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Návštěva krajské hodnotící komise soutěže Vesnice roku ve skautské klubovně, 1. června 2017

Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná, 4. června 2017
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Vážení spoluobčané, 
začaly prázdniny a  s  nimi i  prázdni-

nový režim. Platí prázdninový jízdní řád 
a  v  Brně se absence studentů a  snížení 
dopravního zatížení využívá ve větší míře 
k  opravám komunikací případně i  tech-
nických sítí v  komunikacích vedených. 
V  důsledku dovolených se naopak zvýšil 
zejména víkendový provoz na  dálnicích 
a dálkových silnicích, kde průběžné opra-
vy probíhají už nějaký čas. Tvoří se kolony 
aut, vznikají zpoždění. To je pochopitelně 
nepříjemné. Na vině jsou ale často kolize 
a nehody, které nevznikají proto, že se sil-
nice opravuje, ale v důsledku nepozornos-
ti, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale 
i  riskantní a  bezohledné jízdy některých 
jedinců, kteří omezení provozu nerespek-
tují. I ostatní účastníky silničního provozu 
mnohdy vyvede dopravní omezení z  kli-
du. S dělníky na dálnici, kteří běžně pracu-
jí ve třicetistupňovém vedru a dýchají celý 
den zplodiny z projíždějících aut, bychom 
asi neměnili nikdo. Ale budeme se rozči-
lovat, proč jim to tak dlouho trvá, proč to 
dělají tak a ne takto, a kdy už to konečně 
dodělají. Někdy mám dojem, že stavební 
vzdělání má snad každý druhý z nás a ne-
znám jiný obor, který by měl tolik „odbor-
níků“. Napřed si stěžujeme, že jsou silnice 
v  hrozném stavu, a  pak nadáváme, když 
se začnou opravovat. Nemá to logiku, ale 
je to tak.

Kompostéry do  domácností, na  je-
jichž pořízení jsme žádali dotaci, letos 
nebudou. Celkový počet žádostí přesáhl 
ve finančním vyjádření 500 milionů korun. 
V  dotačním programu Státního fondu ži-
votního prostředí bylo pro celou repub-
liku počítáno pouze se 100 miliony. Tato 
částka se nakonec navýšila na 290 milionů, 
ale ani to nestačilo, aby byli uspokojeni 
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všichni žadatelé. Dotaci získaly především 
větší obce a města a také například obce, 
které podávaly žádost společně jako mik-
roregion. Fond zkrátka preferoval ty, kteří 
žádali víc. Určitě je pro něj administra-
tivně jednodušší uspokojit menší počet 
žadatelů. Aktualizovali jsme tedy žádost 
a  podali jsme ji znovu do  nové dotační 
výzvy, kde je již hodnota finančních pro-
středků navýšena na 600 milionů. Jestli se 
nám podaří napodruhé uspět, budeme 
vědět pravděpodobně na konci letošního 
roku.

Zpracování nového územního plánu 
vstupuje do  závěrečné fáze. Projedná-
ní návrhu územního plánu s  veřejností 
proběhne v zasedací místnosti obecního 
úřadu ve středu 19. července od 16 hodin. 
Bude doplněno odborným výkladem pro-
jektanta a  do  26. července poběží lhůta 
pro podávání námitek a připomínek.

Po  opravě dešťové kanalizace v  ulici 
Hlinky byla 5. června zahájena rekonstruk-
ce komunikace. Práce provádí firma M-Sil-
nice a.s. Realizace je rozdělena do  dvou 
etap – horní a  dolní část ulice se zacho-
váním napojení lokality Cihelna. Zaháje-
ním druhé etapy, asi v polovině prázdnin, 

dojde k uzavření příjezdu z hlavní silnice 
a  dopravní obslužnost bude provizorně 
zajištěna po  zpevněné polní cestě nad 
Cihelnou směrem od  Sivic. O  přesném 
termínu uzavření dolní části budou oby-
vatelé ulice předem informováni.

Ve čtvrtek 1. června naši obec navštívi-
la hodnotitelská komise v rámci krajského 
kola soutěže Vesnice roku 2017. Tvarožná 
se účastnila znovu po dvaceti letech a zís-
kala ocenění „zlatá cihla“ za  příkladnou 
a  citlivou obnovu exteriéru kulturní pa-
mátky – kostela svatého Mikuláše. Slav-
nostní předání cen se bude konat koncem 
měsíce července na  zámku ve  Křtinách, 
které obdržely nejvyšší ocenění – zlatou 
stuhu a  staly se tak celkovým vítězem 
za Jihomoravský kraj a zajistily si postup 
do celostátního kola této soutěže.

Milí spoluobčané, přeji Vám příjem-
né dovolené, krásné zážitky, odpočinek 
a  prázdninovou pohodu. A  také bezpeč-
né silnice a plynulé cestování. A v případě 
dopravního omezení a časového zdržení 
si i v tom horkém letním počasí zachovej-
te chladnou hlavu.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 1. června navštívila obec Tvarožnou krajská hodnotící komise v rámci soutěže Vesni-

ce roku 2017. Komise si prohlédla hasičskou zbrojnici, základní školu, kostel sv. Mi-
kuláše, novou skautskou klubovnu a další významná místa v obci. 

•	 4. června se konal 26. ročník soutěže hasičských družstev O putovní pohár zastupi-
telstva obce Tvarožná. Soutěžilo se nově ve třech kategoriích – Muži DA (doprav-
ní automobil), Ženy DA, Muži CAS (cisterna). V  obou kategoriích mužů obsadila 
Tvarožná první dvě místa, v kategorii žen obsadila Tvarožná druhé místo. Blahopře-
jeme!

•	 11. června pořádala Jednota Orel Tvarožná závody RC modelů aut v rámci X. ročníku 
šampionátu RC Rally Brno 2017.

Aktuality z obce
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•	 13. června se ve Tvarožné konalo cvičení jednotek SDH hasebního obvodu Pozořice 
s bambivakem (podvěsným zařízením pod vrtulník, kterým se provádí letecké haše-
ní). Výcvik vedli hasiči ve spolupráci s Leteckou službou Policie ČR.

•	 17. června se konaly Tvaroženské hody s Lácarankou. 15 krojovaných párů se vyda-
lo krátce po poledni na tradiční průvod obcí zakončený Českou besedou dětí ZŠ 
na  Kosmáku. Poměrně nepříznivé počasí neodradilo velké množství návštěvníků 
večerní hodové zábavy.

•	 17. června se konal v  Pozořicích Countrybál k  45. výročí založení skupiny EXPERI-
MENT 72. Ve svých počátcích skupina spoluvytvářela s  tvaroženskými Tamburáši 
hudební složku divadelních scén – tzv. malých jevištních forem. Oblíbené estrády 
Potlach – poplach – Magica revue, Večer s Amorem, Sněhurka a 40 trpaslíků mají 
dodnes v paměti zejména starší generace. Na představeních se tehdy autorsky po-
dílel bývalý tvaroženský kronikář a radní František Gale.

•	 8. července se v družební obci Kvačany na Liptově konala soutěž ve vaření kotlíkové-
ho guláše „Kvačiansky kotlík 2017“. Naši obec reprezentovala dvě soutěžní družstva. 
V konkurenci téměř 30 účastníků soutěže se náš tým pod vedením Antonína Daňka 
umístil na skvělém třetím místě. Blahopřejeme!

Pozvánka na plánované akce a události
•	 31. 7.–1. 8. – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež  – viz pozvánka ve zpravodaji.
•	 4. 8. – Pouťová video-diskotéka – DJ´s TWO alias Lubomír Šubrt & Ivo Fišer, areál 

Kosmák, od 20 hod.
•	 5. 8. – Folkový večer, účinkuje PALENKA (od 18 hod.), COP (od 20 hod), LEHKÁ NOHA 

(od 22 hod.), areál Kosmák.
•	 6. 8. – Tvaroženská pouť.
•	 27. 8. – Sportovní soutěž požárních družstev O pohár starosty SDH Tvarožná, fotba-

lové hřiště pod Kopečkem, od 11 hod. 
•	 9. 9. – Posezení u burčáku – TVAROŽENSKÁ BURČÁKOVÁ, Sokolovna, od 18 hod.

Poděkování
Děkujeme tvaroženských stárkám a stárkům, TJ Sokol, hasičům, základní škole, obec-
ním pracovníkům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošních hodů. Děku-
jeme také občanům v okolí areálu Kosmák za pochopení a strpění nadměrné hlukové 
zátěže v průběhu hodů.

Stárci děkují všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a přípravě le-
tošních hodů, obci Tvarožná za vstřícnou komunikaci a všem návštěvníkům, kteří i přes 
chladnější počasí přišli. Zároveň se omlouvají za problémy se sociálními zařízeními bě-
hem akce, i když se nejednalo o chybu jejich, ale člověka, který do odpadové šachty 
vysypal stavební suť. 
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Usnesení č. 19 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 19. června 2017 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/19/17 – Program zasedání zastupitelstva obce
  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 2/19/17 – Návrhová komise:  
 Mgr. Věra Floriánová 
 Jaromír Kocourek 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 3/19/17 – Ověřovatelé zápisu: 
 Emilie Kousalová 
 Jiří Bajer 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 4/19/17 – Vyřazení majetku podle inventarizačních položek. 
Příloha č. 1 – Seznam inventarizačních položek. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 5/19/17 – Darovací smlouvu o převodu vlastnictví k pozemku 
p. č. 509/3 v k. ú. Tvarožná. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 6/19/17 – Darovací smlouvu o převodu vlastnictví k pozemkům 
p. č. 513/5 a 514/5 v k. ú. Tvarožná. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 7/19/17 – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě se společností ROSA 
Market s. r. o.  
Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 8.1/19/17 – Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje na realizaci projektu „ Austerlitz 2017 – vzpomínkové akce na bitvu 
u Slavkova“. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 8.2/19/17 – Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje na realizaci akce „Chodníky v ulici Hlinky“. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 9/19/17 – Roční účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2016. 
Příloha č. 3 – Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2016 včetně příloh. 

Informace ZO a OÚ
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 10/19/17 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2016 – Přijat bez 
výhrad. 
Příloha č. 4 – Návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně příloh. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  Usnesení č. 11/19/17 – Rozpočtové opatření č. VI/2017 ze dne 19. 6. 2017. 
Příloha č. 5 – Rozpočtové opatření č. VI/2017. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty.  
Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 19. 6. 2017

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Emilie Kousalová, v. r. 

Jiří Bajer, v. r.

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2017
sobota 22. 7. 2017 9.00–11.00 hod.
středa 2. 8. 2017 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 8. 2017 9.00–11.00 hod.
středa 23. 8. 2017 15.00–17.00 hod.
sobota 2. 9. 2017 9.00–11.00 hod.
středa 13. 9. 2017 15.00–17.00 hod.
sobota 23. 9. 2017 9.00–11.00 hod.

Upozornění občanům
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Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti mladých hasičů

Letošní jaro soutěží naši mladí hasiči 
jen v kategorii mladších žáků. Ale protože 
mezi nás přišly i  nové děti, jsme schop-
ni postavit dvě družstva. Sestavili jsme 
jedno družstvo z těch zkušenějších, kteří 
se již brzy stanou staršími žáky a  druhé 
z  dětí menších. Ty se spolu musí více se-
hrát. Ne na  všechny závody se podařilo 
jet se všemi dětmi, ale přesto se každý 
několika závodů zúčastnil. Umístění od-
povídají zkušenostem dětí, ti starší býva-
jí více v čele tabulky a jsou pro ty mladší 
dobrým vzorem.

Kromě disciplín pro celé družstvo, 
jezdí starší děti i  na  závody jednotlivců 

a stále se zlepšují. Výsledky starších žáků 
Michala Pejřila a Tomáše Tinky jsou vyni-
kající a můžeme doufat, že se jim povede 
stále lépe.

Poslední soutěží před letním odpočin-
kem je tradiční Předprázdninový pohár 
v  Sivicích. Je pravidlem, že si odtud od-
vážíme medaile a  nejinak to bylo i  letos. 
Přestože jsme neměli děti v plném počtu 
(neboť si užívaly školu v  přírodě v  Milo-
vech), zvítězili jsme a skvěle se tak navna-
dili pro práci v novém ročníku hry Plamen, 
která začne zase v září.

Za vedoucí mládeže  
Marie Ryšavá

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.
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TJ Sokol Tvarožná, zpráva oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu ve Tvarožné zastupovaly v sezóně 2016/2017 tři týmy. Velkým 

kladem je, že se nakonec podařilo postoupit do vyšších tříd všem našim družstvům. 
Poprvé v historii tak bude „A“ družstvo hrát okresní přebor 1. třídy, „B“ družstvo bude 
hrát okresní přebor 2. třídy a „C“ družstvo se vrací zpět do okresního přeboru 4. třídy.

V jednotlivcích se pak ve svých soutěžích umístili naši hráči následovně:
Družstvo „A“: Kousal Pavel s úspěšností 81,25 % – 65 výher a 15 proher, Kousal Mi-

chal s úspěšností 65,48 % za 55 výher a 29 proher, Neužil Antonín s úspěšností 48,84 % 
– 42 výher a 44 proher, Krček Štěpán s úspěšností 32,53 % – 27 výher a 56 proher, Dvořák 
Jan s úspěšností 75,00 % – 3 výhry a 1 prohra.

Družstvo „B“: Dvořák Jan s úspěšností 71,79 % – 56 výher a 22 proher, Mazel Milan 
s úspěšností 63,64 % – 49 výher a 28 proher, Procházka Jiří s úspěšností 52,70 % – 39 vý-
her a 35 proher, Krčková Dana s úspěšností 40,91 % – 18 výher a 26 proher, Malý Václav 
s úspěšností 33,33 % – 10 výher a 20 proher. 

Družstvo „C“: Malý Václav s úspěšností 92,31 % – 48 výher a 4 prohry, Krčková Dana 
s úspěšností 87,10 % – 27 výher a 4 prohry, Zeman Pavel s úspěšností 80,77 % – 21 vý-
her a  5 proher, Daňková Lucie s  úspěšností 64,29 % – 27 výher a  15 proher, Dostál 
Tomáš s úspěšností 31,03 % – 9 výher a 20 proher, Forman Tomáš s úspěšností 26,32 % 

– 10  výher a 28 proher, Hylmar Miroslav s úspěšností 55,56 % – 10 výher a 8 proher.

V celorepublikovém žebříčku podle bodů za odehranou sezónu  
si pak naši hráči stojí následovně:

3 276. místo v ČR Kousal Pavel 1 505 bodů
4 820. místo v ČR Kousal Michal 1 423 bodů
6 265. místo v ČR Dvořák Jan 1 359 bodů
6 418. místo v ČR Mazel Milan 1 353 bodů
6 729. místo v ČR Neužil Antonín 1 340 bodů
7 051. místo v ČR Krček Štěpán 1 326 bodů
7 893. místo v ČR Procházka Jiří 1 290 bodů
8 679. místo v ČR Krčková Dana 1 260 bodů
9 505. místo v ČR Malý Václav 1 225 bodů

12 071. místo v ČR Zeman Pavel 1 106 bodů
13 261. místo v ČR Daňková Lucie 1 039 bodů
14 935. místo v ČR Hylmar Miroslav 918 bodů
15 544. místo v ČR Dostál Tomáš 860 bodů
15 996. místo v ČR Forman Tomáš 804 bodů

V době nadcházejících letních prázdnin nebudou probíhat tréninky našich družstev. 
Ty se znovu rozeběhnou během září a budou probíhat v již zaběhnutých termínech na 
Kosmáku vždy od 18.30 hodin a to v úterý a v pátek.

Za oddíl stolního  
tenisu Jan Dvořák
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Okresní přebor 2. třídy
1. Rebešovice „C“ 22 18 2 2 0 268:128 78
2. Řeznovice „F“ 22 14 6 2 0 234:162 70
3. Oslavany „A“ 22 14 3 5 0 239:157 67
4. Tvarožná „A“ 22 12 5 5 0 233:163 63
5. Radostice „A“ 22 10 6 6 0 228:168 58
6. Ostopovice „B“ 22 9 6 7 0 219:177 55
7. Sokol Kuřim „A“ 22 9 3 10 0 196:200 52
8. Ořechov „A“ 22 8 4 10 0 184:212 50
9. Lažánky „B“ 22 7 3 12 0 199:197 46

10. Mokrá „C“ 22 6 2 13 1 160:236 41
11. Prace „A“ 22 2 4 16 0 137:258 32
12. Neslovice 22 1 0 21 0 78:317 25

Okresní přebor 3. třídy
1. Řeznovice „G“ 20 17 2 1 0 239:121 73
2. Tvarožná „B“ 20 13 3 4 0 205:155 62
3. M. Knínice „A“ 20 12 2 6 0 196:164 58
4. Střelice 20 12 2 6 0 214:146 58
5. Říčany „A“ 20 12 2 6 0 197:163 58
6. Sokol Kuřim „B“ 20 10 3 7 0 200:160 53
7. Kanice 20 8 1 11 0 166:194 45
8. Oslavany „B“ 20 7 2 11 0 163:197 43
9. Lažánky „C“ 20 7 0 13 0 172:188 41

10. Ostrovačice 20 3 0 17 0 115:245 29
11. Rebešovice „D“ 20 0 1 19 0 113:247 21
12. D. H. Loučky „A“ 0 0 0 0 0 0:0 0

Okresní soutěž
1. Březina 16 12 2 2 0 198:90 54
2. Tvarožná „C“ 16 12 2 2 0 185:103 54
3. Hrušovany „B“ 16 10 2 4 0 165:123 48
4. Nosislav „B“ 16 8 3 5 0 161:127 43
5. Řeznovice „J“ 16 7 3 6 0 151:137 40
6. Řeznovice „I“ 16 7 2 7 0 142:146 39
7. Oslavany „D“ 16 3 1 12 0 112:176 26
8. Ivančice „D“ 16 2 3 11 0 100:188 25
9. Kratochvilka „B“ 16 1 2 13 0 82:206 21

Česká asociace stolního tenisu, Regionální svaz Brno-venkov,  
tabulky – sezóna 2016/2017
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DLK Stromík
Zatímco koupaliště jsou plná dětských 

plavců, zmrzlináři nestačí točit další a dal-
ší zmrzliny, kufry jsou horečnatě baleny 
a  zase vybalovány, prázdninové deníky 
se plní novými zápisky o výletech, rodin-
ná alba fotkami z  dovolené, ulice vesnic 
a  měst ožívají štěbetáním dětí, které do-
syta užívají volných dnů a z nádraží a od-
jíždí vlaky plné dobrodružství chtivých 
cestovatelů, v  lese u  Axmanovy hájenky 
v Pozořicích je tomu přesně naopak. 

Utichnou cestičky, mýtiny, oblíbená 
místa dětí lesní školky si berou znovu pod 
svou vlády chamtivé šlahouny ostružin, 
stromy doširoka rozpřáhnou své větve 
a  zakryjí domečky vystavěné pro skřítky, 
bunkry u pařezů a ve stavbách ze suchých 
větví se letní byt zabydlí lesní zvířata. Ptá-
ci v klidu učí své mladé první trylky, neru-
šeni dětským prozpěvováním.

Pochváleno budiž léto! Slunce, teplo, 
voda! 

Po rušném konci školního roku plném 
slavností, výletů a  loučení s  partou před-
školáků se všichni ze Stromíku rozběhli 
za  dobrodružstvím a  odpočinkem, které 
nabízí jen letní prázdniny.

Letos si letní odpočinek opravdu za-
sloužíme. DLK STROMÍK v uplynulém roce 
získal označení Certifikovaná lesní škol-
ka – pro děti, rodiče i pedagogy jsou tak 
zaručeny standardy kvality pedagogické 
práce s  dětmi, organizačního zajištění 
klubu i  personálního zajištění a  profesní-
ho růstu pedagogů. 

Také se podařil vstup naší sesterské 
LMŠ Mariánka v  Brně-Líšni, kterou stej-
ně jako Stromík provozuje spolek Ka-
vyl  z.  s. se sídlem ve  Viničných Šumicích, 
do rejstříku školských zařízení MŠMT. Na-
šim předškolákům to umožní navštěvovat 
dále lesní klub a zároveň dostát povinnos-
ti povinné předškolní docházky, která jim 
nastává v novém školním roce. 
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Moc se těšíme, že se potkáme na třech 
příměstských táborech, které letos Stro-
mík pořádá.

A pak už budeme připravovat nové zá-
zemí pro nové děti, které budou poprvé 

poznávat svět bez maminky a tatínka do-
hlížející z bezpečné vzdálenosti, i pro zku-
šené, ostřílené školkáčky.

Přejeme i  Vám krásné léto, plné uvolnění, radosti a  pohody. Ať jsou pro vás tyto dny 
časem setkávání se s přáteli, nových zážitků obohacujících duši i tělo, časem pro všechno, 
na co Vám v běžném uspěchaném pracovním tempu nezbývá volná chvíle.

Krásné prázdniny přeje za DLK Stromík

Tereza Jiráčková
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Skautský rok 2016/2017 – družinka Benjamínků
Skautský rok začíná každoročně zá-

roveň se školním rokem, tedy na začátku 
září. V roce 2016 jsme se malinko opozdili 
a to z toho důvodu, že jsme v polovině září 
otevřeli novou klubovnu. Děti tak na prv-
ní schůzku přišly už do nových prostor. 

Podzim – dokud nám to počasí dovolí, 
trávíme s dětmi venku – chodíme na pro-
cházky, poznáváme přírodu, děláme 
ohníčky a  opékáme jablíčka. Když se ale 
začne den zkracovat a začíná se brzy stmí-
vat, nezbývá nám nic jiného než se před 
tmou schovat v klubovně. Hrajeme různé 
hry (letos bodovala třeba klasická hra ška-
tule, škatule hejbejte se), vyrábíme tema-
tické výrobky (např. na  dušičky si každé 
dítě vyrobilo světélkující dýni) a  také se 
účastníme tradiční podzimní oddílové 
akce – Drakiády. Oddílová akce znamená, 
že se jí účastní všechny věkové kategorie, 
takže kromě nás, nejmladších benjamín-
ků, jsou přítomni ještě vlčata, světlušky 
a také starší skauti. Ti pro nás na pouštění 
draků připravili v kotlíku výbornou polév-
ku na zahřátí. Letos nám dokonce pěkně 
foukalo, takže naši dráčci byli určitě vidět 
široko daleko. 

Zimu rovněž trávíme v  klubovně – 
společných, oddílových akcí je ale mno-
hem víc. V  neděli 18. prosince jsme při-
nesli betlémské světlo do kostela, rovněž 
jsem ten den stihli skautskou besídku. Vše 
začalo zdobením stromečku pro zvířátka, 

v  klubovně jsme se poté za-
hřáli horkým čajem, zahráli 
pár her, přečetli si vánoč-
ní příběh a  nakonec přišel 
i  skautský Ježíšek. Na  závěr 
besídky bylo připraveno 
překvapení pro Skřítky. Bylo 
jím slavnostní ošátkování. 
Všichni benjamínci, kteří 
v klubovně byli, dostali svůj 
první skautský šátek a  tur-
bánek. V  únoru bylo pro 
děti připravené skautské 
kino s  následným přespá-
ním. Ten den proběhly v naší 

nové klubovně celkem 3 premiéry – první 
z nich bylo samotné promítání, které bylo 
novinkou, druhou z nich a zároveň i třetí 
bylo přespání – v klubovně totiž zatím ješ-
tě nikdo nenocoval a pro Skřítky to zase 
bylo první přespání s  kamarády ze skau-
tu bez rodičů! Březen, za kamna vlezem… 
My nevlezli za  kamna, ale do  klubovny 
a v jednom z posledních březnových dní 
jsme si udělali společně s vlčatama a svět-
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luškama příjemný podvečer 
plný zábavy a  her – hráli jsme 
nejrůznější deskové hry.

Jaro už nás samozřejmě 
vyhání z  klubovny ven. Našim 
skřítkům stačí vzít balon nebo 
pár kuželů a  běhat, běhat, bě-
hat.  Snažíme se ale také o to, 
abychom se něco nového nau-
čili – poznáváme kytičky, stromy, 
zvířátka. Prostě máme venku 
oči otevřené a  zkoumáme:) Tak 
jako k  podzimu patří Drakiá-
da, k zimě vánoční besídka, tak 
k  jaru patří výprava – říkáme jí 
jednoduše jarní výprava. Letos jsme se 
s  dětmi vydali na  Jezera na  kopec Velká 
Baba, kde se nachází krásný památný 
strom – hrušeň Šmigula. Děti nachodily 
za celý den poměrně hodně km a tak pro 
ně v závěru byla připravena motivační od-
měna – zmrzlina v cukrárně. 

Na  jaře se také konala letošní posled-
ní oddílová akce – v  pondělí 24.  4.  2017 
slavil svůj svátek Jiří. K této příležitosti se 
ve tvaroženském kostele konala skautská 
mše. Na ní se sešla většina tvaroženských 

skautů a  připomněla si, proč je právě 
sv. Jiří naším patronem. 

Léto ve  skautu je ve  znamení tábo-
rů – vrchol skautského roku a  pověstná 
třešinka na  dortu. Benjamínci odjíždějí 
každoročně na  tábor rodičů s  dětmi. Le-
tos jedeme na  stejné místo jako vloni – 
na skautskou základnu Strážná v Lelekovi-
cích. Už teď se na něj moc těšíme – v době 
kdy čtete tento článek, už nám totiž tábor 
doslova klepe na dveře.  

Krásné léto všem!

Za tvaroženské skauty 
Martina Šmerdová  

vedoucí Benjamínků
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Základní škola Tvarožná
Školní rok 2016/2017 jsme slavnostně 

zakončili za  přítomnosti pana starosty 
a pana faráře v pátek 30. 6. Rozloučili jsme 
se se  6 páťáky a  potom bylo 64 dětem 
naší školy předáno vysvědčení. Absen-
ce ve  druhém pololetí se výrazně snížila 
a činila v průměru na jednoho žáka 30 ho-
din. Nejvíce zameškaných hodin měli žáci 
3. a 5. ročníku.

S  vyznamenáním prospělo 60 žáků, 
z  toho 45 se samými výbornými.  Žádný 
žák nebude opakovat ročník a ani neměl 
sníženou známku z  chování. Do  školy 
v Pozořicích odchází 4 z šesti páťáků, jed-
na žákyně do ZŠ ve Slavkově a jeden žák 
do ZŠ ve Šlapanicích. Z naší školy odchází 
i  Bc.  Veronika Buchtová, která zde praco-
vala 3 roky jako asistentka pedagoga a ná-
sledně i jako vychovatelka ve školní druži-
ně. Všichni jsme si ji velmi oblíbili, a tak to 
bylo loučení smutné. Předali jsme jí malé 
dárečky a  popřáli hodně štěstí a  pracov-
ních úspěchů na novém pracovišti.

V  měsíci červnu jsme kromě výuky 
a uzavírání hodnocení za 2. pololetí letoš-
ního školního roku stačili zrealizovat i růz-
né další aktivity. O důležitosti ochrany pří-
rody jsme besedovali se členy Green life 
a následně každý z nás přispěl malým ob-
nosem, abychom si koupili jeden ar  pra-
lesa, což zachrání velké množství zeleně 
a ohrožených zvířat. 

Na  tradičních hodech jsme v  počtu 
48  tanečníků zatančili Českou besedu, 
tentokrát doplněni o 3 předškoláky. 

Na atletickém čtyřboji pořádaném pro 
další málotřídky z okolí jsme získali bohu-
žel jen druhé místo, poháry si odnesli žáci 
z jiných škol.

V programu 3D svět jsme se seznámi-
li s  novými technickými vymoženostmi, 

které současnost nabízí. Viděli jsme filmy, 
různé předměty, počítačové hry a  vy-
zkoušeli jsme si práci s kamerou, kterou se 
prostorové zobrazení natáčí. 

Pobyt na  škole v  přírodě jsme si ne-
chali na  poslední 4 dny tohoto školního 
roku. V rámci letošního tématu Království 
pohádek byli žáci rozděleni do šesti týmů, 
v  každém z  nich byl hlavní představitel 
království (král/královna) a jeho pomocní-
ci a za splnění různých úkolů se jim mno-
žily zlaťáčky v  královské pokladnici. Pro 
prohloubení znalostí klasických českých 
pohádek jsme navštívili pohádkovou ves-
ničku Podlesíčko, která byla vzdálená cca 
2,5 km od  penzionu. Vesničkou nás pro-
vedly Sněhurka, Karkulka a  čarodějnice 
Kanimůra, které děti vtáhly do  děje růz-
ných pohádek – vše bylo dokresleno kou-
zelnou atmosférou, kterou vytvořily pře-
devším domečky různých pohádkových 
postaviček. Tato výprava byla spojena 
s asi 10km túrou, při které jsme vystoupili 
i  ke  skalnímu útvaru Čtyři palice. Inspiro-
váni klasickými pohádkami a  známými 
pohádkovými postavami jsme vymýšleli 
úplně nové pohádkové bytosti, které jsme 
vykreslili jak výtvarně, tak i  literárně. Vý-
tvarné aktivity jsme zakončili přehlídkou 
masek rozličných pohádkových postav 
a rejem skřítků. Sport a obecně pohyb byl 
přítomen u  více než poloviny všech čin-
ností. Nechyběla ani krátká stezka odvahy, 
která se konala za šera a vedla zpevněnou 
lesní cestou.

Během našeho pobytu mimo školu 
se podařilo ve  škole vymalovat a  uklidit 
všechny třídy v 1. patře budovy. Čeká nás 
už jen nainstalovat nový nábytek do třetí 
třídy a osadit nové herní prvky na školní 
zahradu.

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem, 
kteří s námi sbírají starý papír a rodičům, 
kteří škole přispívají sponzorskými dary. 
Získanými penězi můžeme dofinanco-
vat hračky, hry a  pomůcky nebo aktivity, 
na které nedosáhneme z rozpočtu obce.

Fotodokumentaci ze všech akcí pořá-
daných školou naleznete na  webových 

stránkách www.skolatvarozna.cz. Na  na-
šem webu najdete také aktuální informa-
ce o škole a další důležitá sdělení.

Čtenářům Zpravodaje přeji krásný 
letní čas, vydařenou dovolenou a dětem 
hodně pěkných prázdninových zážitků.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Teplé letní počasí nám signalizuje, 

že  nastává doba prázdnin a  dovolených. 
V  mateřské škole budou prázdniny jako 
každoročně ve znamení rekonstrukce. Le-
tos nás čeká rekonstrukce sociálního zaří-
zení v obou třídách mateřské školy. 1. čer-
vence se mateřskou školou rozezvučely 
sbíječky a  bylo zde hodně tatínků a  dě-
dečků, kteří se ochotně ve svém volném 
čase sešli v  mateřské škole na  sobotní 
brigádě. Nejenže zvládli všechny bourací 
práce sociálního zařízení mateřské školy, 
ale natřeli nám zábradlí, průlezky, dveře, 
poryli záhon před jídelnou a  také vyká-
celi porosty, které byli na  školní zahradě 
už velmi přerostlé. Je to ušlechtilé a moc 
si toho vážíme. Touto cestou bych chtěla 
veřejně poděkovat našim brigádníkům 
a  zveřejnit jejich jména: pan Dobeš, pan 
Němec, pan Urbánek J., pan Klein, pan 
Novotný P., pan Šmerda J., pan Sidoryk, 
pan Kusý, pan Buchta I., pan Brtník, pan 
Hrnčíř, pan Bodor, pan Štursa J. Dále dě-
kuji rovněž panu Kuklínkovi M. za demon-
táž veškerého původního zařízení a koor-
dinaci naší rekonstrukce, čehož si velmi 
ceníme. Rekonstrukci jsme mohli zorga-
nizovat díky výhře v  soutěži Domestos, 
ale i díky našim sponzorům, kteří na tuto 
rekonstrukci přispěli. Touto cestou bych 
chtěla rovněž poděkovat těmto rodičům 

a přátelům Mateřské školy Tvarožná: man-
želé Frýzovi, manželé Strakovi, pan Andrei 
Sidoryk, pan Martin Kovář, pan David Ur-
bánek, pan Radim Řičánek, pan Dalibor 
Spousta, pan Jan Urbánek, pan Jan Tráv-
níček, paní Radka Hrnčířová, pan Antonín 
Klein, pan Václav Šemora, pan Peter Ku-
čera, paní Ladislava Večerková, paní Ive-
ta Buchtová, paní Silvestra Novotná, pan 
Pavel Jáger, pan David Polesný, paní Lucie 
Brtníková, paní Petra Kalinová, paní Pavla 
Staňková, paní Žaneta Jahodová, paní Iva-
na Plevová, paní Yvona Hrbáčková, paní 
Marta Novotná, paní Ivana Šírová, paní 
Klára Dobešová a  anonymní dárci, kteří 
přispěli do kasičky v MŠ a kasičky na faře. 
Jsem moc ráda, že se do této akce zapojilo 
mnoho rodičů a přátel školy.

Jako každoročně budeme sbírat sta-
rý papír, hliník i víčka od PET lahví i příští 
školní rok. Díky vám, aktivním sběrate-
lům jsme v minulém školním roce získali 
ve sběru starého papíru 21.400 Kč, které 
jsme účelově použili na  kulturní akce, 
autobusy, skákací hrad, ale i  na  výlet 
do  knihovny v  Mokré. Děkuji a  těším se 
na spolupráci s vámi i v dalším nadcháze-
jícím období.  

Nyní bych se krátce zmínila o  organi-
začních záležitostech, týkajících se příští-
ho školního roku. Školní rok zahájíme 
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4. 9. 2017 v 7.00 hod. Úplata za předškolní 
vzdělávání bude od  září 350 Kč měsíčně. 
Děti, které dovrší 31. 8. pěti let a více (po-
vinné vzdělávání) jsou od úplaty osvobo-
zeny.

Paní Bajerová bude vybírat dne 
30.  8.  2017 od  8.00 hod. do  16.00 hod. 
úplatu za  předškolní vzdělávání na  měsí-
ce září a říjen a peníze za stravu na měsíc 
září. V  tento den bude paní Plevová pře-
bírat přikrývku a  polštář od  rodičů dětí, 
které budou od září v mateřské škole ce-
lodenně. Pokud budete mít zájem o bez-
hotovostní platbu, první platba musí být 
provedena do  20. srpna 2017 na  účet 

168323241/0300. Jako variabilní symbol, 
uveďte prosím rodné číslo dítěte.

Poplatky za stravování:
Mateřská škola
Celodenní stravování děti do 6 let – 600 Kč, 
polodenní stravování – 500 Kč. 

Základní škola
Žáci 7–10 let – 360 Kč,
žáci 11–14 let 400 Kč.

Na  počátku prázdnin chci popřát dě-
tem krásné prázdniny a dospělým příjem-
nou dovolenou a  hodně bezstarostných 
dní.

Všem čtenářům zpravodaje přeji pří-
jemné prožití letních měsíců a hodně slu-
níčka.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Z historie obce
Klub důchodců

V  mnoha obcích funguje „Klub dů-
chodců“, dnes už možná jako „Klub seni-
orů“. I ve Tvarožné před lety takový klub 
působil. A  tak, i  když není žádné kulaté 
výročí, chci připomenout jeho založení.

Dopisem, datovaným 26. listopadu 
1980, informoval Místní národní výbor 
ve Tvarožné, pod jednacím číslem 522/80, 
sociální odbor Okresního národního vý-
boru Brno-venkov o  ustavení „Klubu dů-
chodců“.

V dopise stálo:
Místní národní výbor Tvarožná, na  zá-

kladě rozhodnutí rady MNV Tvarožná dne 
6. listopadu 1980, schválil zřízení „Klubu dů-
chodců“ při MNV ve Tvarožné.

Jeho řízením a zajišťováním jeho činnos-
ti pověřil pětičlennou samosprávu v  tomto 
složení:

Daněk Antonín, vedoucí – pověřený sou-
časně zájmovou činností,

Galle Jindřich, pokladník – pověřený 
současně sběrem kovošrotu,

Hlavatý Josef, člen – pověřený sledová-
ním významných výročí členů klubu, stravo-
váním,

Antonín Daněk

Jindřich Galle

Josef Hlavatý
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Klimeš Jaroslav, člen – pověřený zajišťo-
váním sociální a zdravotní osvěty, 

Šmerda Josef, člen – pověřený kulturní 
a rekreační činností.

Pro činnost klubu budou používány stá-
vající místnosti MNV Tvarožná.

Pro zájmovou činnost zasedací místnost 
MNV a  pro stravování přilehlá místnost za-
sedací místnosti.

Plán činnosti klubu na  I. pololetí 1981 
bude vypracován na  podkladě dílčích 
programů jednotlivých členů samosprávy. 
Členskou základnu tvoří zatím 30 členů.

Za: Daněk Antonín

Zprávu o  zřízení klubu důchodců za-
psal i tvaroženský kronikář: „Dne 14. červ-
na 1980 se konala ustavující schůze „Klubu 
důchodců“. Stalo se tak na základě rozhod-
nutí rady MNV. (…) Hlavním posláním klubu 
je rozvíjet politickou i společenskou aktivitu 
důchodců, zbavovat je pocitu izolovanosti 
a uspokojovat jejich kulturní a společenské 
zájmy.

Po vydání domácího řádu klubu a usta-
vení vlastní samosprávy bude rozvíjena 
činnost klubu důchodců v co nejkratší době, 
nejpozději v I. čtvrtletí 1981.“ Další kronikář-
ský záznam je z roku 1982: „Jednou z nejči-
lejších organizací v posledních dvou letech 
je Klub důchodců, v  němž prakticky výbor 
této organizace je hybnou pákou všech 
akcí. Jednou z  činností pro místní národní 
hospodářství nejpotřebnější, která je v  si-
lách důchodců, je sběr odpadových suro-
vin. Důchodci začali se sběrem železného 
šrotu a  dnes rozšířili sortiment o  papír, tex-
til, barevné kovy, sklo, akumulátory. Vedle 
přínosu pro naši ekonomiku tím získávají 
potřebné finanční zdroje pro svoji další čin-
nost.“ Zprávy o plánech a činnosti Klubu 
důchodců byly zveřejňovány i  na  strán-
kách Tvaroženského zpravodaje.

Tvaroženští důchodci se ve  „svém“ 
klubu scházeli mnoho let. Nechodili už 
na  Místní národní výbor, ale do  místnos-
tí v prvním patře bývalé Mateřské školky. 

Jaroslav Klimeš

Josef Šmerda
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Vyměňovali si zkušenosti o vaření, pletení, 
nechali si pravidelně měřit tlak, diskuto-
vali o práci na zahradě. Stranou nezůstalo 
ani hodnocení dění ve Tvarožné a ve svě-
tě.

Počet členů se pomalu snižoval. Pokus 
o  oživení činnosti neměl úspěch. Někdy 
po roce 2005 už na schůzky přicházely jen 
tři členky. Nabídli jsme jim možnost setká-
vání a malé občerstvení na Obecním úřa-
dě. Nechodily tam dlouho. Snad do roku 
2007. A to byl definitivní konec „Klub dů-
chodců“ ve Tvarožné.

František Kopecký,  
kronikář obce

REKLAMA

REKLAMA
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Ze života obce obrazem
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. září 2017. 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.

Život je kráska, labutí píseň.
Jak nářek ohňů, v němž je i tíseň.

Život je dítě, co věčně si hraje. 
Něco v něm končí, něco zas zraje.

Život je stařec, co moudro poví.
I v žáru stoupneš na kámen, 
na kámen ledový.

autor: Jaroslav Daněk

Zpravodajův básnický koutek

REKLAMA
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Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému 
bydlení v okolí Brna. Zahrada výhodou. 

Tel.: 607 496 359
• • •

Hledám bydlení ve Tvarožné a v okolí – byt 2–3+1 
s balkonem nebo menší RD se zahrádkou. 

Tel.: 792 284 071

INZERCE

červenec–srpen 2017
90 let Brzobohatá Marie, Tvarožná 264

80 let Kalábová Olga, Tvarožná 307 
 Bartáková Anna, Tvarožná 220

75 let Malá Žofie, Tvarožná 126

70 let Řičánek Josef, Tvarožná 214 
 Švábenský Stanislav, Tvarožná 263

60 let Staňková Růžena, Tvarožná 162

50 let Kunst Josef, Tvarožná 299 

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Naši jubilanti

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 18. 7. 2017.



Tvaroženské hody, 17. června 2017

Budoucí prvňáčci s vysvědčením MŠ, 29. června 2017



Tv
ro

že
ns

ká
 p

ou
ť, 

ro
k 

20
07


