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Krojovaná slavnost, připomínka výročí narození Julia Antoše, 18. května 2019

Soutež hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná, 2. června 2019
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Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami prázdninové
ho zpravodaje.
Od začátku července přešel provoz
poštovní pobočky pod správu obce. V prů
běhu pouhých dvou týdnů, které nám
Česká pošta na provedení potřebných
úprav poskytla, proběhly bourací práce,
dozdívky, opravy omítek, vyrovnání pod
kladních podlahových vrstev a položení
nové podlahové krytiny, práce instalatér
ské a topenářské, elektroinstalace včetně
nového osvětlení, montáž kazetového
podhledu, nátěry a malby, zřízení nové
telefonní linky a zabezpečovacího systé
mu, dodávka a montáž nábytku, poštovní
přepážky a dělící příčky s dveřmi a vyba
vení výpočetní technikou. Práce provedla
stavební firma pana Tinky z Pozořic, dělící
příčku a většinu nábytku dodávala místní
firma Atyp pana Josefa Daňka. Ve vedlejší
místnosti, kde se uvažuje s ordinací prak
tické lékařky, byly zatím provedeny hrubé
bourací a zednické práce a pokračovat se
začne v srpnu. Pro veřejnost poštovní po
bočka otevřela 2. července. Začátky větši
nou nebývají snadné a chvíli trvá, než se
všechno „zaběhne“ a začne fungovat, jak
má. Proto bych Vás chtěl požádat o tole
ranci a trpělivost při vyřizování svých zá
ležitostí u poštovního okénka.
Každým dnem očekáváme vydání po
volení na nové veřejné osvětlení uličky
z návsi ke škole. Žádost spolu s projektem
a potřebnými stanovisky jsme na staveb
ní úřad do Pozořic podávali na začátku
června. Přál bych si, abychom realizaci no
vého osvětlení zvládli do konce prázdnin
a neomezovali stavební činností průchod
uličkou v průběhu školního roku.
Po tvaroženské pouti, tedy asi od po
loviny srpna, předpokládáme zahájení
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opravy chodníků na Nové ulici. Oprava no v měsíci září. Na jeho pořízení máme
bude probíhat ve dvou etapách – každá schválenou dotaci z Jihomoravského kra
strana ulice samostatně – a měla by trvat je a z ministerstva vnitra v souhrnné výši
do konce září. Těchto prací bychom záro 750 tisíc korun. Nahradí dosluhující vozi
veň využili k pokládce optického kabelu dlo Volkswagen Transporter z roku 1996,
pod novou chodníkovou dlažbu. Už nyní které naši hasiči užívají od roku 2007.
Odbor územního plánování ve Šlapa
bych tedy chtěl požádat všechny tamní
spoluobčany o ohleduplnost a trpělivost nicích, který pro nás dosud vykonával
v průběhu stavebních prací a také o to, funkci pořizovatele územního plánu, se
aby během opravy chodníků neparkova potýká s nedostatkem pracovníků. Z to
li svá auta na vozovce, a tím zajistili ply hoto důvodu pozastavil práce na územ
nulý provoz a dopravní obslužnost ulice ních plánech obcí, které patří do jeho
a předešli i případným škodám na svých působnosti. Abychom mohli nový územ
ní plán dokončit, uzavřeli jsme smlouvu
vozidlech.
V sobotu 15. června se konaly tradiční s Ing. Darmovzalovou z Břeclavi, která
Tvaroženské hody. I díky kvalitní kapele má požadovanou odbornou způsobi
Lácaranka a vysoké návštěvnosti se dají lost a novým pořizovatelem územního
považovat za velmi vydařenou akci. Po plánu se tak stal Obecní úřad Tvarožná.
děkování patří především stárkám a stár Ve smlouvě je také uvedena lhůta pro
kům, kteří zvládli jak večerní zábavu, tak dokončení, tak aby nový územní plán
i náročnou přípravu a průvod obcí ve vel mohl být předložen zastupitelstvu obce
mi horkém odpoledni, kdy teplota dosa ke schválení na zářijovém zasedání.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemně
hovala k pětatřiceti stupňům.
Na základě výsledku výběrového ří prožité dovolené a vydařené prázdniny,
zení byla podepsána kupní smlouva s fir odpočinek a regeneraci, bezpečné cesty
mou CARent na nový dopravní automobil a šťastné návraty.
pro hasiče. Vozidlo by mohlo být dodá
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• Ve dnech 24.–25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Ve Tvarožné
•
•

volilo 41,35 % oprávněných voličů.
25. května pořádala Jednota Orel Tvarožná závody RC modelů. Součástí akce byl
také skákací hrad pro nejmenší návštěvníky závodu.
2. června se konala soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce.
V kategorii Dopravní automobil – ženy – zvítězily Bedřichovice, Tvarožná vybojo
vala druhé místo. Ve stejné kategorii – muži – zvítězily Viničné Šumice, Tvarožná se
zúčastnila se dvěma družstvy a obsadila 3. a 5. místo. V kategorii Cisterny získalo
1. místo družstvo z Viničných Šumic, Tvarožná obsadila 3. místo.

Tvaroženský zpravodaj

4

• 15. června se konaly Obecní hody s DH Lácaranka. Netradičním prvkem bylo stavění

•

máje 14. června za účasti veřejnosti. V sobotu krátce po poledni se vydal obcí prů
vod stárků. Po odpoledním programu, jehož hlavní náplní byla Moravská beseda
žáků ZŠ, následovala večerní hodová zábava s vysokou účastí návštěvníků.
13. července se dvě družstva z Tvarožné, pod vedením Antonína Daňka a Petra On
dráčka, zúčastnila soutěže ve vaření kotlíkového guláše v družební obci Kvačany
– Kvačiansky kotlík 2019.

Pozvánka na plánované akce a události
• 5. srpen – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež – pořádá TJ Sokol.
• 6. srpen – Tvaroženská olympiáda pro děti a mládež – pořádá TJ Sokol.
• 8. srpen – Letní kino.
• 9. srpen – Předpouťová diskotéka – DJ´s TWO.
• 10. srpen – Hudební večer – LEHKÁ NOHA a RANGERS.
• 11. srpen – Tvaroženská pouť.
• 25. srpen – Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná.
• 7. září – Tvaroženská burčáková.
Poděkování
Děkujeme tvaroženským stárkům, TJ Sokol, učitelkám a žákům ZŠ a všem, kteří se po
díleli na zdárném průběhu letošních obecních hodů.
Tvaroženští stárci děkují obci Tvarožná, všem sponzorům, hasičům, základní škole,
TJ Sokol a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a přípravě letoš
ních hodů. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit, ať už v průvodu
nebo na večerní zábavu. Rovněž děkujeme všem občanům za pochopení zvýšeného
hluku během hodů. Těšíme se na příští rok.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 24. června 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/6/19 – Program zasedání zastupitelstva obce
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 2/6/19 – Návrhovou komisi:
Jaromír Kocourek
Milan Filipec
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
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		 Usnesení č. 3/6/19 – Ověřovatele zápisu:
Rudolf Kaláb
MUDr. Rudolf Lichka
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 4/6/19 – Účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2018.
Příloha č. 1 – Rozvaha.
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 5/6/19 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2018 zastupitelstvo
obce schvaluje s výhradou chyb a nedostatků a přijímá opatření k jejich nápravě.
Příloha č. 3 – Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 6/6/19 – Nájemní smlouvu se společností Vodafone Czech Republic
a. s.
Příloha č. 4 – Nájemní smlouva
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 7.2/6/19 – Nájemní smlouvu se společností Austerlitz z. s.
Příloha č. 5 – Nájemní smlouva.
Příloha č. 6 – Stanovy Austerlitz, z. s.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 10.1/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Jiří Barták a spol. dle přílohy 9.1.
		 Usnesení č. 10.2/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Josef Havlíček a spol. dle přílohy 9.2.
		 Usnesení č. 10.3/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
Ing. Čestmír Ondráček a spol. dle přílohy 9.3.
		 Usnesení č. 10.4/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice – pan
František Smutný a spol. dle přílohy 9.4.
		 Usnesení č. 10.5/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice –
paní Marie Čápová a spol. dle přílohy 9.5.
		 Usnesení č. 10.6/6/19 – Směnnou smlouvu s členy Lesního družstva Sivice - pan
Miroslav Benda a spol. dle přílohy 9.6.
		 Přílohy č. 9.1–9.6 – Směnná smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 11/6/19 – Darovací smlouvu s Junák – český skaut, středisko Pozořice,
z. s.
Příloha č. 10 – Darovací smlouva.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
Tvaroženský zpravodaj
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		 Usnesení č. 12/6/19 – Smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na vzpomínkové akce
2019.
Příloha č. 11 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 13/6/19 – Spolufinancování při pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Tvarožná.
Pořízení dopravního automobilu bude hrazeno z dotačních prostředků MV – GŘ
HZS (450 tis. Kč), Jihomoravského kraje (300 tis. Kč) a z rozpočtu obce Tvarožná.
Obec Tvarožná se zavazuje dofinancovat pořízení DA pro JSDH Tvarožná do plné
výše kupní ceny.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 14/6/19 – Změnu pořizovatele Návrhu územního plánu Tvarožná.
Pořizovatelem Návrhu územního plánu Tvarožná bude Obecní úřad Tvarožná.
Ten podle odst. 1, § 24, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) zajistí na základě smlouvy fyzickou osobu – Ing. Blanku
Darmovzalovou, Hřbitovní 19, 690 03 Břeclav, splňující kvalifikační předpoklady
pro výkon územně plánovací činnosti (zkoušky odborné způsobilosti, živnosten
ský list a Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj doloženo).
Příloha č. 12 – Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.
Příloha č. 13 – Živnostenský list.
Příloha č. 14 – Rozhodnutí.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 15/6/19 – Příkazní smlouvu s Ing. Blankou Darmovzalovou k dokon
čení územního plánu obce Tvarožná tak, aby bylo možné schválit územní plán
na zasedání zastupitelstva dne 23. 9. 2019.
Příloha č. 15 – Příkazní smlouva.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 16/6/19 – Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička za účelem společné
ho nákupu energií.
Příloha č. 16 – Smlouva o spolupráci.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 17/6/19 – Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 24. 6. 2019.
Příloha č. 17 – Rozpočtové opatření č. 8.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 18/6/19 – Smlouvu o obstarávání služeb se společností Sazka a. s.
Příloha č. 18 – Smlouva o obstarávání služeb.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 19/6/19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu s. p.
Příloha č. 19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s. p.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
7
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II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 8/6/19 – Kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1084 dle
přílohy č. 7.
		 Hlasování: pro 7, proti 4, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		
Neprojednání bodu č. 10 schváleného programu (Usnesení č. 9/6/19 –
Smlouvu o svěření peněz a listin, Příloha č. 8 – Smlouva o svěření peněz a listin),
z důvodu neschválení bodu č. 9 programu (Usnesení č. 8/6/19).
Zprávu starosty.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 24. 6. 2019
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Rudolf Kaláb, v. r.
MUDr. Rudolf Lichka, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty včetně přílohy
Příloha č. 3 – Návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně příloh
Příloha č. 4 – Nájemní smlouva
Příloha č. 5 – Nájemní smlouva
Příloha č. 6 – Stanovy Austerlitz, z. s.
Příloha č. 7 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
Příloha č. 8 – Smlouva o svěření peněz a listin
Přílohy č. 9.1–9.6 – Směnná smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
Tvaroženský zpravodaj
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Příloha č. 10 – Darovací smlouva
Příloha č. 11 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Příloha č. 12 – Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
Příloha č. 13 – Živnostenský list
Příloha č. 14 – Rozhodnutí
Příloha č. 15 – Příkazní smlouva
Příloha č. 16 – Smlouva o spolupráci
Příloha č. 17 – Rozpočtové opatření č. 8
Příloha č. 18 – Smlouva o obstarávání služeb
Příloha č. 19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s. p.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–říjen 2019
sobota
20. 7. 2019
středa
31. 7. 2019
sobota
10. 8. 2019
středa
21. 8. 2019
sobota
31. 8. 2019
středa
11. 9. 2019
sobota
21. 9. 2019
středa
2. 10. 2019

9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.

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

Otevírací doba pobočky pošty Partner Tvarožná
pondělí
7:30–11:30 12:30–16:30 hodin
úterý
7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
středa
11:00–13:30 14:30–18:00 hodin
čtvrtek
7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
pátek
7:30–11:30 12:30–14:00 hodin
Kontaktní telefon 544 251 095.
9
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Studie úpravy návsi – vizualizace

Tvaroženský zpravodaj
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Koncepční studie sportovního areálu pod Santonem

11

Ročník 47 • Číslo 4 • červenec–srpen 2019

Tvaroženská olympiáda

pro děti a mládež do 18 let
pondělí 5. srpna 2019
Hřiště pod Kopečkem,
sraz účastníků v 8:30 – zahájení v 9:00 hodin.
Disciplíny: běh – hod – skok daleký.
S sebou vhodnou sportovní obuv a oblečení,
láhev na pití, kšiltovku/pláštěnku dle počasí.

úterý 6. srpna 2019
Tělocvična na Kosmáku,
sraz účastníků v 8:45 – zahájení v 9:00 hodin.
Disciplíny: šplh po tyči (soutěžící od 6 let) – skok vysoký.
S sebou vhodnou sportovní obuv do tělocvičny,
občerstvení po oba dny zajištěno.

Pořádá TJ Sokol Tvarožná
Tvaroženský zpravodaj
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Číslo 1/2019
Informace pro zákazníky
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

e-Kapka

Jsme držiteli Národní ceny kvality České republiky 2018

Neteče Vám z kohoutku voda?
Poradíme, co v těchto případech dělat

M

ůže se stát, že Vám doma nepoteče voda z kohoutku, což
není nic příjemného. Jak se
správně v takových případech
zachovat? Na co by měl být
člověk připraven?
Když zjistíte, že z kohoutku neteče ani
kapka, je potřeba začít zjišťovat, zda nastal problém u Vás doma, nebo na veřejném vodovodu.
Pomoci Vám na začátku můžou webové
stránky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., kde najdete veškeré
informace o haváriích, plánovaných odstávkách a délce jejich trvání nebo Vás
informuje nová služba SMS Info (zákazník
musí být zaregistrovaný pomocí formuláře
na
webových
stránkách
www.vodarenska.cz nebo přes zákaznický informační systém).
Bezplatná služba, která Vás
SMS bude informovat o plánované
Info odstávce nebo havárii, v místě
vašeho bydliště, pomocí SMS
zprávy. Stačí se zaregistrovat pomocí
formuláře na webových stránkách
www.vodarenska.cz.

chování záchodu, případně nakoupit několik lahví balené vody. Není třeba si dělat velké zásoby, odstávky trvají obvykle
jen několik hodin.

NON-STOP HAVARIJNÍ
LINKY NA DIVIZE
Boskovice

734 692 777
516 427 249

Brno-venkov

545 532 270

Jihlava

567 569 204
737 221 622

Třebíč

568 846 253
603 804 288

Znojmo

735 166 444

Žďár nad Sázavou

566 651 159
724 102 777

Nastal problém ve Vaší domácnosti?
V případě, že jste zjistili, že vzniklá porucha není na veřejném vodovodu, ale na
vnitřním rozvodu vody v domě, můžete se
kdykoliv obrátit na naše pracovníky na
jednotlivých divizích, kteří jsou Vám nepřetržitě k dispozici na havarijních telefonních linkách. Další možností je případně
zavolat odbornou instalatérskou firmu.

ze
kterého je potrubí vyrobeno, další obvyklou příčinou je pohyb půdy (například v
zimě, když mrzne), vliv mají i různé otřesy, třeba ze staveb v okolí vodovodů nebo
mechanické poškození potrubí.
Proč dochází k plánovaným
odstávkám?

Nemusíte se bát, že nastane situace, kdy
budete bez vody úplně. Pokud se porucha
protáhne na delší dobu, přistaví pracovníci VAS cisterny s pitnou vodou. Počítejte
s tím, že zásoba vody v cisterně je obvykle určená pro větší počty lidí, proto
buďte ohleduplní k ostatním a nakládejte
s vodou uvážlivě.
Ve chvíli, kdy přestane téct voda si někteří nechávají puštěný kohoutek, který je
upozorní na opětovné zprovoznění vodovodního řadu. To se však občas nevyplácí. Po nějakém čase na to člověk zapomene a ve chvíli, kdy z domu odejdeme,
může dojít k nepříjemné situaci, a to k
vyplavení bytu či koupelny, případně způsobí i škodu sousedům. Nezapomínejte
při kontrolách vždy všechny kohouty znovu uzavřít.

Plánované odstávky vody jsou potřeba
kvůli nezbytné údržbě vodovodu pro další
bezproblémový provoz. Vhodné je průběžně sledovat plánované odstávky vody
na našich stránkách, získáte tak více čaPokud jste zjistili, že žádná plánovaná su se na událost připravit. Doporučujeme
odstávka ani porucha ve Vaší lokalitě si napustit předem vodu do vhodných
není nahlášena a voda Vám najednou nádob, které využijeme například ke splaz kohoutku přestala téct, můžete se obrátit na non-stop havarijní linku, která funguPorucha
Odstávka
je pro každou divizi zvlášť. Pracovníci
vodáren vyjedou do terénu a zjistí, co se
 Nenadálá událost, bez předchozí Událost, která je plánovaná dopředu.
stalo, nebo Vás informují o již probíhajího upozornění, objevující se prakcích pracích na vodovodu.
ticky kdekoliv a kdykoliv.
 Nejčastějšími důvody odstávky jsou
Proč dochází k poruchám?
Za provozu vodovodní sítě se vyskytují
poruchy mnoha typů. Mezi nejčastější
poruchy patří koroze, která způsobuje
zeslabení a následné prasknutí materiálu,



Častým důvodem poruchy je únava stávajícího materiálu, který
důsledkem opotřebení praskne.
Vodovodní potrubí může být také
narušeno
během
stavebních
úprav.

Více o naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz
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opravy, udržovací a revizní práce, dále
také stavební práce.



Výhodou je, že se na ni zákazníci mohou
připravit v předstihu.

Zpracovala: Ing. Tereza Fialová
© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
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Zprávy z výborů a komisí
Lavičky a tříděný odpad
Jak spolu souvisí instalace nových lavi
ček a problematika odpadového hospo
dářství? Návštěvníci dětského hřiště v naší
obci si zcela určitě všimli, že se v jeho areá
lu v posledních dnech objevilo několik no
vých laviček. Ten, kdo kolem nich jen tak
projde, si ničeho zvláštního asi nevšimne,
ale ten, kdo přijde blíže a zaměří se na je
jich vzhled, pozná, že jsou vyrobeny z ne
tradičního materiálu. Naše obec pořídila
od firmy Transform a.s. Lázně Bohdaneč
pět kusů laviček vyrobených z materiálu
Traplast, který vzniká zpracováním recyk
lovaného plastu.
Možná si říkáte, proč právě tento ma
teriál, proč ne klasický beton a dřevo? Pri
márním důvodem není úspora finančních
prostředků, ani zcela minimální požadav
ky na údržbu uvedeného materiálu. I když
jsou tyto důvody rovněž zcela pochopi
telné a nezanedbatelné, ten hlavní důvod
je jiný.
V dnešní době snad již každá domác
nost třídí odpad, zejména plasty. A na-

Tvaroženský zpravodaj

padlo vás někdy, co se s vytříděným mate
riálem dále děje? Je pro něj vůbec nějaké
další využití a lze se s takovými produkty
v běžném životě setkat? Je vám určitě jas
né, že pokud nebudeme tento materiál
zpracovávat, pokud nebudeme výrobky
z těchto materiálů pořizovat a dále využí
vat, naše snaha třídit odpad nedává smysl.
Nákupem laviček z recyklovaného
plastu uzavíráme pomyslný kruh, kdy se
vytříděný odpad stal užitečným zdrojem
materiálu a v podobě nového výrobku se
vrátil zpět k nám.
Děkuji všem, kdo třídíte odpad, cho
váte se šetrně k prostředí, ve kterém
žijeme. Děkuji všem, kdo jste ochotni
ustoupit od tradičních materiálů. Pevně
věřím, že nám tyto lavičky dobře poslouží
a jednou, až se na ně se svými dětmi nebo
vnoučaty posadíte, zkuste jim vysvět
lit, jak je důležité odpad nejen třídit, ale
i dále zpracovávat.
Za komisi zemědělskou a životního prostředí
Jan Spáčil
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ Sokol Tvarožná, zpráva oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu ve Tvarožné za
stupovaly v sezóně 2018/2019 tři týmy.
Všechny tři týmy se udržely ve svých sou
těžích, což lze považovat za krásný výsle
dek. Družstvo „A“ se letos snažilo o nej
lepší možný výsledek v okresním přeboru
1. třídy a příští rok se pokusí vybojovat po

stup do krajské soutěže. Družstvo „B“ le
tos především hrálo o udržení se v okres
ním přeboru 2. třídy. V okresní soutěži se
družstvo „C“ umístilo na čtvrtém místě
a příští rok jej rovněž čeká boj o postup
do okresního přeboru 4. třídy.

V jednotlivcích se pak ve svých soutěžích umístili naši hráči následovně:
Družstvo „A“: Kousal Pavel s úspěšnos a 30 proher, Procházka Jiří s úspěšností
tí 80,25 % – 65 výher a 16 proher, Kousal 20,43 % - 9 výher a 33 proher.
Družstvo „C“: Daňková Lucie s úspěš
Michal s úspěšností 65,33 % za 49 výher
a 26 proher, Neužil Antonín s úspěšnos ností 62,79 % – 27 výher a 16 proher,
tí 54,79 % – 40 výher a 33 proher, Krček Hylmar Miroslav s úspěšností 61,54 %
Štěpán s úspěšností 41,33 % – 31 výher – 24 výher a 15 proher, Forman Tomáš
s úspěšností 55,22 % – 37 výher a 30 pro
a 44 proher.
Družstvo „B“: Novotný Zdeněk her, Dostál Tomáš s úspěšností 50,85 %
s úspěšností 89,74 % – 70 výher a 8 proher, – 30 výher a 29 proher, Malý Jan s úspěš
Mazel Milan s úspěšností 48,19 % – 40 vý ností 34,04 % – 16 výher a 31 proher, Malý
her a 43 proher, Krčková Dana s úspěšnos Václav s úspěšností 100,00 % – 10 výher
tí 32,94 % – 28 výher a 57 proher, Malý a žádné prohry.
Václav s úspěšností 40,00 % – 20 výher
V celorepublikovém žebříčku podle bodů za odehranou sezónu si pak naši hráči stojí následovně:
Nově se letos mládež, hrající stolní tenis
Pořadí Hráč
Body
ve
Tvarožné, začala účastnit okresních tur
2 353 Pavel Kousal (1985)
1 606
najů.
I když naši mladí hráči a hráčky ne
2 675 Zdeněk Novotný (1963)
1 584
stihli
všechny
turnaje, tak jejich výsledky
3 211 Michal Kousal (1989)
1 549
jsou
velmi
dobré.
Tímto bych chtěl pozvat
4 405 Antonín Neužil (1993)
1 481
mládež,
která
by
si
chtěla zahrát stolní te
5 476 Štěpán Krček (1996)
1 431
nis,
aby
nás
přišla
navštívit
od září každý
6 634 Milan Mazel (1976)
1 380
pátek
od
17:00
do
18:00.
7 965 Dana Krčková (1967)
1 323
8 900
9 033
12 908
14 864
14 979
14 991
16 215

Jiří Procházka (1950)
Václav Malý (1988)
Lucie Daňková (1991)
Miroslav Hylmar (1981)
Tomáš Forman (1997)
Tomáš Dostál (1991)
Jan Malý (1989)

Tvaroženský zpravodaj

1 286
1 280
1 101
976
966
965
842
16

10
8
1
1
1

12
8
15
3
1
1
1
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1
1

Celkem

Hrušovany

Ivančice

Lažánky

Mokrá

Lažánky

Oddíl
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná

Rebešovice

2
22
22
43
45
46
46

Jméno
Daněk Vojtěch
Pokorný Adam
Moore Adam
Pohanka Antonín
Kreuter Jonáš
Moore David
Vetyšková Michaela

Kuřim

Pořadí

Výsledky kategorie „B“:

42
16
16
3
3
2
2

V době letních prázdnin nebudou probíhat tréninky našich družstev. Ty se znovu roze
běhnou během září a budou probíhat v již zaběhnutých termínech na Kosmáku vždy
v úterý od 18:00 hodin a v pátek od 17:00 hodin.
Okresní přebor 1. třídy
družstvo
1. MK Řeznovice E
2. TJ Sokol Nové Bránice A
3. Orel Ivančice B
4. TJ Sokol Tvarožná A
5. MK Řeznovice D
6. TJ Sokol Ostopovice A
7. TJ Sokol Rebešovice C
8. Sokol Ořechov A
9. TJ Sokol Radostice
10. TJ Jiskra Hrušovany u Brna A
11. TJ Cemo Mokrá C
12. TJ Lažánky B

PU
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
16
15
13
11
11
10
8
7
6
5
1

R
0
0
2
0
2
2
2
2
2
4
1
5

P
4
6
5
9
9
9
10
12
12
12
16
16

K
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

skóre body
237:159
76
252:144 70
255:141 69
237:159 61
217:179
57
198:197
57
196:200 54
160:236 48
162:233 44
159:237 44
148:248 38
154:242 30

Okresní přebor 2. třídy
družstvo
1. TJ Oslavany A
2. MK Řeznovice G
3. Sokol Kuřim A
4. TJ Sokol Ostopovice B
5. TJ Sokol Rebešovice D
6. MK Řeznovice F
7. TTC Sokol Střelice
8. TJ Družstevník Kratochvilka A

PU
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
12
12
11
11
9
9
8

R
3
4
4
6
5
3
3
6

P
2
6
6
5
6
10
10
8

K
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre body
242:154 76
231:165
62
217:179
62
215:181
61
201:195 60
205:191 52
194:202 52
218:178
52
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9. Moravské Knínice A
10. TJ Sokol Tvarožná B
11. Sokol Kuřim B
12. TJ Sokol Nové Bránice B
Okresní soutěž
družstvo
1. TJ Sokol Ostrovačice B
2. Orel Dolní a Horní Loučky B
3. Sokol Ořechov B
4. TJ Sokol Tvarožná C
5. Sokol Lomnička B
6. Orel Ivančice C
7. Sokol Nosislav C
8. TJ Družstevník Kratochvilka B
9. TJ Sokol Ostopovice C
10. TJ Sokol Rebešovice E

22
22
22
22

6
6
4
1

11
5
2
0

5
11
16
21

0
0
0
0

207:189
199:197
156:240
91:305

51
45
36
25

PU
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
17
15
9
9
9
9
6
5
4
0

R
0
1
3
3
3
2
1
1
0
0

P
1
2
6
6
6
7
11
12
14
18

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre body
233:91
69
239:85
64
194:130 48
180:144 48
187:137 48
178:146
47
131:193
37
128:196
34
96:228
30
54:270
18

Za oddíl stolního tenisu
Antonín Neužil

Zpráva o činnosti mladých hasičů
Letos na jaře se sešlo tak málo dětí,
že to nestačilo na složení alespoň jednoho
družstva. Proto jsme s mladšími žáky ne
trénovali vůbec a starší žáci se ještě inten
zivněji věnovali disciplínám běh na 100 m
s překážkami a dvoj
boj v dorosteneckých
kategoriích. Okresní
kolo závodu jednot
livců se uskutečnilo
18. 5. v Hrušovanech
u Brna. Do krajského
kola postoupila Ane
ta Pejřilová (mladší
dorostenky 13–14 let),
Jakub Tinka (mladší
dorostenci), Tomáš
Tinka (střední doros
tenci 15–16 let) a Mi
chal Pejřil (starší do
Tvaroženský zpravodaj

rostenci 17–18 let). Krajské kolo proběhlo
v neděli 9. 6. na atletickém stadionu Pod
Palackého vrchem v Brně. Michal Pejřil zví
tězil ve své kategorii a zajistil si tak účast
na Mistrovství ČR. Po Antonínu Ryšavém

18

a Petře Machancové byl tak třetím naším 5.–7. července. Soutěžilo se v disciplínách
závodníkem, který toho dosáhl. S napě běh na 100 m s překážkami, dvojboj a tes
tím jsme očekávali, jak se Michal připravil ty. Michal Pejřil v konkurenci závodníků
a jak dopadne účast na očekávaném zá z celé republiky vybojoval v celkovém po
vodu. Mistrovství ČR dorostu v požárním řadí krásné 5. místo. Blahopřejeme.
sportu se konalo ve Svitavách ve dnech
Ing. Marie Ryšavá

VZPOMÍNK A
11. července 2019 uplynulo 17 roků od úmrtí mého manžela,
učitele a muzikanta
pana Vlastimíra Šlezingra.
Stále vzpomínají manželka Anna Šlezingrová
a vnukové Ing. Václav Kuna a Ing. David Kuna s rodinami.
7. září 2019 uplyne 10 roků od úmrtí mé dcery,
maminky a babičky
Ph.Dr. Jany Kunové.
Stále vzpomíná maminka Anna Šlezingrová, synové
Ing. Václav Kuna a Ing. David Kuna s vnoučaty a celou rodinou.
19
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Rok skautů Tvarožná 2018/2019
Skautský oddíl Tvarožná se sestá
vá ze dvou jednotek – Klub kmene do
spělých Tuláci Tvarožná a 1. skautský
oddíl Tvarožná. Právě 1. skautský oddíl
Tvarožná seskupuje děti a mládež, nalez
neme zde hned několik výchovných kate
gorií, jsou jimi naši nejmladší Benjamínci
– děti ve věku 5–6 let, Světlušky – dívky
ve věku 7–11 let, Vlčata – chlapci ve věku
7–11 let a nakonec skauti, což jsou chlapci

ve věku 12–15 let. V příštím školním roce
2019/2020 se tyto výchovné kategorie roz
šíří o další, a to o skautky – dívky ve věku
12–15 let. Děti se schází pravidelně jednou
týdně, ale jsou jim připravovány aktivity
i mimo tyto pravidelné schůzky. Nejbližší
akcí, na kterou se všichni těšíme, a dá se
říci, že je vyvrcholením skautského roku,
je tábor, letos na něj skauti z Tvarožné vy
razí již po 26.

Nyní se pojďme podívat blíže, co zažily děti z výchovné kategorie Benjamínků
a Světlušek v uplynulém roce.

Družinka Skřítků – Skautských Benjamínků
Skautský rok nám začal v polovině září,
kdy jsme v naší klubovně přivítali 16 be
njamínků – tedy těch nejmladších skautů
z Tvarožné ve věku 5–7 let. V převaze byly
letos jednoznačně holky, kluků bylo pou
ze 5.
Kromě pravidelných pondělních schů
zek nás po celý rok nás provázely tradiční
i méně tradiční akce, i když pro benjamín
ky byly ve většině případů premiérové
všechny. Pojďme se
teď, prostřednictvím
tohoto článku, za tě
mito akcemi poohléd
nout.

se přesunuli pouze do skautské klubovny
na Lesné, na atmosféře to nebylo vůbec
znát. Užili jsme si výpravu se vším všudy.
Vyrazili jsme na výlet do Soběšic, kde
jsme si prošli naučnou stezku Lipka. Večer
jsme pak u táboráku slavnostně přivítali
nové Benjamínky. Každému, který s námi
na výpravě byl, byl slavnostně předán
skautský šátek. Radost byla veliká.

PODZIMNÍ VÝPRAVA
O víkendu 19.–21.
10. 2018 jsme využili
jedny z posledních
slunečných podzim
ních dnů a vyrazili
společně se staršíma
holkama z družiny
Světlušek na výpravu.
A i když jsme se od na
šich domovů příliš ne
vzdálili, protože jsme
Tvaroženský zpravodaj
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SKAUTSKÉ KINO
VÁNOČNÍ BESÍDKA
V lednu proběhlo v klubovně již tra
Každoročně se scházíme v naší klu
bovně u vánočního stromečku, letos jsme diční skautské kino s přespáním. Promít
vánoční besídku strávili ve společnos li jsem si animovanou pohádku Zpívej!
ti Světlušek. Společně jsme již tradičně a po ní se zavrtali do spacáků a krásně se
venku nazdobili stromeček pro zvířátka všichni prospali do nového dne.
a poté před klubovnou pomocí prskavek
a koled přivolali skautského Ježíška. Ten VEČER DESKOVÝCH HER
V březnu jsme všichni sbalili do ba
nám pod stromečkem nechal každému
dáreček. U cukroví a teplého čaje jsme si tůžku naši nejoblíbenější deskovou hru
přečetli vánoční příběh, zazpívali koledy, a přinesli ji ukázat do klubovny. Společně
s ostatními skautskými kamarády jsme
nechyběly ani vánoční hry.
pak nad jejich hraním strávili příjemné
odpoledne.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Každý rok přivážejí skauti do Tvarožné
betlémské světlo. Nejinak tomu bylo i le JARNÍ VÝPRAVA
V polovině května jsme s celým oddí
tos. V neděli, den před Štědrým dnem,
jsme jej přinesli do kostela sv. Mikuláše, lem opět opustili pomyslné hranice naší
a ještě týž večer na vánoční koledování vesnice a vydali se na výpravu. Cílem pro
„pod lípu“. Na Štědrý den, jsme jej pak za nás byla skautská základna Strážná v Lele
nesli přímo do domu některých z Vás. Le kovicích, kterou moc dobře známe, proto
tos poprvé se na roznášení světla podíleli že sem jezdíme každoročně na tábor ro
i někteří benjamínci.
dičů s dětmi. Po celou dobu výpravy nás
provázel skřítek Medovníček, který si pro
21
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nás připravil spoustu her a chybět nesmě
la ani sladká odměna.
BENJAMÍNKOVSKÉ ZÁVODY
Letošní premiérou byly banjamínkov
ské závody, které jsme pořádali pro všech
ny benjamínky, kteří jsou registrovaní
v našem středisku. Přijely děti z Bukovin
ky a z Krásenska. Společně s našimi Skřítky
se sešlo na hřišti pod Santonem asi 30 dětí,

které plnily úkoly na téma Svět kolem nás.
Každý závodník si odnesl pár upomínko
vých cen – zkrátka vyhráli všichni :).
S dětmi se zkrátka v průběhu roku
opravdu nenudíme. Jak již bylo řečeno,
vyvrcholením celého skautského roku
jsou tábory. Benjamínky čeká tábor ro
dičů s dětmi, na který se již všichni moc
těšíme. Hezké léto všem :).
za vedoucí Skřítků
Martina Šmerdová

Rok Světlušek
Ve chvíli, kdy začíná školní rok, začínají
se i do svého roje slétat také všechny Svět
lušky z Tvaroženského skautského oddílu.
Po celý školní rok se setkávají pravidelně
každý týden ve středu v odpoledních
hodinách a čas tráví v případě pěkného
počasí hlavně venku. Většinu zimního

Tvaroženský zpravodaj

období se však musí schovávat ve skaut
ské klubovně. Kromě těchto pravidelných
schůzek se Světlušky slétají do roje často
i o víkendech, a proto se nyní pojďme blí
že podívat na to, co vše Světlušky za uply
nulý rok prožily.
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Jak asi všechny napadne, skaut je
V prosinci Světlušky rozdávaly Bet
plný zábavy. Kromě her je však jeho ná lémské světlo v Brně na náměstí Svo
plní i vzdělávání dětí v různých oblastech, body. Obvykle je Betlémské světlo roz
a toto vzdělávání je pojato zábavnou for dáváno ve „Vánoční šalině“. Světluškám
mou. Obecně můžeme říci, že se Světlušky z Tvarožné byla v této „šalině“ vyměřena
za uplynulý rok naučily nové uzly, základy sice jen jedna hodina, ale i tak to pro dív
první pomoci, a jak správně postupovat ky byla velká pocta, že se staly součástí
při zranění ostatních, proč se starat o pří této vánoční tradice i v Brně. Tím ale pro
rodu, jak správně třídit odpad, a že vaření Světlušky roznášení Betlémského světla
na ohni, a především naplánovat, co bude neskončilo. Spolu s celým skautským od
k jídlu a vydělat si na suroviny, ze kterých dílem ve Tvarožné toto světlo slavnostně
pak budou pokrm připravovat, není zase předaly ve Tvaroženském kostele sv. Mi
tak jednoduché, svá díla daly potom kuláše. A na Štědrý den Betlémské svět
ochutnat porotě složené z tvaroženských lo roznášely po domovech ve Tvarožné
stárků, kterým při opracovávání máje a Velaticích. Kromě toho Ježíšek přišel
vyhládlo. Také zjistily, že státní svátky ne i do naší skautské klubovny, aby dětem
jsou pouze dny, kdy se nechodí do školy, naložil nějaké dárečky. Předtím mu děti
ale že se jedná o významné dny pro naši zazpívaly koledy, předvedly scénky, které
zem. A právě ke 100. výročí vzniku České si pečlivě připravily, aby tím ukázaly, že si
republiky Světlušky připravovaly mašle dárečky opravdu zaslouží.
z trikolory, které pak rozdávaly při osla
Po Novém roce měly Světlušky i ostat
vách k tomuto dni občanům ve Tvarožné ní výchovné kategorie Tvaroženského
na návsi.
skautského oddílu nabitý program. Ne
Světlušky společně s mladší skautskou jen, že se Světlušky potkaly o víkendech
výchovnou kategorií Benjamínků absol u hracího odpoledne, kde se náležitě
vovaly podzimní víkendovou výpravu vyřádily u deskových her nebo u večerní
na Lesné v Brně. Přestože je výprava za ho promítání filmu, ale také absolvovaly
vedla do města Brna,
v tom konkrétním místě,
Čertově rokli, to vypa
dalo jako v lese. Páteč
ní večer byl vyhrazen
především k zabydlení
se, ale nakonec se na
šel prostor i k nějakým
hrám. Sobotní den
byl naplněn turisti
kou po naučné stezce
a příjemně zakončen
opékáním
špekáčků
na ohýnku. Neděle byla
věnována již jen jedné
kratší hře a následnému
odjezdu k domovům.
23
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několik výprav. Jeden
den v březnu se vydaly
spolu s Vlčaty (chlapec
ká skautská výchovná
kategorie
stejného
věku jako Světlušky)
po Tvaroženském okolí,
kterou všichni zvládly
i za nepříliš příznivého
počasí. Bylo to velké
dobrodružství ohřát
si čaj na okraji lesa,
a v pláštěnkách se ná
sledně vracet do svých
domovů k rodičům.
V dubnu potom opět
spolu s Vlčaty vyrazily
na celý víkend na cha
tu Jelenici v Pozořicích,
kde se děti realizovaly
uprostřed lesa, hrály
zábavné hry, nebo se
učily rozeznávat kytky
a stromy. Především
si však děti samy vy
zkoušely, co by dělaly
v krizových situacích,
pokud by našly něko
ho zraněného. V květ
nu se Světlušky spolu
s celým skautským od
dílem Tvarožná vydaly
na celý víkend na vý
pravu do Lelekovic na skautskou základnu
Strážná. Tady se všechny děti dozvěděly,
co se bude dít na táboře, že vyplujeme
na bárkách hledat ostrov pokladů, kde
nás na cestě bude čekat spousta překá
žek, při kterých si nebudeme vůbec jistí,
že ostrov s pokladem nalezneme. Tuto
celotáborovou hru se budeme snažit do
končit na táboře ve druhé polovině čer
vence.

Když si přečteme tyto řádky, můžeme
říci, že toho Světlušky za ten rok zažily se
svými kamarády hodně, vlastně toho za
žily mnohem více, než je možné na tomto
místě popsat. Mohu tvrdit, že až se Svět
lušky slétnou po prázdninách do svého
roje, budou je čekat nová dobrodružství,
na která se mohou těšit a užívat si je se
svými kamarády, kterých mají, nejen
ve svých, ale i jiných kategoriích, mnoho.
za vedoucí Světlušek, Barbora Daňková

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce
Krojovaná slavnost
V sobotu 18. květ
na jsme si společně
připomněli výročí na
rození kapelníka Julia
Antoše.
Celý den nás do
provázela dechová
hudba Bivojanka z Je
dovnic a na všechny
krojované byla radost
pohledět. O pro
gram se postaraly
Tvaroženské ženské,
vystoupily i ti nej
menší a na tanečním
parketu jsme přivítali
také Orelskou chasu
od Pozořic.
Velké díky pat
ří zástupcům obce
Tvarožná za podporu
této akce.
Jana Pajerová
a Tvaroženské ženské

25
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Školní rok 2018/2019 jsme zakončili odjezdy na dovolenou a neúčast žáků
v pátek 28. června předáním sedmdesá na škole v přírodě.
V měsíci červnu jsme kromě výuky
ti vysvědčení. Zhruba polovina žáků si
odnesla vysvědčení se samými výborný a uzavírání hodnocení za 2. pololetí škol
mi, 9 žáků prospělo,
žádný žák nebude
opakovat ročník, je
den měl sníženou
známku z chování.
Pět páťáků bude po
kračovat po prázd
ninách v ZŠ Pozořice,
jedna žákyně v ZŠ
Brno a 3 žáci na Gym
náziu ve Šlapanicích.
Absence v 2. polo
letí byla obvyklá,
v průměru 32 hodin
na žáka. Do této ab
sence se mimo jiné
promítají předčasné
Divadelní představení O přerostlém trpaslíkovi.

Rozloučení s páťáky.
27
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Škola v přírodě 2019 – Mimozemšťané s čelenkami.

ního roku stačili zrealizovat i různé další zemšťanů“, které spolu soutěžily ve sběru
aktivity. Na obecních hodech jsme v po hvězd a hvězdiček.
Po návratu z týdenního pobytu mimo
čtu 48 tanečníků zatančili Moravskou
besedu, na pěvecké soutěži jsme vybrali Tvarožnou jsme uklízeli ve škole a chysta
Tvaroženského slavíka roku 2019, kterým li se na zakončení školního roku a hlavně
se stala Kája Kežlínková, vyjeli jsme na cy na prázdniny. Ve čtvrtek se na školním
klovýlet do Mariánského údolí, starší žáci dvoře pilně pracovalo a chystala se tra
se podívali na památky do Brna, mladší diční Zahradní slavnost, což je neformální
slavnostní zakončení školního roku spoje
zkoumali živočichy v okolí rybníka.
Letošní pobyt na škole v přírodě né s programem. Letos bylo připraveno
od 17. do 21. června v penzionu Athéna vystoupení dramatického kroužku, roz
u rybníku Suchý u Boskovic byl nazván loučení s páťáky, taneční vystoupení jed
„Návštěvníci“. Zamířili jsme do mimozem notlivých tříd, vystoupení Tvaroženského
ských civilizací, poznali nové obyvatele slavíka a samozřejmě hudební doprovod
zajímavých planet a vyrobili si čelenku a občerstvení. Během několika hodin
na vysílání a přijímání informací. Po celou na školním dvoře vyrostlo velké pódium
dobu pobytu bylo krásné počasí, které a hlediště se stoly a posezením. Silný vítr
nám dopřálo užít si krásné přírody a lesa nám ovšem narušil přípravu a velmi zne
v okolí ubytování, koupání v rybníce a vý příjemnil dětem připravené divadlo. Je
lety do okolí i do Boskovic. Týden plný her jich hlásky na šumění stromu a silné pory
a sportování jsme zakončili v pátek vy vy větru nestačily, což nás všechny velmi
hodnocením jednotlivých týmů „mimo mrzelo. Vítr se mírně utišil až v podvečer
Tvaroženský zpravodaj
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při vystoupení Malý princ v podání star
Připojuji i poděkování všem, kteří
ších členů dramaťáku. Chtěla bych touto s námi celoročně sbírají starý papír. Prázd
cestou poděkovat všem, kteří se na pří ninový kontejner nám letos omylem při
pravě čtvrteční akce podíleli: o občerst stavili už začátkem července a nechají
vení se postarali Jan Spáčil, manželé Kou přes celé léto, než se zaplní. Proto uvidíte
salovi a Šmerdovi, jeviště vystavěl David současně před školou i školkou kontejne
Dragoun, obecní pracovníci přivezli stoly ry, což může nerozhodným dodavatelům
a židle, Markéta Dragounová v dramatic starého papíru způsobit problém, za kte
kém kroužku nacvičila divadelní předsta rý se omlouváme. 
Fotodokumentaci ze všech akcí pořá
vení a všechny učitelky a žáci si připravili
krátké vystoupení a paní školnice nám na daných školou naleznete na webových
chystala chuťovky. Hudební doprovod za stránkách www.skolatvarozna.cz. Na na
řídili Mirek Duda, Pavel Šťastný a Jirka Pro šem webu najdete také aktuální informa
cházka. Všem patří velký dík. I vám, kteří ce o škole a další důležitá sdělení.
Čtenářům Zpravodaje přeji krásné léto
jste nás podpořili a přišli, a závěr školního
a zajímavé prázdninové či dovolenkové
roku s námi oslavili.
zážitky.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych se dě. Dokonce přijel i sám pan král na koni,
krátce zmínila o závěru školního roku který pasoval předškoláky na školáky.
2018/2019. Na konci měsíce června jsme Do školy nám odchází devatenáct dětí.
se rozloučili se školním rokem v plné pará Touto cestou bych chtěla poděkovat ma

Představení Sněhurka dne 16. 4. 2019.
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minkám předškoláků, které na již zmí
něné akci zajistily hojné pohoštění pro
všechny zúčastněné a panu Kousalovi
za zajištění grilování a velmi dobré toče
né limonády. Rovněž děkuji zřizovateli,
všem příznivcům mateřské školy, spon
zorům, ale i sběratelům starého papíru
a hliníku za podporu, kterou nám ve škol
ním roce 2018/2019 věnovali. Budeme se
těšit i v příštích letech na velmi dobrou
spolupráci a hezké vztahy, jež zde dopo
sud panovaly. Nyní se zmíním o úspěchu
naší mateřské školy, který jsme zažili dne
31. 5. 2019 ve Vyškově na plavecké olym
piádě mateřských škol. Zde jsme skončili
na krásném druhém místě, a to z devíti
zúčastněných škol. Reprezentovaly nás
Výlet do Jalového dvora 23. 5. 2019.
tyto děti: Daniel Severa, David Kříž, Sofie
Jahodová, Elena Titzová, Nela Kochová
a Matěj Neužil. Děkuji jim za nádhernou atmosféru a nadšení, jež nás provázelo celým
dopolednem a následujícími dny. Děkuji paní Neužilové a panu Titzovi za poskytnutí
dopravy do Vyškova a zpět na již zmíněnou olympiádu.
Nyní bych se krátce zmínila o organizačních záležitostech, týkajících se příštího
školního roku. Školní rok zahájíme 2. 9. 2019 v 6.45 hod. Úplata za předškolní vzdělává
ní bude od září 2019 zvýšena na 450 Kč měsíčně. Děti v posledním ročníku vzdělávání
jsou od úplaty osvobozeny. Úplata za předškolní vzdělávání se hradí pouze na účet
mateřské školy.

Dopravní dopoledne v MŠ 3. 6. 2019.
Tvaroženský zpravodaj
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Návštěva hasičské zbrojnice v Pozořicích dne 26. 6. 2019.

Stravné se hradí od 1. 9. 2019 pouze na účet se splatností do 20. v měsíci na měsíc ná
sledující:
Strávníci ZŠ
7–10 let:
400 Kč
11–14 let:
440 Kč
Strávníci MŠ celodenní stravování s odkladem povinné školní docházky:
700 Kč
Strávníci MŠ polodenní stravování s odkladem povinné školní docházky:
600 Kč
Strávníci MŠ celodenní stravování:
650 Kč
Strávníci MŠ polodenní stravování:
550 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci za 200 Kč se posílají zpět na účet, pokud se
řazováni na dobu školního roku, ve kte vedoucí ŠJ nedomluví s rodiči jinak. Dne
rém uvedeného věku dosahují. (od 1. 9. 28. 8. a 29. 8. od 8.00 hod. do 16.00 hod.
bude paní školnice Anežka Končitíková
do 31. 8.).
Číslo
účtu
MŠ
Tvarožná
je v prostorách mateřské školy přebírat při
168323241/0300. Variabilní symbol zadej krývku a polštář od rodičů dětí, které se
te rodné číslo dítěte. První platba na září budou od září v mateřské škole vzdělávat
2019 musí být uhrazena do 20. srpna 2019 celodenně.
Kontejner na starý papír bude v měsíci
a poslední platba bude v květnu 2020
na červen. Prosíme o pozastavení plateb srpnu přistaven k mateřské škole dne 1. 8.
2019.
na prázdniny. Děkujeme.
Všem čtenářům zpravodaje přeji, aby
V červenci se provádí vyúčtování
strávníků, přeplatky do 200 Kč se auto si letní měsíce užili s lidmi, které mají rádi,
maticky převádí na další školní rok, nad a na místě, kde se jim líbí a kde je jim dobře.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce obrazem – Tvaroženské hody 2019

Tvaroženský zpravodaj
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Z historie obce
Vzpomínky na školu

Tvaroženský zpravodaj
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Na první fotografii jsou letošní sedm 1964 v deváté třídě se spolužáky z Mokré
desátníci v roce 1955 v první třídě. Třídní a třídním učitelem Bohuslavem Dostálem.
učitelkou byla Marie Štůlová, dcera řídící Věřím, že alespoň některé z nich, přes
ho učitele Jana Krejčího. Uprostřed druhé značný časový odstup, poznáte.
řady, pátá zleva, sedí její dcera Svatava. To
František Kopecký
je ta s mašlí.
kronikář ve Tvarožné
Na druhé fotografii, trochu pozname
nané „zubem času“, jsou stejní žáci v roce

Z obecní kroniky – rok 1948
Obnovení rybníka
Jak ve Tvarožné na konci čtyřicátých let minulého století nevybudovali rybník…
I když počátkem roku pro odpor zá terstvo zemědělství dokonce poskytlo
stupců strany lidové nebyla do pětiletého na tuto stavbu čásku 200 000 Kčs, o jejíž
plánu zařazena obnova rybníka, přesto poskytnutí se zasloužil s. M. Omasta. Fir
byla zahájena akce na znovuvybudová mě Stavoprojekt v Brně byl na vypracová
ní. Byla svolána schůze MNV a účastníků ní projektu zaplacen obnos 53 468,40 Kčs.
– majitelů luk západně od Kopečku, aby se Od okresního národního výboru byl zís
docílilo shody. Na poradě 17. srpna 1948 kán souhlas s výpůjčkou 250 000 Kčs.
Po schůzi s majiteli pozemků vyslovil
nebylo docíleno dohody pro odpor vlast
níků, kteří nechtěli přepustiti louky ani zástupce okresního národního výbo
za náhradu stejné výměry.
ru návrh, aby se zažádalo o vyvlastnění
Přes to byl celý plán znovuvybudová pozemků potřebných pro tuto stavbu.
ní rybníka schválen okresním národním Do konce roku však nebylo již v této věci
výborem, zemským národním výborem ničeho podniknuto. (str. 320–321).
a ministerstvem zemědělství. Minis

Z obecní kroniky – rok 1949
Rozpočet, budovatelské akce a regulační plán…
V roce 1949 započala první Gottwal bylo vykonáno 16 schůzí rady MNV, 5 ple
dova pětiletka. Místní národní výbor vě nárních schůzí a 2 veřejné schůze národ
noval proto zvýšenou péči a podporu pl ního výboru.
nění úkolů vytýčených pro obec. Celkem
Hospodaření MNV.
Celkové příjmy činily ........................................................................... 494 834,75 Kčs,
vydání ....................................................................................................... 506 622,75 Kčs,
schodek ...................................................................................................... 11 788,– Kčs.
V mimořádném hospodaření činily příjmy .................................. 369 514,55 Kčs,
vydání ........................................................................................................ 363 469,45 Kčs,
přebytek ....................................................................................................... 6 045,10 Kčs.
Na školské vydání zaplaceno .............................................................. 62 820,– Kčs,
na chudinské potřeby občanů zaplaceno ........................................ 1 952,– Kčs.
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Budovatelské práce.
V obecních sadech bylo vysazeno kolem farské zahrady od kanceláře MNV
48 třešní, 28 švestek, 15 jabloní. Vykonány ke škole.
byly přípravy ke zřízení školského rozhla
Provedeny byly přípravy na regulační
plán obce, firmě Ing. Filkukovi bylo zapla
su.
Připravoval se nový, občanský mat ceno za přípravné práce 2 397 Kčs. Rodák
riční úřad. Dosavadní vedení matriky měl obce Ing. pplk. Vlastimil Blahák pomohl
farní úřad. Za místní rozhlas bylo zaplace při zpracování plánu leteckými snímky
a vlastním měřením v terénu. Od KNV
no 102 704,60 Kčs firmě Pacák ve Slatině.
Zakoupeny byly kostky na dlaž bylo získáno na úhradu regulačního plá
bu okresní silnice od hostince p. Havla nu 20 000 Kčs.
Zadán byl projekt na stavbu rybníka
ke hřbitovu. Za 75 000 Kčs byly provede
na oprava ulice od Eliášového k p. Bendo dle příkazů ZNV čís. 1179/1173 z 7. 1. 1949.
vi. Započato bylo s budováním průchodu (str. 324).
František Kopecký
kronikář obce

Málo známá Tvarožná
Dvě fotografie z Krhonu. Málokdo asi Marie Štěpánkové a Evžena Műllera z Po
pozná dům č. 158. Postavila ho Kunhuta dolí. Za zapůjčení fotografií děkuji paní
Štěpánková. Na druhé fotografii jsou sva Alence Tupé.
tebčané před stejným domem na svatbě

Tvaroženský zpravodaj
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V příštím čísle najdete na stránkách našeho zpravodaje fotografie tvaroženského
mlýna.

František Kopecký,
kronikář ve Tvarožné

Zpravodajův básnický koutek
Kopnout jen tak do krtince,
však na noze kus kobylince.
Čmelák se smíchy drží za pupek,
padá z keře do slupek.
Sotva si otřu podrážku,

noha se sveze po hrášku.
Nejsou to lístky od růže,
zadek vítá kaluže.
Moucha baletí po ráhnu,
kde se dnes ještě natáhnu.
autor básně: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. září 2019. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
červenec–srpen 2019
92 let
90 let
85 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let
50 let

Brzobohatá Marie, Tvarožná 264
Rafajová Anna, Tvarožná 252
Šlezingrová Anna, Tvarožná 241
Tupý Jaromír, Tvarožná 158
Mašlánová Bohuslava, Tvarožná 185
Burša Pavel, Tvarožná 183
Buršová Eliška, Tvarožná 183
Putna Karel, Tvarožná 63
Vlčková Marie, Tvarožná 55
Kousalová Emilie, Tvarožná 9
Buchta Karel, Tvarožná 180
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distribuován 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.

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

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5

61 ×
188 mm

100 Kč

126 × 44 mm

61 ×
92 mm

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 19. 7. 2019.
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženské hody, stavění máje, 14. června 2019

Mateřská škola, pasování školáků, 24. června 2019

