proplavována na sítech o rozměru ok  ×  

cm, aby neunikly ani drobné nálezy. Výkop 

zasáhl do hloubky přibližně  m. Bezpro-

středně pod ornicí se nacházela asi  cm 

mocná vrstva spraše, ze které vybíhaly 

do podloží dva mrazové klíny. Pod spraší 

se nacházela nálezová vrstva. Vzorky ode-

brané z jednotlivých vrstev byly odeslány 

na pedologický rozbor, který snad prozra-

dí více o složení a způsobu vzniku celého 

souvrství.

Na základě charakteru nalezených arte-

faktů můžeme soubor z lokality Tvarožná 

– Za Školou zařadit do rámce industrií 

kultury bohunicienu a předběžně datovat 

do období asi před   lety. Moderní fy-

zikální datovací metody pomohou upřesnit 

datování souboru z této lokality a zároveň 

také časové zařazení kultury bohunicienu. 

Za tímto účelem byly odebrány vzorky pro 

datování pomocí metody OSL (opticky sti-

mulovaná luminiscence).

Ačkoliv kulturní vrstva nebyla příliš bo-

hatá, podařilo se rozšířit soubor štípané in-

dustrie pocházející z této lokality o desítky 
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nových kusů. Většinou se jednalo o výrobní odpad (úštěpy, čepele, jádra, třísky), 

ale podařilo se získat i dva levalloiské hroty a zlomek škrabadla. Surovinou pro vý-

robu kamenných nástrojů byly zdejším lovcům zejména moravské jurské rohovce 

typu Stránská skála a Krumlovský les, vzácně se objevil také radiolarit přinášený 

z Bílých Karpat, pazourek ze severní Moravy a Horního Slezska a místní spongiový 

rohovec.

Období kolem   let před současností je z archeologického hlediska velice 

zajímavé, protože právě v této době pronikají do Evropy první lidé moderního typu 

a střetávají se zde s posledními neandrtálci. Chemické složení sedimentů, které 

se v této době usazovaly, není bohužel příliš příznivé pro dochovávání organických 

materiálů, takže se musíme na většině lokalit z této doby spokojit pouze s kamen-

nými artefakty. Proto bohužel nevíme, zda tvůrci bohunicienských nástrojů byli 

poslední neandrtálci, nebo již první lidé moderního typu. První kulturou, jejíž no-

sitel byl s jistotou moderní člověk, je až aurignacien (viz poslední článek O. Mlejn-

ka ve Tvaroženském zpravodaji o lokalitě Tvarožná – Nová pole). Soubory štípané 

industrie bohunicienu vykazují jak znaky staršího období (středního paleolitu), 

kdy zde žili neandrtálci, tak nastupujícího mladého paleolitu, na jehož počátku 

na Moravu přicházeli první moderní lidé. Letošní výzkum v Tvarožné by tak mohl 

pomoci při hledání odpovědi na jednu z nejzásadnějších otázek současné archeo-

logie starší doby kamenné.

Bohužel zatím není jisté, zda bude výzkum v Tvarožné – Za Školou pokračovat 

i příští rok. V první řadě je nutné zpracovat letošní nálezy. Poté, co vyhodnotíme 

soubor získané štípané industrie a provedeme přírodovědné analýzy a datování, 

přineseme čtenářům Tvaroženského zpravodaje další informace.

Ondřej Mlejnek, Petr Škrdla, Gilbert Tostevin

Pozdrav z fary
Milí spoluobčané, chtěl bych vás všechny prostřednictvím obecního zpravoda-

je pozdravit a představit se. Jmenuji se Josef Rybecký a otec biskup Vojtěch Cikrle 

mne k vám od letošního srpna posílá jako administrátora (faráře). Pocházím z Iva-

ně, což je vesnice se sedmi sty obyvateli nedaleko Pálavy, takže ze Santonu vidím 

téměř domů. Knězem jsem tři roky a působil jsem jako kaplan dva roky v Brně 

u svatého Tomáše a rok v Telči. Co se týká koníčků a zálib, baví mě chodit po lese 

nebo po horách, pozorovat hvězdy, číst knížky a hrát hokej i jiné sporty, ale více 

pro radost než na výkon.

Přál bych si, aby kostel a fara nebyli jen pro ty, kteří se výslovně hlásí k církvi 

nebo k víře, ale pro všechny hledající a toužící po dobru, pravdě a trvalých hodno-

tách.

Tyto řádky píši po měsíci svého působení ve Tvarožné a Blažovicích. Děkuji své-

mu předchůdci otci Janovi za jeho práci, ve které chci pokračovat a těším se na se-

tkávání s vámi při mši svaté a při dalších nejrůznějších příležitostech.

otec Josef



15 Ročník 36 • Číslo 5 • září–říjen 2008

Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ 
Základní škola

Prázdniny skončily a nastal nám nový školní rok /. Ve škole jsme jej za-

hájili v pondělí . září ráno v  hodin společně s panem místostarostou a řadou 

hostů. Při této příležitosti jsme přivítali  prvňáčků, které opět doprovázeli na je-

jich první cestě do školy rodiče či prarodiče. Pro  páťáků to zase bylo poslední 

zahájení školního roku v tvaroženské škole. Po krátkém přivítání a organizačních 

záležitostech jsme se rozešli do tříd, které jsou letos v tomto rozdělení:

 I. třída, . ročník –  dětí, třídní učitelka Mgr. Eva Klímová

 II. třída, . + . ročník – + dětí, třídní učitelka Mgr. Jana Paukertová

 III. třída, . ročník –  dětí, třídní učitelka Mgr. Ivana Majerová

 IV. třída, . ročník –  dětí, třídní učitelka Mgr. Věra Floriánová

Ing. Roman Kolařík – počítače pro vás

 instalace a údržba počítačů a příslušenství
 instalace programů
 instalace a údržba počítačových sítí a internetu
 rozšiřování a oprava počítačů
 zabezpečení počítačů
 prodej nové výpočetní techniky
 vedení účetnictví a daňové evidence
 účetní poradenství

Ing. Roman Kolařík, V Zámku 294, Pozořice
telefon: 544 250 259, mobil: 608 043 532

e-mail: kolarikroman@volny.cz

REKLAMAREKLAMA

DOTAZ PRO PAMĚTNÍKY
Známý historik Vlastimil Schildberger starší objevil ve žďárském archívu zprá-

vu z četnické stanice Štěpánov. Píše se v ní, že . .  byl ve Vrtěžíři zatčen 

gestapem partyzán z Tvarožné Jan Šikula. Jan Šikula byl umučen ve vězení gestapa 

v Jihlavě.

Pokud někdo má jakoukoliv informaci o Janu Šikulovi, sdělte ji na Obecní úřad. 

Tam je také k nahlédnutí kopie zápisu z „Památníku četnické stanice Štěpánov“.
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I v letošním roce máme posilu na výuku některých předmětů. Je to paní učitel-

ka PaedDr. Milena Trávníčková, která k nám dojíždí z Hostěnic.

Výuka nepovinného předmětu náboženství bude letos rozdělena mezi nového 

pana faráře Mgr. Josefa Rybeckého a paní Ing. Marii Ryšavou. 

Školní družina bude pracovat od pondělí do pátku od . hod. do . hod. 

pod vedením paní učitelky Martiny Rozumkové.

O údržbu a úklid školy se i letos postarají paní Renata Laníčková a pan Vít 

Konečný. Vzhledem k tomu, že se o letošních prázdninách ve škole opět malovalo 

a úklid byl pouze na školnici, myslím si, že si zaslouží veřejné poděkování, což tou-

to cestou s úctou dělám.

Po seznámení s kolektivem, který v současné době ve škole působí, zmíním 

několik nejbližších akcí, které škola chystá. V prvé řadě je to zahájení plaveckého 

výcviku v plavecké škole ve Vyškově v pondělí . . Z dalších aktivit je to například 

výlet třeťáků do Muzea v Brně, návštěva Muzea ve Šlapanicích, atletické závody, 

vystoupení na blížícím se slavnostním připomenutí . výročí založení obce, aj. 

V týdnu od . září proběhne ve školním dvoře sběr starého papíru. Také připo-

mínám, že jsou ve školním dvoře umístěny dva vaky na PET lahve, které sbíráme 

dobře sešlápnuté, bez víček (ty sbíráme odděleně), a to pouze lahve od nápojů. Le-

tos jsme se zapojili do soutěže „recyklohraní“, která se zaměřuje na výchovu dětí 

k třídění odpadů. Co všechno se bude třídit a sbírat, bude obvyklou cestou sděleno 

občanům, kteří by se chtěli případně připojit.

Na závěr přeji všem žákům všech škol úspěšný nový školní rok a všem učitelům 

hodně radosti z jejich práce.

Mgr. Věra Floriánová

ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Každý z dětí by si jistě přál, aby prázdniny ještě pokračovaly, ale čas nejde za-

stavit. Máme tu zase září, a s ním nový školní rok. K docházce do mateřské školy 

bylo pro školní rok - přijato  dětí. Prázdniny v mateřské škole byly opět 

ve znamení úprav.
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Díky obecnímu úřadu jsme mohli vyměnit koberec, linoleum, ale také zrekon-

struovat terasu na školní zahradě. Samozřejmě jsme také malovali a natírali. Touto 

cestou děkuji obecnímu úřadu za péči, kterou nám věnuje.

V měsíci září a říjnu nás jako každoročně čeká spousta zajímavých sportovních, 

ale i kulturních akcí. . září budeme jezdit plavat do plavecké školy ve Vyškově, 

a to v devíti lekcích. Plavání nám skončí . listopadu.

. září k nám do mateřské školy přijede maňáskové divadlo z Hodonína s po-

hádkou O malém krtečkovi. Jedná se o příběh plný veselých písniček a ponauče-

ní. Na konci měsíce září se vydáme do horákovské obory ve spojení s táborákem. 

Zde se podíváme na daňky a muflony. Budeme rádi, když děti přinesou pro tato 

zvířátka suché pečivo a později i kaštany. Od října začnou zájmové odpolední 

aktivity. Bude to dramatická výchova, hra na flétnu, hudebně pohybová výchova 

a keramika trochu jinak. Doufáme, že se naše aktivity budou dětem líbit, a každé 

si vybere, co ho nejvíce zajímá.

. října pojedeme na divadelní představení do Dělnického domu v Brně na po-

hádku Putování pohádkovým lesem. 

Na konci měsíce října se budou děti fotografovat s firmou Pfotodienst. Touto 

akcí bych ukončila svůj příspěvek do zpravodaje. Přeji všem čtenářům zpravodaje 

krásné a slunečné babí léto. 

Za kolektiv MŠ Tvarožná

Mgr. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro dodání příspěvků do dalšího čísla Tvaroženského zpravodaje bude 

. listopadu. Žádáme o dodržení termínu. Vyhrazujeme si právo úpravy dodaných 

příspěvků. Příspěvky je možné zasílat na adresy, uvedené v tiráži Zpravodaje.

REKLAMAREKLAMA

Zhubněte zdravě, bez diet a navždy!
poradenství ZDARMA

www.hubni.eu 
tel.: 776 085 308

Máte 2 hodiny denně čas?
pracovní příležitost na PC

www.pracezdomu.com
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Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází × za dva měsíce, v nákladu  výtisků

datum vydání . . , evidenční číslo: MK ČR E , IČ:   

kontakt – tel.:   , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz

příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz

Naši jubilantiNaši jubilanti
září–říjen 

 let Divácká Marie, Tvarožná 

 let Műller Jaroslav, Tvarožná 

 Švehla Oldřich, Tvarožná 

 let Daněk Miroslav, Tvarožná 

 Brzobohatá Anna, Tvarožná 

 Dvořáčková Božena, Tvarožná 

 Daňková Milena, Tvarožná 

 let Bednářová Marie, Tvarožná 

 let Maxianova Věra, Tvarožná 

 Severa Jaroslav, Tvarožná 

 let Kadeřávková Eliška, Tvarožná 

 Zemanová Věra, Tvarožná 

 Barták Pavel, Tvarožná 

 Doležalová Vlasta, Tvarožná 

 Kozlová Marie, Tvarožná 

 Řičánková Eva, Tvarožná 

 let Sedláčková Božena, Tvarožná 

Všem jubilantům blahopřejeme!

Firma Král Karel – vodoinstalatérství 
nabízí zhotovení kanalizační přípojky, výkop. zásyp, 

zhutnění, odvoz sutě, vyřízení dokladů pro kolaudaci. 
Výkop provádí ručně i strojově.

mobil: 776 14 46 99

REKLAMAREKLAMA
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