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Z oprav komunikací v obci po položení kanalizace…
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Slovo starosty

Vážení občané,
opravy komunikací po splaškové kanalizaci pokračují. Před poutí byla ukončena oprava místní komunikace u školy
a na přelomu srpna a září v Gastlu. Potom
začaly práce u kulturního domu. Kromě
dvou uliček je hotový i Krhon. Práce se
přesunuly na druhou stranu návsi. To je
úsek projektantem označený jako Náves 3
s termínem dokončení do 31. října. Oprava komunikace byla zahájena i na Nové
ulici. Dokončeny jsou práce na první části krajské vozovky Za humny. Pracuje se
na druhé polovině úseku. Po jeho dokončení budou opravovány chodníky.
Firmy se soustřeďují na hlavní úseky
a počasí opravám zatím přeje. Občané
nám často připomínají nutné menší dodělávky, které na stavbě vidí – a vidíme
je i my, které je nutno dokončit. Opravit
část chodníku, dešťovou kanalizaci, přidat
kanálovou vpusť, opravit vozovku místní
komunikace v celé šířce nebo i opravit
soukromý vjezd. K tomu je potřeba napsat, že další vícepráce je možno připustit až po dokončení hlavních úseků. I nadále předpokládáme aktivní spoluúčast
občanů, a to hlavně při úpravách vjezdů
a menších úpravách terénu před svými
domy. Je to významná pomoc obci při
této obrovské stavbě, kterou všichni, nyní
už naštěstí v závěrečné fázi, prožíváme.
Finanční náročnost na obecní rozpočet je značná. Snažíme se ještě o navýšení úvěru. Proto jsem požádal předsedu
finančního výboru Ing. Jiřího Kozáka
o zpracování celkového přehledu. Dá vám
podstatné informace. Rada obce jej projednala 31. srpna a přečtete si ho na jiném
místě Tvaroženského zpravodaje.

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek, Petr Pejřil a ČMC.
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K uzávěrce tohoto čísla se připojilo
na splaškovou kanalizaci zatím 75 domácností. Před začátkem školního roku byla
připojena i Základní a Mateřská škola, připojují se další obecní budovy. Opakovaně
připomínáme občanům, aby připojení
svých domů podle projektu a vydaného
stavebního povolení neodkládali. Termín
ukončení stavby v závěru letošního roku
a kolaudaci v březnu 2010 dosud nikdo
nezměnil. O tom zase píše v tomto čísle
tajemnice Svazku Šlapanicko Ing. Markéta
Staňková.
Ve věci investičního záměru JMK
na opravu krajské silnice kolem Obecního
úřadu jsme se vyjádřili k projektu. Připravuje se vydání stavebního povolení. Vyžádali jsme si údaje o rozpočtu opravy, ze
kterých jsme zjistili budoucí finanční spoluúčast obce ve výši 2 274 024 Kč včetně
DPH. I když nic nenasvědčuje brzké realizaci, musíme mít tyto peníze k dispozici.
V bývalé cihelně pokračují práce
na výstavbě inženýrských sítí. V současné
době se pracuje na splaškové a dešťové
kanalizaci. Připravují se také rozvody NN.
Na cestě k Vinohradům bylo vydáno
stavební povolení na inženýrské sítě, provizorní komunikaci a veřejné osvětlení.



Realizace komunikace a osvětlení se připravuje.
Obdrželi jsme nabídku od firmy CESA
Engineering na pronájem prostor pro
fotovoltaickou elektrárnu. Tuto možnost
mají i občané. Informace o této problematice najdete na mnoha místech a také
například na www.cesa-engineering.cz.
Starostové obcí Mikroregionu byli
28. srpna seznámeni se zdravotnickým
projektem konsorcia Premedikal pod
názvem EUKER, který zahajuje v České
republice. Je to přiblížení určité části zdravotní péče občanům formou zajíždění lékařů do obcí. Jedná se o speciální vozidlo,
ve kterém je možno na přístrojích vyšetřit
EKG, udělat rozbor krve, k dispozici je spirometr, termální kamera na nádory a mamograf. O této možnosti získáváme další
informace.
Projednává se projekt zřízení rádia
Mikroregionu na frekvenci 89,2 MHz.
Mělo by vysílat 12 hodin denně ze studia
v Mokré. Programová skladba je zatím
navržena v rozsahu 85 % hudby, 10 % informací a 5 % reklamy. Účelem je mimo
jiné i podstatné zlepšení informovanosti
o dění v obcích Mikroregionu.
František Kopecký
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace
9. srpna jsme oslavili tradiční tvaroženskou pouť.
12. září se na hřišti s umělým povrchem u Sokolovny uskutečnil turnaj v kopané
O pohár starosty obce.
19. září v 10 hodin dopoledne představí před Obecním úřadem svoje stroje členové motocyklového klubu BMW Praha. Po přijetí na Obecním úřadě
položí věnec u pomníku automobilového závodníka Bedřicha Soffera
(+5. 9. 1928).
25. září přijede do naší obce slovenský soubor Zvony ze srbské obce Selenča.
V sobotu 26. září v 17 hodin se představí koncertem církevních skladeb
Tvaroženský zpravodaj
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v kostele sv. Mikuláše, v neděli odpoledne pak ve Velkém sále bučovického zámku pořadem z folkloru.

Další informace
• Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili příspěvek 3000 Kč nebo přípojku
splaškové kanalizace na stavební místo, aby tak na Obecním úřadě učinili.
• Mikroregion Rokytnice připravuje stolní kalendář na rok 2010, který opět obdrží
zdarma všechny domácnosti.
• Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny PČR. 9. a 10. října jsme měli jít k volbám do volební místnosti na Obecním úřadě. Došlo ke změně.
Budeme čekat na další termín.

Poděkování
• Poděkování patří obětavým organizátorům pouťových kulturních akcí.
• Za podporu návštěvy souboru Zvony děkujeme firmám Eurovia, Českomoravský cement a Promont.



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
říjen–listopad 2009
středa 14. 10. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 24. 10. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
4. 11. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 14. 11. 2009
9:00–11:00 hod.
středa 25. 11. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota 5. 12. 2009
9:00–11:00 hod.
středa 16. 12. 2009
15:00–17:00 hod.
Připomínáme, že svoz PET lahví a skla je vždy v úterý, ve stejném týdnu, kdy je
ve čtvrtek svoz komunálního odpadu.

Ceník za ukládání odpadu ve Sběrném dvoře s platností od 1. 8. 2009
Stavební suť

– kolečka
– malý vozík za auto (do 0,5 m3)
– velký vozík

20 Kč
250 Kč
400 Kč

Pneu

– osobní
– osobní s diskem
– nákladní

40 Kč
90 Kč
130 Kč

Vysloužilé elektrospotřebiče – kompletní
– nekompletní
5

zdarma
200 Kč
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Spalitelný odpad		

zdarma

Železný šrot		

zdarma

Papír – Sběr papíru se provádí ve spolupráci se Základní školou – velkoobjemové
kontejnery budou u školy a svoz se uskuteční v měsíci březnu, červnu, září a prosinci.
Ing. Jiří Havel
místostarosta



Zprávy komisí ZO

Oprava vozovek a chodníků po splaškovém odkanalizování obce
Odbor životního prostředí Městského
úřadu Šlapanice vydal dle § 123 stavebního zákona dne 16. června 2009 rozhodnutí o předčasném užívání splaškové
kanalizace v obci Tvarožná. Tímto datem
se naši občané mohli začít napojovat
na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. Do dnešního dne je připojeno již 75
nemovitostí s celkového počtu cca 360.
V současné době se obec postupně
vrací do původní podoby před odkanalizováním. Týká se to hlavně všech komunikací a chodníků, které byly výstavbou
kanalizace dotčeny, a které je nutné zrekonstruovat. Naší snahou je, aby před
příchodem zimy byla obec minimálně
v 99% stavu a možná i lepším, než před
výstavbou kanalizace. Souhlasím, že stávající situace v obci je, co se týče průjezdnosti už tak dost složitá - jsou problémy
s parkováním, zvýšená prašnost také nijak
neklesá. Nezbývá nám nic jiného, než to
ještě nějakých pár týdnů vydržet. Musím,
ale souhlasit i s tím názorem, že kdyby odpovědní pracovníci Svazku a prováděcích
firem bydleli ve Tvarožné, asi by řada situací byla řešena jiným způsobem…
Oprava krajské komunikace je plně
v režii firmy Eurovia, byly zahájeny práce na posledním úseku části Za humny.
Předpokládám rovněž, že v celém úseku
Za humny bude v co nejbližší době proTvaroženský zpravodaj

vedena oprava chodníků. Krajská komunikace před Obecním úřadem směrem
ke kostelu patří pod správu SUS JMK
a podle posledních dostupných informací nebude letos finální oprava zahájena.
Z obecního pohledu jsou upraveny komunikace Náves I a II, což je úsek od Bajerového ke Kosmáku, nyní probíhají stavební práce na druhé straně potoka pod
pracovním názvem - Náves III. Pokračují
práce v Gastlu, v současnosti je již položena vrchní asfaltová vrstva, pracuje se
na opravách chodníků a dešťových vpustí.
Oblast Krhón bude do budoucna pojata
jako obytná zóna. Hranice této zóny bude
u krajské komunikace kolem kostela provedena protažením a zároveň snížením
chodníku v místech vyústění místních
komunikací. Na opačném konci Krhóna tj.
v oblasti křižovatky u Kosmáku bude vybudován retardér, který bude ohraničovat
obytnou zónu nejen pro část Krhón, ale
zároveň bude hranicí Návsi II a III. V Hlinkách předpokládáme ještě opravit vozovku, obrubníky a chodník na pravé straně
směrem k lesu. V řešení je teď Nová ulice. Návrhů je několik, rozhodovaní bude
ovlivněno i finančními možnostmi obce.

Kolaudace kanalizační přípojky

Pokud již máte provedenou stavbu kanalizační přípojky, můžete požádat o její
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kolaudaci. Nabízí se Vám v podstatě dvě
možnosti. Buď si kolaudaci přípojky vyřídíte sami na Stavebním úřadě v Pozořicích,
nebo požádáte OÚ Tvarožná, který bude
provádět hromadnou kolaudaci, aby vás
zastupoval při kolaudačním řízení. Jak
budete postupovat: Na OÚ si vyzvednete
potřebný formulář, který vyplníte podle
vzoru vyvěšeného na nástěnce OÚ a spolu s dalšími doklady odevzdáte na OÚ, kde
také zaplatíte správní poplatek.
Potřebné doklady:
1. Doklad o těsnosti přípojky (prováděcí
firma)

2. Doklad o zásypu a správnosti zapojení
(p. Valný)

3. Doklady o neporušenosti inženýr-

ských sítí – pokud jsou uvedeny
ve Vaší projektové dokumentaci
4. Vaše stavební povolení, případně doklady potřebné v případě změny majitele přípojky
OÚ stanoví termín odevzdání dokladů,
začátek a konec provádění hromadné kolaudace. Po tomto termínu si musí občané
vyřídit kolaudaci sami. Hromadná kolaudace se týká všech přípojek, které budou
provedeny do konce tohoto roku.
Karel Valný – technický pracovník
Ing. Šimek – předseda stavební komise

Financování splaškové kanalizace, oprav komunikací
a dalších souvisejících akcí
Splašková kanalizace se buduje v rámci projektu č. 2005 CZ 16 CPE 002 „Šlapanicko – čistá Říčka a Rakovec“ v obcích Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov. Celkové náklady po posledních úpravách rozpočtu
k 8. 6. 2009 jsou 26,198 mil. EUR a tzv. uznatelné náklady ve výši 20,078 mil. EUR. Uznatelné náklady stavby dotuje EU z Fondu soudržnosti 79 % – 15,862 mil. EUR – a SFŽP
5 % – 1,004 mil. EUR. Dotace tedy pokryjí 64,4 % celkových nákladů projektu. Doba
výstavby 1/2008–6/2010.
V naší obci byly zahájeny práce na začátku loňského roku jako první. Dnes je řada
občanů naší obce již na splaškovou kanalizaci připojena, další se připojují. Probíhá
oprava místních komunikací. Úplně opravená je Náves 1 (Bajer–Rafaj), Náves 2 (Rafaj–
Matys), Sivická, U školy a opravy dalších komunikací probíhají. Po dokončení splaškové
kanalizace bude naše obec již kompletně vybavena sítěmi, které odpovídají vysokým
standardům EU.
V řadě knih vydaných o naší obci a v článcích v tomto Zpravodaji jste se mohli dočíst,
jak naši předkové budovali ostatní sítě – obecní komunikace, mosty, elektrifikaci, obecní vodovod, plynofikaci a jiné akce potřebné pro život v obci. Nebylo to vždy snadné
a hlavně to ve většině případů znamenalo velké finanční zatížení obecního rozpočtu.
Vybudování splaškové kanalizace v naší obci, spolu s opravami komunikací, představuje zřejmě největší stavební akci v historii obce. Tomu také odpovídají finanční náklady, které bude muset obec uhradit a dlouhodobě splácet.
Náklady jsou dvojího druhu:
1. Náklady na vybudování vlastní splaškové kanalizace včetně revizních šachet (výkopové práce, kladení potrubí sběrače F III a stok, přípojky od stok k revizním šachtám,
7

Ročník 37 • Číslo 5 • září–říjen 2009

zabudování šachet, protlaky, zkoušky, zapravení rýh ve vozovkách o šířce 1,4 m aj.)
Tyto náklady uhradí z části dotace EU, zbytek obec.
2. Náklady na opravy komunikací, obrubníky, parková stání, přejezdové prahy, chodníky, opravy dešťové kanalizace a další související investice. Tyto náklady hradí
v plné výši obec.
1. Náklady na vybudování splaškové kanalizace.
Celkové náklady připadající na naši obec nelze zatím přesně určit.
Finanční otázky stavby řeší finanční poradce správce stavby fy. Mott Mac Donald Praha s.r.o., RNDr. Miroslav Vykydal.
Jeho poslední údaje z 8. 6. 2009:
1. Náklady v obci dle smlouvy mimo sběrač F III 8,99 %
z 15,712 mil. EUR (všechny obce) ............................................................. 1,413 mil. EUR
Upřesnění bude v 1/2010
2. Ostatní náklady:
• sběrač F III Kovalovice – Jiříkovice . ....................................................... 5,444 mil. EUR
• tendrová dokumentace fy. POYRY . ....................................................... 1,185 mil. EUR
• správce stavby Mott Mac Donald . ........................................................ 0,914 mil. EUR
• poradce projektu Ing. Bauer .................................................................... 0,154 mil. EUR
• publicita . ........................................................................................................ 0,067 mil. EUR
• ostatní výdaje Svazek VaK Šlapanicko .................................................. 0,255 mil. EUR
Celkem ...................................................................................................................... 8,019 mil. EUR
Rozdělení těchto nákladů na jednotlivé obce bude řešit VH Svazku v roce 2010.
Předběžně je možné uvažovat celkové náklady obce (kurz 4. 9. 2009):
1,413 + 0,0899 × 8,019 = 2,134 mil. EUR × 25,615 Kč/EUR ............................... 54,662 mil. Kč
Dotace EU a SFŽP by mohla uhradit 64,4 % ........................................................ 35,202 mil. Kč
Na obec by tedy připadlo (jistina která bude dál úročena) ......................... 19,460 mil. Kč
Svazek vědom si vysoké finanční náročnosti této akce požadoval, aby obce ukládaly
na spořící účet Svazku od roku 2001 předem rozepsané částky podle podílu obcí na celkových nákladech. V letech 2001 až 2009 uložila obec Tvarožná u Svazku 8.633.380 Kč
Do roku 2014 byly stanoveny splátky: 2010 . ................................ 1.177.029,–
2011 .................................. 1.235.880,–
2012 .................................. 1.297.674,–
2013 .................................. 1.362.558,–
2014 . ................................ 1.430.686,–
V letech 2001 až 2014 uhradí obec Svazku . .......................................................... 15.137.207 Kč
Svazek bude splácet investiční úvěr na tuto akci Komerční bance do 30. 6. 2025. Roční
splátky od roku 2015 budou pro obec stanoveny po určení skutečných nákladů ad 1.1
a 1.2.
Tvaroženský zpravodaj
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Je předpoklad, že náklady dle 1.1. mohou o něco klesnout oproti smlouvě o dílo (SOD)
mezi dodavatelem stavby IMOS Brno a Svazkem o nerealizované dešťové přípojky
a přípojky do proluk v obci Tvarožná – 0,063 mil. EUR. Podíl naší obce na celkových
nákladech stavby 8,99 % je proti ostatním obcím poměrně nízký, je to dáno rovinatým
terénem v naší obci.
2. Náklady na opravy komunikací a další související investice.
Pol. Název investice
Rozsah prací
[Kč]
1. Brněnská (Konec) – dotč. str.
odvodnění ACO DRAIN, 165 m
2. Náves 1
obrubníky, vozovka, park. stání,
přejezd. práh
3. Náves 2
dtto
4. Náves 3 (Severa–Krška)
dtto + chodník
5. Zřízení staveniště Návsí
6. Sivická nedotčená strana
nový chod. vjezdy 482 m
7. Za Humny dotčená strana
dtto 760 m
8. Hlinky dotčená strana
dtto 170 m
9. Hlinky nedotčená strana
přelož. starých obr. a dlaž. 110 m
10. Hlinky
odvodnění, deš. šachta, vjezd
11. U Kosmáku dotčená strana
nové obrubníky – odhad ceny

Cena s DPH
× 797.258,–
4.536.353,–
4.424.819,–
3.509.223,–
172.056,–
854.390,–
1.159.928,–
403.849,–
183.000,–
74.000,–
100.000,–

Celoplošná oprava místních komunikací s odpočtem nákladů za rýhy
IMOS 3. 6. 09
12. Gastl
obrubníky
173.740,–
13. Gastl
komunikace – asfalt
1.519.156,–
14. Krhon pod Havlovým
komunikace – asfalt
353.475,–
15. Krhon navaz. na pol. 14
komunikace – zámková dlažba
275.000,–
16. Krhon směr nahoru
komunikace – asfalt
193.419,–
17. Krhon odstav. plocha
opravy výtluků, park. stání
72.590,–
18. Nová ulice
chodník, komunikace – asfalt
922.567,–
19. U školy
komunikace asfalt bez obrub.
699.411,–
20. Za Humny nedotč., Sivická dotč. obrubníky
626.396,–
21. Zřízení staveniště IMOS
86.870,–
Další akce:
22. Brněnská, nedotč. str.
23. Gastl
24. nové schody k ZŠ
25. Gastl
26. průtah Masařík – kostel
27. Ke hřišti
9

nová dešťová kanal., chodník
chodník
vpustě, dešť. příp., poklopy
park. st., chodník, dešť. kanal.
obrub, asfalt, odhad ceny

x 1.837.995,–
235.181,–
37.863,–
84.256,–
x 2.274.024,–
x 1.300.000,–
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28. přípojky obecních budov
Celkem pol. 1. až 28

OÚ, ZŠ, MŠ, Sokolovna, Klub
důch., Svazarm

226.100,–
27.132.919,–

Obec není plátcem DPH, proto musí platit plnou cenu včetně DPH.
Dotčená strana komunikace – strana, kde je uloženo potrubí, nedotčená druhá strana.
Uznatelné náklady za rýhy – část komunikace nad potrubím o šířce 1,4 m – neplatí obec.
Finanční zdroje obce v roce 2009 na úhradu nákladů na opravy dle bodu 2.
1. OPF, Sporoinvest a IKS PENĚŽNÍ TRH PLUS 3.540.782,–
2. Zůstatek účtu k 31. 12. 2008 ...................................................................................... 4.527.000,–
3. Plánované výdaje na opravy v rozpočtu pro 2009 .......................................... 1.298.000,–
4. Smlouva o úvěru mezi Českomoravskou záruční a rozvoj. bankou
a obcí Tvarožná, úrok 2,66 % od 31. 1. 2012 do roku 2019
měsíční splátky 93.024,– . .......................................................................................... 8.000.000,–
5. Úvěr od Svazku, úrok 5 %, doba splácení 15 roků, roční splátka
332,– tis. korun počínaje rokem 2009 ................................................................... 3.330.000,–
6. Snížení nákladů IMOS, dohodnuté na jednání 3. 6. 09 :
• uznatelné náklady na rýhy – Náves 1, 2, 3 . ................................................... 1.044.711,–
• úspora z nerealizovaných přípojek a na proluky ........................................ 1.698.320,–
• úspora za obrusné vrstvy ....................................................................................... 587.740,–
Celkové finanční zdroje . ........................................................................ 24.026.553,–
RO projednala financování splaškové kanalizace, oprav komunikací a dalších souvisejících akcí na svém jednání 31. 8. 2009. RO doporučí ZO:
1. Vedle již schválených akcí pol. 1 doplatek 66.997 Kč a pol. 2 až 8
realizovat v roce 2009, dále akce pol. 9 až 21, 22, 23, 24, 25 a 28
s celkovými náklady ............................................................................................... 20.990.639 Kč
2. Neodprodávat podílové listy z OPF a ponechat je jako rezervu,
odprodejem pokrýt pouze rozdíl . ......................................................................... 504.868 Kč
3. V roce 2010 realizovat jako první pol. 22.
4. Pol. 26 bude realizovat SÚS Brno v roce 2010 nebo 2011.
SÚS hradí vozovku, náklady obce jsou uvedeny u pol. 26.
RO uložila předsedovi Finančního výboru zpracovat tento příspěvek pro informaci
občanům, aby získali představu o finanční náročnosti vybudování splaškové kanalizace v obci. Pokud nedojde v dalším období k velkému propadu příjmu z daní, je obec
schopna splácet dohodnuté splátky. Vedle úhrad mandatorních (nezbytných) výdajů
obce a splátek na splaškovou kanalizaci může obec v příštím období vynaložit na jiné
investiční akce max. 0,5–0,7 mil. Kč na rok. Na větší investiční akce je naprosto nezbytné
získat dotace.
Ing. Jiří Kozák
Předseda finančního výboru
Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti zájmových organizací

Ohlédnutí za letním sportováním
Tělovýchovné aktivity TJ Sokol
Tvarožná sekce Sportu pro všechny vrcholí vždy v červnu místním přeborem žactva
v lehkoatletickém trojboji a prázdninovou
Tvaroženskou olympiádou.
Místní přebor se nakonec podařilo
skloubit s termíny ostatních červnových
akcí a i když účast dětí byla v předešlých
letech vyšší, přesto se i díky počasí, sportovní odpoledne vydařilo. Místo diplomů
obdrželi vítězové tentokrát pravé medaile,
pro všechny bylo připraveno občerstvení
a sladké osvěžení věnovala sivická restaurace U Groše.
Letní část 13. ročníku Tvaroženské
olympiády proběhla dopoledne 5. srpna
také na hřišti pod Kopečkem. Sešlo se 54
soutěžících, velký počet povzbuzujících

11

diváků i dostatek rozhodčích (kterým tímto dodatečně děkuji). I když mnozí soutěžící vyhledávají tuto akci zejména díky
atraktivním odměnám, přesto bývá toto
předpouťové dopoledne především sportovním svátkem. Také letos jsme byli svědky pokoření nebo vyrovnání olympijských
rekordů (Lukáš Machanec, Daniel Zambo)
i prvních nesmělých sportovních pokusů.
Poděkování za zdárný průběh akce
patří sponzorům: Obci Tvarožná (ceny pro
vítěze), Motorestu Rohlenka (kompletní
zajištění občerstvení) a Národní kolotočové společnosti Schulz (za volné vstupenky
na pouťové atrakce pro všechny soutěžící).
Připomínám, že do konce roku 2009
se ještě uskuteční zimní část 13. ročníku
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Tvaroženské olympiády (v sobotu 28. lis- a netradiční akce. V příštím zpravodaji se
topadu). Soutěže ve skoku vysokém a špl- určitě dozvíte více.
hu proběhnou v tělocvičně na Kosmáku.
Za organizační výbor TJ Sokol Tvarožná
Na příští rok, kdy TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná
oslaví 100 let, plánujeme mnohé soutěže

Tvaroženská olympiáda 2009

Ze života našich mladých hasičů
PODZIM 2008
Po červencové odmlce nám v srpnu
začaly přípravy na další ročník. Naše řady
posílilo několik nových členů, a proto
můžeme postavit dvě družstva mladších
žáků. 20. září vyráží naši mladší do Březiny
a prověřujeme, zda jsme něco přes prázdniny nezapomněli.A je vidět, že na tom
nejsme zase tak špatně, je z toho 4. a 8.
místo. Závěr naší podzimní části patří jak
jinak než brannému závodu, který patří
do podzimní části hry Plamen, tentokrát
v Čučicích 4. října. Zde jsme si vyzkoušeli, jak umíme uzly, značky, zdravovědu
Tvaroženský zpravodaj

a topografii. Skoro celá soutěž proběhla
za chladného počasí. Branný závod měl
velkou účast a podle našeho názoru se
velice vydařil. Na trať jsme vypustili dvě
družstva mladších žáků, kteří se umístili
na pěkném 4. a 13. místě. Na vcelku náročnou trať jsme vyslali i Toníka Ryšavého,
který závodil za dorostence (jednotlivce).
I když se Toník potýkal s velkými konkurenty, nezalekl se jich a obsadil pěkné 4.
místo.
Je vidět, že pravidelná cvičení v naší
hasičské zbrojnici nejsou k zahození. Tímto bychom mohli říci, že končíme, ale není
12

tomu tak. 11. října se naši mladí svěřenci
umisťují na branném závodě v Nesovicích
v okrese Vyškov na 11. a 17. místě. Toník
Ryšavý obsadil 18. místo. Tyto závody jsou
tečkou za naší podzimní sezónou a my už
se těšíme na jarní část ročníku 2008/2009.
JARO 2009
Tento rok stejně jako každý jiný začínáme soutěží v sousedních Sivicích, a to
25. dubna. Tam jsme se umístili na 8. a 13.
místě. I letos jsme zavítali také na okres
Vyškov, kde jsme se zúčastnili hned několika soutěží. První byly Ivanovice na Hané,
kde jsme skončili na 5. a 8. místě.
Podle umístění je vidět, že nejsme
v plné kondici a musíme pilně cvičit. Proto jsme pro naše malé děti uspořádali
od 8. května do 10. května “májové soustředění na Bystřičce”, která se nachází
v horské oblasti Beskyd. Po celý víkend
jsme sportovali, hráli hry a poznávali okolí
přehrady Bystřička.
Po návratu domů nás čekala další
řada soutěží. V sobotu 16. května pokračovala v Přísnoticích hra Plamen. Tady se
soutěží ve více disciplínách, ne všechny
však máme dobře natrénované. Vybojovali jsme 2. a 7. místo, a to připomínám,
že se nám letos podařilo sestavit pouze
dvě družstva mladších žáků. O týden později 23. května se konaly v Pístovicích (okr.
Vyškov) další závody, kde se mladší žáci
umístili na 15.–27. místě a v Dražovicích
(také okr. Vyškov) skončili na 7.–12. místě.
Mohli bychom říci, že už by to mohlo
stačit, ale není ještě konec školního roku
a čekají nás čtyři závody. Máme týden
před prázdninami a my ve středu 24. června navštívíme opět naše milé sousedy
a kolegy v Sivicích, kde se konala soutěž
,,O prázdninový pohár mládeže okrsku
Pozořice“. Našim malým hasičům se dařilo
velmi dobře. Za hrozivé bouřky, ke které
13

se nad námi schylovalo, si odvážíme pěkné 2. a 3. místo. V sobotu 27. června odjíždíme do Křenovic na memorial Spáčilové,
kde jsme se umístili v první desítce, a to
na 6. místě. Je neděle 28. června a po vydatném obědě, který nám nachystaly naše
maminky, odjíždíme na poslední závody
před prázdninami, a to do Kuřimi, kde se
uzavírá soutěž Ligy mládeže okresu Brnovenkov. Odtud si odvážíme 8. místo.
Tímto závodem jsme se rozloučili s jarní částí a máme tu očekávané prázdniny.
Po dvouměsíční přestávce jsme se sešli 28.
srpna v areálu Kosmák, kde pro nás hasiči
z Tvarožné ve spolupráci s obcí, KATREM
a profesionálními hasiči z Pozořic uspořádali ukázkový den hasičské techniky
a bylo připraveno spoustu dalších her
a atrakcí k pobavení našich nejmenších.
Nejdříve jsme shlédli ukázku, kde profesionální hasiči vystříhávali zraněnou osobu
z havarovaného vozidla a zajistili první
pomoc. Ve druhé části nám ukázali hasiči z Tvarožné a z Pozořic, jak se hasí hořící
auto. Nejdříve hasili hasicím přístrojem,
který byl naplněn práškem, pak CO2 a vše
se dohasilo vodou. Poté vyzval Petr Pejřil
přítomné děti, aby přišly na hřiště, kde si
mohly vyzkoušet stříkání ze džberové stříkačky na terč. Komentářem k celému dni
nás doprovázel Roman Jahoda, Luboš Šubrt a hudbu obstaral Ivo Fišer. Všem, kteří
se o tento den zasloužili a vše pro nás přichystali, moc děkujeme.
Hned druhý den jsme pozváni na noční (tedy pro děti spíše večerní) soutěž
do Čebína. Soutěží se v požárním útoku
a je vypsána pouze jedna kategorie, tzn.
mladší a starší dohromady. Odtud se
domů vracíme až v pozdějších večerních
hodinách s pohárem za 3. místo, druhé
družstvo se umístilo na 8. místě.
Závěrem je nutno podotknout,
že i když jsou naši svěřenci malí a zranitelRočník 37 • Číslo 5 • září–říjen 2009

udělali zastávku v ZOO Lešná, kde jsme
obdivovali její rozlehlost a krásu, a poznali spoustu druhů zvířat žijících na naší
zemi. Nejvíce se dětem líbily opice a jejich
dovádění a skákání ze stromu na lano
a zpět. Po čtyřech hodinách prohlídky
ZOO jsme jeli rovnou cestou na Bystřičku,
kde na nás čekal pan domácí a naši dva
kuchaři s obědem.
Po příjezdu a vřelém uvítání následovalo rozdělení pokojů, vybalení věcí
a všemi očekávaný oběd. Po něm jsme
nezaháleli a vydali se na obhlídku přehrady, která byla velmi blízko chaty. Po dlouhé vycházce byly děti rády, že jsou zpět
EXPEDICE APALUCHA
a už se nemohly dočkat večeře. Když na(májové soustředění na Bystřičce)
Letos v květnu jsme uspořádali pro stal čas večerky, dětem se nechtělo spát.
naše děti soustředění na Bystřičce, která My vedoucí jsme se naivně domnívali, že
se nachází v horské oblasti Beskyd. Čeka- jsou děti dostatečně unaveny, že padnou
la nás dlouhá cesta. Cestou tam jsme si a budou spát až do rána, opak je pravdou.

ní, dokáží si při takové velké konkurenci
vybojovat místa, na která můžeme být
pyšní. Tímto jim patří naše díky.
Také bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří nás celou dobu podporují
finančně tj. Josef Daněk, Antonín Daněk,
Marie Ryšavá, Žofie Ondráčková, Mirek
Severa a po technické a pracovní stránce
Jiří Daněk a Jan Brzobohatý.
Dík patří také rodičům a našim vedoucím, kteří s námi mají velkou trpělivost:
Petrovi a Michaeli Pejřilovým, Marii Ryšavé a Žofii Ondráčkové.

Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA

Váš dodavatel výpočetní techniky a elektroniky
PC
PC příslušenství
Notebooky
Software
Monitory
Televize
Přijímače DVB-T
Spotřební elektronika
…a mnoho dalšího
Po chvilce vykládání ale únava přece vyhrála a všichni usnuli.
Druhý den jsme se vydali na pěší túru
do Malé a Velké Lhoty. Bylo horko, ale
šlapali jsme, co jsme mohli. Nejúnavnější
byla dlouhá cesta do kopce, následovala
svižná chůze po silnici a nakonec lesem.
V lese nám Petr určil cíl, na který jsme postupně všichni házeli šišky, úkolem samozřejmě bylo trefit se co nejblíže středu.
Když jsme se vrátili zpět do základního tábora, už na nás čekali naši šikovní
kuchaři s hotovým obědem. Po malé přestávce jsme nasedli do aut a odjeli do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili
skanzen. Zde byly k vidění chalupy, stodoly, škola, kostel i hostinec, ve kterých se
žilo kdysi dávno.
Do tábora jsme dorazili kolem 18. hodiny a nastal čas vše nachystat na táborák.
Děti sbíraly dřevo v lese za dozoru nejstarších dětí, dospělí chystali ostatní potřebné věci. Opět nastal čas večerky. Tentokrát
šly všechny děti spát i bez pohádky.,,Hurá“, tak se nám je podařilo nakonec unavit.
15

E-mail: info@murena.cz
Tel.: +420 531 028 028

www.murena.cz
Neděle, to byl den odjezdu. Po snídani jsme si sbalili všechny věci a vydali se
rovnou cestou domů, kde na nás už čekali
rodiče.
Závěrem bych chtěla poděkovat kuchařům Jendovi Brzobohatému a Petrovi Ondráčkovi, kteří se o nás starali jako
o vlastní a nikdy nezklamali. Velkou odměnou jim muselo být i to, že se všechno, co uvařili, vždy snědlo. Dík patří všem
sponzorům, kteří nás podporovali na naší
expedici, řidičům, kteří nás celý víkend
bezpečně vozili, tj. Petru Pejřilovi, Marii
Ryšavé a Karlu Daňkovi.
Dovolte mi na závěr dodat větu, která
bezprostředně patří k naší expedici APALUCHA.
,,Přátelé a kamarádi, my vám ty medaile
dovezeme“.
Členové expedice:
Radka, Honzík a Markétka Doležalovi
Marie, Toník, Helenka a Maruška Ryšavých
Žofie a Marek Ondráčkovi
Petr, Petra a Michal Pejřilovi
Ročník 37 • Číslo 5 • září–říjen 2009

Karel, Barunka, Vojta a Anička Daňkovi
Martin Rafaj
Petr, Eliška a Daniela Ondráčkovi

Martin Kocourek
Jan Brzobohatý
Žofie Ondráčková
vedoucí mladých hasičů

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná – podzimní část sezony 2009–2010
Muži
kolo

den

datum

začátek

utkání

2

NE

16.8.

16:30

RAFK Rajhrad B - Tvarožná

3

SO

22.8.

10:30

Tvarožná - Opatovice

1

ČT

27.8.

17:30

Tvarožná - Těšany

4

NE

30.8.

16:30

Blažovice - Tvarožná

5

NE

6.9.

10:30

Tvarožná - Blučina

6

SO

12.9.

16:00

Podolí - Tvarožná

7

NE

20.9.

10:30

Tvarožná - Vin. Šumice

8

SO

26.9.

16:00

Moutnice B - Tvarožná

9

NE

4.10.

10:30

Tvarožná - Žabčice

10

NE

11.10.

15:00

Prace - Tvarožná

11

NE

18.10.

10:30

Tvarožná - Vojkovice B

12

NE

25.10.

14:30

Měnín B - Tvarožná

13

NE

1.11.

10:30

Tvarožná - FC Židlochovice

14

NE

8.11.

11:45

Těšany - Tvarožná

Přípravka
kolo

den

2

SO

12.9.

10:30

Mokrá Horákov - Tvarožná

3

SO

19.9.

10:30

Tvarožná - Újezd u Brna

4

SO

26.9.

10:30

Tvarožná - SK Šlapanice

5

NE

4.10.

11:00

SK Pozořice - Tvarožná

6

SO

10.10.

10:30

Tvarožná - Blažovice

7

SO

17.10.

10:30

Mokrá Horákov - Tvarožná

8

SO

24.10.

10:30

Tvarožná - Újezd u Brna

10

ST

28.10.

11:00

SK Pozořice - Tvarožná

9

SO

31.10.

10:30

Tvarožná - SK Šlapanice

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života…

Svazek děkuje a vyzývá: „Připojujte se.“
V lednu 2008 vstoupila do obce
Tvarožná směrem od dálnice stavba
splaškové kanalizace „Šlapanicko – Čistá
Říčka a Rakovec“. Předpokládaný termín
dokončení stavby kanalizační sítě byl stanoven na září 2008. Stavba se z různých
důvodů protahovala, a tak Svazek obcí
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
(dále jen Svazek) jako investor této stavby
mohl o předčasné užívání stavby v obci
Tvarožná požádat vodoprávní úřad až
v únoru 2009, kdy trubní část stavby byla
uložena v zemi, a veškeré zkoušky potřebné k uvedení stavby do provozu byly
v naprostém pořádku. Výsledkem řízení
vodoprávního úřadu bylo pravomocné
rozhodnutí o předčasném užívání stavby
v obci Tvarožná.
Od jarních měsíců také probíhají finální úpravy na površích komunikací, které
se mnohdy zdají být nekonečné a zbytečně zdlouhavé. Velká část přestávek
na stavbě komunikací je způsobená nutností technologických lhůt pro zatvrdnutí
či zpevnění jednotlivých konstrukčních
vrstev komunikací.
Zdálo by se tedy, že stavba je šťastně
za námi. Ale není tomu tak. Dotace z Evropské unie i ze Státního fondu životního prostředí, které v celkovém součtu
tvoří 84 % uznatelných nákladů stavby,

jsou vázány nikoliv na stavbu splaškové kanalizace, ale na počet napojení se
nemovitostí na tuto kanalizaci a tedy
na jejich odkanalizování. Údaje o počtu
nemovitostí v jednotlivých obcích byly
součástí žádosti o dotace a stejně tak budou tyto počty (včetně novostaveb které
byly vybudovány po roce 2005, kdy byla
dotace Svazku přidělena) uvedeny v závěrečné smlouvě, která musí být Evropské
unii předložena, a to nejpozději v červnu
2010. Součástí této zprávy a také podkladem pro vyplacení popř. pokrácení dotační částky pro jednotlivé části stavby bude
předložení kopií smluv jednotlivých nemovitostí s VAS, a.s. o napojení se na nově
budovanou splaškovou kanalizaci.
Svazek tedy důrazně upozorňuje
a vyzývá občany, aby napojení svých
nemovitostí provedli v nejbližším možném termínu, a to do konce roku 2009.
Současně by Svazek chtěl všem občanům poděkovat za trpělivost a pochopení
při stavbě díla. Trápil vás hluk, prach, bláto, problémový přístup k nemovitostem.
I díky vašemu převážně kladnému přístupu k těmto téměř každodenním komplikacím, nebylo problémů ze strany občanů
mnoho, a neovlivňovaly tedy někdy již
dost složitou situaci na stavbě.
Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Na co si stěžujete
Zastávka u Sokolovny
Po zahájení oprav krajské komunikace
Za humny byla na základě oprávněných
připomínek občanů ke stavu chodníků
přesunuta zastávka v obou směrech na
17

opravený úsek na Sivické ulici. Stalo se tak
po dohodě obce s dopravcem.
Na naši žádost o spolupráci společnost KORDIS odpověděla, že naše žádost
o přesunutí bude předána k vyřízení odRočník 37 • Číslo 5 • září–říjen 2009

povědným pracovníkům. A to by bylo na
dlouhé lokty.
Po skončení opravy I. etapy komunikace Za humny se zastávka vrátila na původní místo, aniž by obec byla informována.
Přesun provedli, jak jsem dodatečně zjistil,
bez našeho vědomí pracovníci firmy DYNAMARK, zajišťující pro zhotovitele stavby dopravní značení.
Urgence na firmě prostřednictvím
našeho občana pana Marka přinesly ten
výsledek, že v sobotu 12. září odpoledne
zastávku opět přemístili pracovníci firmy
DYNAMARK na Sivickou. Zase ale nikomu
nic nenahlásili.
Mylná je tedy informace některých řidičů Sebusu, že toto zajišťuje obec.

ra bylo urychleno zaorání a zápach zmizel.
V této věci jsem obdržel anonymní, ale
slušný telefonát, který žádá posouzení
stavu ovzduší ve vztahu k imisím, produkovaným v širokém okolí. Toto můžeme
iniciovat u příslušných institucí, takový
rozbor není v silách obce.
Pracovití sousedé
Dostáváme stížnosti na sousedy, kteří
hlavně v neděli jezdí na hlučných motocyklech a používají motorové sekačky a
pily patří k nejčastějším. Málokdo je ale
ochoten to sousedovi říci. Argumentem
je, nechci se se sousedem hádat.

Další informace

Propoj vodovodních soustav pod náZápach v obci
zvem Tvarožná – Jiříkovice
Zápach ve 37. týdnu byl způsoben vyVodárenská akciová společnost Brnovážením hnoje na pole mezi Tvarožnou a venkov připravuje propojení vodovodů,
Sivice. Po urgenci na Ing. Klašku z Bonag-

Tvaroženský zpravodaj
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provozovaných dnes již sloučenými svazToto propojení, realizované na katasky obcí Šlapanicko a Říčky.
trálním území naší obce, má dle záměru
V současné době existuje kladné vy- VAS zajistit větší možnosti při zásobování
jádření Odboru životního prostředí Měst- obyvatelstva obou oblastí vodou.
ského úřadu ve Šlapanicích.
František Kopecký
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
Prázdniny skončily a máme tu další
nový školní rok 2009/2010. Zahájili jsme
ho v úterý 1. září ráno v 8 hodin společně s panem starostou a rodiči žáků. Při
této příležitosti jsme přivítali 7 prvňáčků,
kteří ve školních lavicích usedli poprvé.
Pro 7 páťáků to bylo zase 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, 1. a 2. ročník - 14 + 7 dětí, třídní
učitelka Mgr. Věra Floriánová
II. třída, 3. + 5. ročník – 6 + 7 dětí, třídní
učitelka Mgr. Jana Paukertová
III. třída, 4. ročník – 15 dětí, třídní učitelka Mgr. Ivana Majerová
Je zřejmé, že žáků v naší škole ubylo a s tím souvisí i nové rozdělení pouze
do 3. tříd. Celkem se tedy v naší škole
bude učit 49 žáků.
I v letošním roce máme posilu na výuku některých předmětů. Je to paní učitelka Mgr. Eva Klímová, kterou už žáci dobře
znají z minulých let.
Výuka nepovinného předmětu náboženství bude letos plně v rukou paní
Ing. Marie Ryšavé. Výuka začíná ve středu
9. 9. 2009.
Školní družina bude pracovat od pondělí do pátku od 11:40 hod. do 16:00 hod.
pod vedením paní učitelky Martiny Rozumkové.
O údržbu a úklid školy se i letos postará paní Renata Laníčková.
I letos se o prázdninách ve škole budovalo. Byla vymalována ředitelna a třída s kabinetem, natřeny všechny dveře
a bylo vyřešeno připojení do kanalizace.
O školní pozemek se dobře starala Lucka
Laníčková. Oběma – matce i dceři patři
Tvaroženský zpravodaj

poděkování za vzornou přípravu školy
a jejího okolí na nový školní rok.
Po zahájení školního roku nás čeká
hodně práce ve výuce i mimo ni. Již
ve čtvrtek 3. 9. přijela paní Horáková se
Začarovanou pohádkou, v pondělí 7. 9.
jsme zahájili desetihodinový plavecký
výcvik a v průběhu září uskutečníme
sběr starého papíru. Také připomínám,
že jsou ve školním dvoře umístěny dva
vaky na PET lahve od nápojů, které stále
sbíráme a pokračujeme ve sběru malých
baterek a jiného elektroodpadu.
Na závěr přeji všem žákům úspěšný
nový školní rok a všem učitelům hodně
radosti z jejich práce.
Mgr. Věra Floriánová

Mateřská škola Tvarožná
Prázdniny nám skončily a opět jsme
zahájili nový školní rok. Ani letos se neobešel bez slziček, které jistě brzy pominou,
a dětem se bude v mateřské škole líbit.
K novému školnímu roku je k docházce do mateřské školy přihlášeno 48 dětí,
z toho 23 holek a 25 kluků.
I v letošním školním roce nás čeká
spousta zajímavých kulturních i sportovních akcí. Na počátku září jsme již začali
jezdit na plavecký výcvik do Vyškova, který bude probíhat v deseti lekcích.
Dne 24. 9. k nám do mateřské školy
přijede maňáskové divadlo s pohádkou
Krteček a škola. Je to pohádka plná písniček a zábavy. Tento den odpoledne
jedeme na sportovní geometrii v Brně-Pisárkách, kde nás čeká mnoho zajímavých,
netradičních disciplín a hodně sportovního vyžití.
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Na počátku měsíce října se vydáme
do horákovské obory. Zhlédneme zde
muflony a daňky, kteří od nás dostanou
sušené pečivo, jablka či kaštany. Je to
akce, která se v naší mateřské škole stala
již tradicí.
Dne 13. října přijede do mateřské školy kouzelník. V tento měsíc nás rovněž navštíví paní Kotková s canisterapeutickými
psy. V rámci tohoto projektu bude dětem
zábavnou formou vysvětleno, jak se chovat ke psům, jak se zachovat v případě

útoku psa či jak správně se psem manipulovat.
Pro letošní školní rok budou v mateřské škole fungovat tyto kroužky: kroužek
angličtiny, který povede lektorka z Brna,
kroužek flétny, keramiky, jóga a kroužek
logopedický.
Myslím, že výčet aktivit na měsíce září
a říjen je vyčerpávající. Přeji všem příjemné prožití babího léta a hodně sluníčka.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

REKLAMA

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 6. listopadu. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti

září–říjen 2009
100 let se 31. 10. 2009 dožívá tvaroženská občanka
p. Růžena Bartáková, která nyní žije v Domově důchodců v Sokolnicích.
96 let
80 let
75 let

70 let
60 let

50 let

Divácká Marie, Tvarožná 160
Foitlová Vlasta, Tvarožná 334
Kaláb Václav, Tvarožná 228
Smílek Bedřich, Tvarožná 186
Brzobohatá Marta, Tvarožná 167
Divácký Jan, Tvarožná 230
Mucha Václav, Tvarožná 282
Kosík Jaromír, Tvarožná 324
Pokorná Marie, Tvarožná 310
Kopecký František, Tvarožná 323
Res Jaroslav, Ing., Tvarožná 204
Palčík Hynek, Tvarožná 218
Všem jubilantům blahopřejeme!

Omlouváme se a dodatečně blahopřejeme:
p. Marii Bartákové, Tvarožná 256, která se 31. 7. 2009 dožila 90 let,
p. Růženě Košuličové, Tvarožná 306, která se 18. 8. 2009 dožila 97 let.

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 9. 2009, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženská pouť…

Z oprav komunikací v obci po položení kanalizace…

Tvaroženská pouť…

