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Slovo starosty

Vážení občané,
v minulém Tvaroženském zpravodaji
jsem vás informoval o tom, které práce se
v naší obci letos uskuteční. V tomto čísle
si provedeme rekapitulaci toho, co je již
dokončeno.
Firma Eurovia provedla na začátku
dubna opravy dvou úseků místních komunikací a to u mostu před transformátorem u kulturního domu a současně také
část vozovky na křižovatce krajské komunikace a silnice do Hlinek.
Správa a údržba silnic provedla opravu výtluků na krajské silnici od kovárny
ke kostelu.
Za účasti zástupců zhotovitele, správce stavby, dodavatele a obce byly 21.
dubna posouzeny připomínky občanů
k hlučnosti některých litinových poklopů
na šachtách splaškové kanalizace v krajské silnici.
Chodník od kovárny ke křižovatce
do Gastlu byl opraven na přelomu února a března. Navazovalo na to zadláždění
přechodů od silnice k mostkům pro pěší
na návsi na přelomu března a dubna.
Ve druhé polovině dubna byl vydlážděn chodník podél krajské silnice Za humny a také chodník od křižovatky na Konci
v úseku Peloschek-Kohout.
S přispěním občanů, zapojením obecních zaměstnanců a později také pracovníků Správy a údržby silnic byl posbírán
posypový materiál.
Na hřbitově bylo v dubnu oploceno
hliniště, vybetonován základ pro pomníky dalších dvou řad hrobů a provedeny
další drobné opravy.
Po potvrzení havarijního stavu dešťové kanalizace na Konci jsme situaci nahlásili na odbor ŽP MěÚ Šlapanice. Byla

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek.
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vypracována projektová dokumentace
a firma Promont zahájila práce 19. dubna.
Po výměně potrubí bude vydlážděn nový
chodník. Zadali jsme vypracování projektu nového chodníku na konci od domu
pana Kohouta po konec zástavby.
Našim záměrem je vybudování dvou
míst pro sběr plastů a odpadního skla
na návsi a v Hlinkách. Realizace bude zahájena po posouzení naší žádosti o dotaci
na tuto akci.
22. dubna byl instalován nový přístřešek u zastávky na konci směr na Brno.
Okolí bylo v polovině května nově zadlážděno.
S dodavatelem upřesňujeme termín
čištění potoka na návsi. Památkový ústav
v Brně jsme požádali o vydání stanoviska
před zahájením opravy evidované kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého. Opraven bude i pomník padlým
v I. světové válce.
Bylo provedeno vykácení dožitých topolů a také nová výsadba na návsi podle
odborného posudku dendrologa.



O posudek na opravu odvodnění hřiště s umělým povrchem jsme požádali tři
firmy. Nabídky řešení dosud dodaly dvě
firmy.
Žádáme o dotace z Programu rozvoje
venkova na úroky z úvěrů a na realizaci
sběrných míst na návsi a v Hlinkách.
Přebrali jsme veřejné osvětlení a provizorní komunikaci ve Vinohradech.
Na veřejném osvětlení bude následovat
kolaudace.
Zastupitelstvo obce schválilo vstup
do zakládaného Zájmového sdružení
právnických osob, kde budou sdruženy
město Slavkov a obce Prace a Tvarožná.
V době uzávěrky Tvaroženského zpravodaje zbývalo napojit na splaškovou kanalizaci 47 domů a uskutečnit 87 kolaudací přípojek. Někteří jednotlivci ale dosud
neuhradili příspěvky na revizní šachtu
a stavební místo.
František Kopecký
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace
• 27. března se naše obec vypnutím části veřejného osvětlení v době od 20:30 do
21:30 hodin připojila k akci Hodina země 2010.

• 29. března se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
• 13. dubna jsme vzpomenuli výročí úmrtí bývalého starosty Stanislava Veselého,
•
•
•
•
•

umučeného fašisty v koncentračním táboře Platting. (*17. 11. 1900 +13. 4. 1945).
25. dubna jsem si přesně na den připomenuli 65. výročí osvobození obce Rudou
armádou.
26. dubna bylo pracovníky Jihomoravského krajského úřadu kontrolováno hospodaření obce v roce 2009. Výsledek zněl: bez závad a připomínek.
9. května se konal koncert ke Dni matek.
16. května se uskuteční tradiční, už XIII. přehlídka dechovek. Letos se zúčastní dechové hudby Rozmarýnka, Voděnka, Večerka a Štefanovjanka.
22. května pořádají skauti Šprýmiádu.

Tvaroženský zpravodaj
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•
•
•
•
•

28. a 29. května se uskuteční volby do PS PČR.
1. června bude Dětský den.
6. června se na návsi uskuteční tradiční hasičská soutěž.
19. června jsou obecní hody.
26. června bude TJ Sokol pořádat v rámci 100. výročí založení turnaj dospělých
v malé kopané.

Poděkování
• panu Janu Vlčkovi za opravu pamětní desky padlým ve II. světové válce.
• všem, kteří spolupracovali na oslavě 65. výročí osvobození obce (SDH, Ivo Fišer, Kulturní komise obce, vedená panem Šubrtem, chrámový sbor, žáci LUŠ Pozořice, vedení paní učitelkou Škrobovou, zaměstnanci obce).

65. výročí osvobození obce
V neděli 25. dubna jsme si na den přesně připomenuli osvobození obce Rudou armádou v roce 1945. Toto výročí si postupně připomínaly i další obce a města Jihomoravského kraje.
Slavnost byla zahájena slavnostní obecní znělkou a českou hymnou. Výročí připomenuli svými příspěvky kronikář obce Ing. František Gale, zástupce Československé
společnosti vojenské historie pan Vlastimil Schildberger starší, tajemník generálního
konzula Ruské federace pan Alexej Kovalenko a JUDr. Jan Kux za Svaz bojovníků za svobodu.
Ing. Gale zdůraznil význam pietního místa před Obecním úřadem pro oběti z různých historických období a rekapituloval osobnosti a události ve Tvarožná v roce 1945
i v letech následujících. Jeho projev je uveden na jiném místě Tvaroženského zpravodaje. Pan Schildberger popsal vývoj situace při osvobozování Tvarožné z vojenského
hlediska. Pan Alexej Kovalenko pozdravil přítomné a zdůraznil význam připomínání si
obětí bojů v rámci výročí pro dobré vztahy mezi oběma státy. JUDr. Kux hlavně informoval o činnosti České obce legionářské a Svazu bojovníků za svobodu.
Po položení věnců k pamětní desce před OÚ i na čelní zdi OÚ vystoupil náš chrámový sbor ve spolupráci s LUŠ Pozořice. Připomínky osvobození se zúčastnili i vojáci
v dobových českých a ruských uniformách se zbraněmi a s technikou.

Informační projekt
Zastupitelstvo obce schválilo informační projekt obce. Cílem je informovat o naší
obci prostřednictvím informačních panelů. Ty jsou snadno přenosné a skladovatelné.
Prostřednictvím panelů budou o obci informováni naší i přespolní občané. Příležitostí
k tomu jsou tradiční akce i připomínaná kulatá výročí. Jako první byl vyroben panel
o TJ Sokol, následuje panel o herci Liškutínovi, Sboru dobrovolných hasičů, o kostele
a škole.
Při této příležitosti bych rád požádal o zapůjčení fotografií, týkajících se pomníku
a osobnosti Bedřicha Soffera.
František Kopecký
5
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2010
středa
26. 5. 2010
15:00–17:00 hod.
sobota
5. 6. 2010
9:00–11:00 hod.
středa
16. 6. 2010
15:00–17:00 hod.
sobota
26. 6. 2010
9:00–11:00 hod.
středa
7. 7. 2010
15:00–17:00 hod.
sobota
17. 7. 2010
9:00–11:00 hod.
středa
28. 7. 2010
15:00–17:00 hod.
sobota
7. 8. 2010
9:00–11:00 hod.
Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Krabice od mléka a džusů – tetrapack – se ukládají do kontejnerů spolu s PET
lahvemi.
Ing. Jiří Havel
místostarosta

Odstraňování komunálního odpadu obce Tvarožná
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 200 kilogramů odpadů. Z analýzy domovních odpadů plyne, že pokud tento odpad vytřídíme, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg
plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a 1,5 kg nápojových kartonů. Všechny tyto suroviny lze
znovu využít (recyklovat), je-li odpad správně tříděn. Odpady bychom měli třídit přímo
doma, pozdější třídění není často možné.
V obci funguje několik tzv. sběrných míst na třídění odpadů. Do kontejnerů (vyváží
fi. SITA) na těchto místech patří:
Sklo – patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo,
další dělení je na bílé a barevné.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Plasty – láhve od nápojů (nezapomeňte je sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky
a obaly z plastů, polystyren.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Na sběr dalších odpadů slouží sběrný dvůr, kde jsou velkoobjemové kontejnery
(vyváží firma Sita), které slouží na sběr odpadů, který se nevejde do popelnic, např. starý nábytek, koberce, linolea, umývadla, zahradní odpad – zde dělíme pouze na spalitelný a nespalitelný odpad. Další kontejner slouží na sběr želeného šrotu (z tohoto
sběru platí firma REMET obci). Další kontejner slouží na sběr stavební sutě (za poplatek
od občanů), který vyváží firma Blatný. V případě většího množství (rekonstrukce domu)
je možné objednat kontejner na suť domů.
Tvaroženský zpravodaj
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Na sběrný dvůr je také možné dovést „nebezpečný“ odpad: např. zářivky, výbojky,
galvanické články, akumulátory, pneumatiky, ledničky, mrazničky, televizory, výpočetní
techniku, barvy, lepidla, oleje, nádoby od chemikálií, prošlé léky. Svoz „nebezpečného“
odpadu se provádí 2× ročně, proto je vhodné ho dovážet na sběrný dvůr až po vyhlášení o uskutečnění svozu „nebezpečného“ odpadu.
Elektrozařízení je však nejlépe odevzdat při nákupu nových spotřebičů ve vybraných prodejnách (tento starý výrobek již máte započtený v ceně nového výrobku).
Prošlé léky je možné odevzdat v lékárně. Pneumatiky u prodejce.
Provozní doba sběrného dvora je umístěna na nástěnce, popřípadě individuálně po
domluvě s obecními zaměstnanci.
Papír – patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, kartón, papírové obaly
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
V obci kontejnery na papír nemáme, ale můžete pomoci Základní škole, která 2×
ročně provádí sběr papíru do velkoobjemového kontejneru a výtěžek jde přímo ZŠ.
Oblečení – možné odevzdat charitativní společnosti – sběr se provádí 1× ročně
v hasičské zbrojnici.
Nejpoužívanější svoz komunálního odpadu od občanů je popelnicemi (domácnost může mít i několik popelnic), svoz je uskutečňován 1× za 14 dnů. V případě většího množství je možné u popelnic umístit i komunální odpad v plastových pytlech,
který je firma povinna též odebrat.
Obecní úřad stojí sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci asi
860 000 Kč. ročně, z této částky občané zaplatí asi 521 000 Kč (zhruba 60 % nákladů), rozdíl hrazený z rozpočtu obce činí asi 339 000 Kč. Při zachování poměru plateb občany a OÚ v tomto roce bylo třeba zvýšit sazbu poplatku na 500 Kč. Občané
mladší 15let a starší 75let mají slevu 100 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé peníze, je zde možné ušetřit a peníze
použít účelněji. Například dávat více komunálního odpadu do popelnic, více využívat zahradní odpad – kompostovat, klestí je možné za dodržení bezpečnostních
požárních podmínek pálit na zahradě (v žádném případě sem nepřidávat odpad
mající škodlivý vliv na životní prostředí).
Myslím, že v obci máme v rámci možností nadstandardní podmínky pro likvidaci komunálního odpadu, ale je neustále co zlepšovat. Třídit odpady se jednoznačně
vyplatí, například sklo a papír je možné recyklovat donekonečna.
Je však škoda, když v obci ještě žijí „nepřizpůsobiví“ občané, kteří sice zaplatí
poplatky za komunální odpad, ale nevlastní popelnici a odpad likvidují po svém
– shnilá jablka do potoka, pálení plastových lahví v kamnech, černé skládky mimo
obec…, nebo občané, kteří v obci trvale žijí, ale nejsou zde přihlášeni (za svoz komunálního odpadu platí pouze trvale přihlášení občané). Je na nás, aby takových
občanů bylo co nejméně.
Za komisi životního prostředí Jiří Bajer
7
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Informace Z.O.

Zpráva Finančního výboru
Ve svém příspěvku bych Vás chtěl informovat o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2009 a podrobněji rozebrat náklady na odstraňování komunálního odpadu v minulém roce. Dále upřesním náklady, které si vyžádaly rekonstrukce vozovek
a opravy chodníků po vybudování splaškové kanalizace v letech 2008 a 2009 plánované náklady na opravy po splaškové kanalizaci v letošním roce.
1. Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu
obcí provedlo dne 26. 4. 2010 konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce proběhlo 11. 11. 2009. Řízením přezkoumání byla
pověřena Ing. Pavla Mašková a dalšími kontrolory byli Eva Sedláčková, Ladislav Kabeš
a Bc. Marta Fuchsová.
Závěr:
1. Při přezkoumání hospodaření obce Tvarožná za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
2. Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěrečný účet obce za rok 2009 v Kč:
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Příjmy

11.827.000,–

12.743.200,–

11.709.454,–

Výdaje

11.827.000,–

26.043.200,–

24.513.401,–

Rozdíl

0,–

-13.300.000,–

-12.803.947,–

Část úspor z minulých let
Úvěr od ČMZRB
Půjčka od Svazku Šlapanicko

3.003.947,–
8.000.000,–
1.800.000,–

Daňové příjmy v roce 2009 v Kč:
Plánovaný příjem daní
Skutečný příjem daní
Rozdíl

9.700.000,–
8.651.160,–
-1.048.840,–

Skutečný příjem z daní na občana (1 217 obyvatel)

10,81 %

7.109,–

2. Náklady a příjmy obce na odstraňování komunálního odpadu v roce 2009.
Zastupitelstvo obce schválilo 17. 12. 2008 na veřejném zasedání poplatek za sběr,
svoz a odstraňování KO pro rok 2009 ve výši 500 Kč na občana. Dále schválilo pro občany mladší 15let a starší 75let slevu 100 Kč z tohoto poplatku. Někteří občané se domnívají, že náklady na odstranění odpadu z jejich domácnosti nedosahují výše poplatku.
Sběr, svoz a odstraňování KO zajišťuje pro obec firma SITA CZ a.s. Brno. Odvoz kontejnerů se stavební sutí zajišťuje firma Blatný.
Tvaroženský zpravodaj
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Náklady obce na sběr, svoz a odstraňování KO včetně DPH:
1. Směsný KO od občanů a podnikatelů – SITA 1× 14 dní
2. Nebezpečné složky KO – SITA 2× za rok
Celkem

(Kč/občan a rok) (Kč/rok)
430,–
498.180,–
41,–
49.032,–
471,–

Dále byl zabezpečován:
3. Svoz a využití recyklovatelných složek KO sklo bílé,
barevné, plasty a kompozitní obaly – SITA 1× 14 dní		
4. Svoz a odsraňování velkoobjemového odpadu – SITA
57 kontejnerů 60,6 t		
5. Pronájem některých kontejnerů – SITA		
6. Svoz a odstranění stavební sutí – Blatný, 9 kontejnerů 39,9 t		
Celkem náklady			
Příjmy obce:
1. Za směsný KO od – občanů		
		
– podnikatelů		
2. Úhrada od občanů za stavební suť		
Celkem příjmy			
Rozdíl hrazený obcí		

162.204,–
223.893,–
9.516,–
22.831,–
965.656,–
551.155,–
21.029,–
4.780,–
576.964,–
388.692,–

Obec dále zabezpečuje na sběrném dvoře sběr starých pneumatik, elektrospotřebičů, bílého zboží, starého nábytku a železného šrotu. Domníváme se, že k výše uvedeným číslům není potřeba další komentář. Vybírání poplatků za sběr KO je stanoveno
zákonem paušálně na občana. Výše poplatků je odvozena od nákladů v předchozím
roce. Obec vytvořila mimořádné podmínky pro třídění odpadu a k tomu mohou občané využít služby uvedené pod pol. 2, 3, 4 a 6 a ne jen pod pol. 1.
3. Náklady na rekonstrukce vozovek a opravy chodníků v letech 2008 až 2010 a
dalších.
Uváděny jsou pouze náklady na rekonstrukce vozovek, vybudování parkovacích
stání, opravy chodníků a dešťové kanalizace související s vybudováním splaškové kanalizace.
		
Náklady vč. DPH (Kč)
1. Náklady v roce 2008		
730.261,–
2. Náklady v roce 2009		 15.653.771,–
3. Plánované náklady v roce 2010
– ul. Brněnská, nová dešťová kanalizace a nový chodník		 1.943.698,–
– ul. Za Humny, nový chodník (zastávka – Rafaj)		
212.148,–
– ul. Brněnská, nový chodník (Pelouschek – Kohout)		
109.301,–
– ul. Hlinky, nový chodník (zátočina – cihelna)		
188.629,–
– křiž. Náves 3, nový asfaltový povrch (u Bendového)		
170.197,–
– křiž. Hlinky, nový asfaltový povrch		
188.394,–
– křiž. Gastl – Masařík, přeložení chodníku		
74.961,–
9
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– nová dlažba k zvednutým mostkům mezi ul. Náves 2 a 3		
30.996,–
– klub důchodců, nový vstup a jiné menší opravy		
51.038,–
Celkem náklady			 2.969.362,–
Celkem náklady v letech 2008 až 2010		 19.353.394,–
4. Zbývající akce související s vybudováním splaškové kanalizace.
– rekonstrukce vozovky ke hřišti – odhad ceny		 1.500.000,–
– nová krajská vozovka (Masařík – kostel) – SÚS asi		 14.000.000,–
v tom podíl obce na parkovací stání, dešťovou kanalizaci
a nový chodník			 2.274.000,–
Celkové náklady všech rekonstrukcí a oprav		 23.127.394,–
Tato část zprávy navazuje na článek – Financování splaškové kanalizace, oprav
komunikací a dalších souvisejících akcí uveřejněný v loňském Zpravodaji č. 5 září–říjen 2009. Proti tomuto článku došlo k jedné změně. Obec si nevzala od svazku úvěr
ve výši 3.330.000 Kč s úrokem 5 % a dobou splácení 15 roků, ale pouze půjčku ve výši
1.800.000 Kč s úrokem 3 % a dobou splácení 3 roky.
V tomto roce budeme splácet:
– splátku investičního úvěru, který má Svazek u KB na vlastní kanalizaci 1.177.029,–
– splátku půjčky od Svazku včetně úroků na opravy komunikací		
684,000,–
– úroky od úvěru 8,0 mil. Kč od ČMZRB, úrok 2,66 %, splácení jistiny
až v letech 2012–2019 na opravy komunikací		
215.756,–
Celkem			 2.076.785,–
Obec je schopna bez větších potíží splácet úvěry a půjčku. Nebude však v nejbližším
období schopna z vlastních prostředků realizovat větší investiční akce v řádu mil. Kč.
Na větší investiční akce bude naprosto nezbytné získat dotace.
Ing. Jiří Kozák
předseda finančního výboru

Usnesení č. 16 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 29. 3. 2010 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Rudolf Lichka, Ing. Jan Přikryl
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
2. Ověřovatele zápisu: Rudolf Kaláb, Jiří Krška
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
3. a) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Tvarožná, který
byl za r. 2009 nulový. (příloha č. 1)
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 b) Výsledek hospodaření přísp. organizace Základní škola Tvarožná, který činil
v roce 2009 celkem 33 002,30 Kč. Rozdělení do fondu odměn 1 000,– Kč, do rezervního fondu Kč 32 002,30. (příloha č. 2)
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
Tvaroženský zpravodaj
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4. a) Rozpočtové opatření č. I/2010 – příloha č. 3
		 b) Sociální fond na rok 2010 –příloha č. 4
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
5. Návrh na vyřazení DHIM – Drobný hmotný investiční majetek – Útvar 055 – SDH,
Obec Tvarožná, Základní škola – dle přílohy č. 5
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
6. Obecně závaznou vyhlášku 1/2010 o místních poplatcích v obci – příloha 6
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů v obci Tvarožná – příloha 7
		 Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 0
8. Zakladatelskou smlouvu a Stanovy zájmového sdružení právnických osob „Slavkovské bojiště Austerlitz“ – příloha č. 8
		 Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se hlasování 1 omluveni členové ZO 0
9. Informační projekt obce Tvarožná
		 Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 0
II.
1.
2.
3.

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
Zprávu starosty
Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.
Informaci o havarijním stavu dešťové kanalizace v ulici Konec.

III. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
1. Radě obce – vznést dotaz na oddělení dozoru Ministerstva vnitra, kde a v jakém
rozsahu je možno regulovat umístění a komerční využití hracích automatů.
2. Komisi životního prostředí – kontaktovat Vodohospodářskou správu v otázce vyčištění potoka
3. Komisi životního prostředí – řešení odpadu u obyvatel bez popelnic.
Ve Tvarožné dne 29. 3. 2010
František Kopecký – starosta		
Ověřovatelé:
Rudolf Kaláb – zastupitel 			



Ing. Jiří Havel – místostarosta
Jiří Krška – zastupitel

Zprávy komisí Z.O.

Opravy po splaškovém odkanalizování
Oprava komunikací a chodníků
po splaškovém odkanalizování byla letos
v naší obci z důvodu špatného počasí
posunuta až na měsíc duben. Stavební
firmou Šenkyřík byl opraven chodník
od kovárny směrem ke Gastlu, Na Návsi
byly zhotoveny ze zámkové dlažby nové
11

vstupy na mostky a byla provedena oprava dešťových šachet. Položení nového
asfaltového povrchu na křižovatce Náves-Krhón (u Bendového) a na křižovatce
v Hlinkách provedla firma Eurovia. Celkové finanční náklady na úpravu těchto křižovatek zatížily obecní pokladnu částkou
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skoro 360 tis. Kč. Byla provedena oprava
chodníku na ulici Za Humny od autobusové zastávky k domu č. p. 252 (Rafaj Jiří)
a Na Konci v úseku Pelouschek – Kohout.
Opravu provedla firma Promont, která
v současné době provádí i největší investiční akci letošního roku a to opravu dešťové kanalizace, včetně chodníku Na Konci. V plánu máme ještě opravu chodníku
v Hlinkách. Samozřejmě se snažíme postupně odstraňovat objevující se různé
drobné závady, ať už to jsou uvolněné
poklopy, výtluky, případně špatně vyspádované úseky chodníků či komunikací.
Do dnešního dne je na splaškovou kanalizaci připojeno 280 nemovitostí. Předpokládáme, že domů, které přecházejí
ještě v úvahu na připojení je celkem 47.
Tímto žádáme všechny občany, kteří
se doposud nepřipojili, aby tak učinili nejpozději do konce měsíce června.
Po té proběhne už definitivně poslední
hromadná kolaudace. Občané, kteří se
do této doby nepřipojí, si potom musí
jednak vyřídit kolaudaci na Stavebním
úřadě v Pozořicích sami a navíc se vystavují možným sankcím za nesplnění
termínu pro připojení. Jednotlivé případy nepřipojených nemovitostí bude
řešit Rada obce případně Zastupitelstvo ve spolupráci se Svazkem Šlapanicko.

mace na internetu, najde vše podstatné
v tomto článku.
9. května na Sokolovně vystoupil
Kyjovský komorní orchestr, v rámci tradičního koncertu ke dni matek. 16. května v sále KD Kosmák se uskuteční již XIII.
ročník přehlídky dechových souborů
u příležitosti narození J. Antoše. Můžete
se těšit na soubory, které u nás ještě nevystupovaly. Ze Středního Slovenska přijede
DH Štefanovjanka, Slovácká dechovka
Rozmarýnka, DH Voděnka a z Hlohovce
na Jižní Moravě DH Večerka. Tu správnou
sváteční atmosféru vylepší svým humorem zajisté i lidový vypravěč František
Uher. Na květen dále připravil tvaroženský Skaut šprýmiádu a TJ Sokol turnaj přípravek v kopané. Začátkem června mají
aktivity tvaroženští hasiči a to ke Dni dětí
u školy ukázky techniky a 6. června na návsi soutěž o pohár zastupitelstva obce.
Koncem měsíce Tradiční tvaroženské
hody, děti zatančí moravskou besedu,
k tanci i poslechu zahraje DH Liduška.
TJ Sokol Tvarožná si v tomto roce připomene 100. výročí od svého založení
a v rámci těchto oslav uspořádá nejen
výše zmíněný turnaj v kopané pro děti,
ale i 26. 6. turnaj v malé kopané pro dospělé, přebor v lehké atletice a tradiční
tvaroženskou olympiádu v srpnu na hřišti
pod Santonem. Nebudou chybět tanečValný Karel, technický pracovník ní zábavy a setkání rodáků u příležitosti
Ing. Šimek V., předseda stavební komise tvaroženské pouti.
Na závěr letních prázdnin připravíme,
tak jak v loňském roce ve spolupráci se
Zpráva kulturní komise
SDH Tvarožná pro děti a rodiče zábavné
Vážení spoluobčané, v krátkém člán- odpoledne.
ku Vám připomenu, kam je možné se
Na závěr roku 205. výročí Bitvy tří cípo nově zrekonstruovaných komunika- sařů a nebude chybět zpívání pod Vánočcích a chodnících vydat u nás ve Tvarožné ním stromem. Ještě nezačalo léto a já píši
na kulturní akce. Vše důležité je neustále o zimě, a tak v neděli, 16. 5. odpoledne
aktualizováno na webových stránkách na přehlídce dechovek na viděnou.
obce, kdo nemá tu možnost čerpat inforLubomír Šubrt, kulturní komise

Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti zájmových organizací

Akce k 100. výročí založení TJ Sokol Tvarožná
Tělovýchovná jednota bude v následujících měsících organizovat tyto soutěže:
• Přebor Tvarožné v lehké atletice se uskuteční na hřišti pod Santonem 1. 6. 2010
od 15 hodin.
• Tvaroženský turnaj ve futsale na umělém povrchu u Sokolovny bude 26. 6. 2010
od 9 hodin.
• Turnaj přípravek v kopané začne na hřišti pod Santonem 27. 6. 2010 od 9 hodin.
• Tvarožná – Selenča (Srbsko) přátelské utkání v kopané na hřišti pod Santonem
s hosty ze Selenče v Srbsku se uskuteční 27. 6. 2010. Začátek utkání bude ještě
upřesněn.
• Tradiční tvaroženská olympiáda v lehké atletice bude na hřišti pod Santonem
2. 8. 2010 od 9 hodin.
• Netradiční tvaroženská olympiáda v lehké atletice se uskuteční také na hřišti pod
Santonem 4. 8. 2010. Začátek bude včas oznámen.
Tyto naše sportovní aktivity na nejbližší měsíce mohou být ovlivněny nepříznivým
počasím a přesunuty na jiný termín.
•
•

Předpouťová zábava s Lehkou nohou bude v pátek 6. 8. 2010 od 20 hodin.
Tradiční pouťové setkání s přáteli při hudbě Rančerů v sobotu 7. 8. 2010 od
20 hodin.
Tyto zábavy budou za každého počasí.

Toto jsou naše aktivity v nejbližším období a doufám, že podpoříte naši snahu s organizací těchto soutěží a zábav svou účastí ať již aktivní jako soutěžící nebo pasivní jako
diváci.
Těšíme se na Vás!

Za TJ Jan Urbánek

Zpráva oddílu stolního tenisu
Posledními zápasy dne 21. 3. 2010 byla
ukončena okresní soutěž ve stolním tenisu – sezóna 2009/2010. Tak jako již několik
roků zpět, nastupují do soutěží okresního
přeboru tři družstva reprezentující Tvarožnou. Náš nejlepší tým – „A“ vedený Jirkou Procházkou byl v této sezóně oslaben
o nejlepšího hráče minulých sezón Pavla
Kousala ml., který přestoupil na hostování
do Mokré. I přes tuto skutečnost se dokázal tým svými výkony udržet v okresním
přeboru 3. Třídy, i když jak se říká „o vlásek“.
13

Družstvo „B“ je již několik sezón pravidelným účastníkem okresního přeboru 4.
třídy a i letos vybojovalo celkově 7. místo
(1. místo v nadstavbě B). Postup mezi elitní šestku po základní části byl ale tentokrát hodně blízko.
Ještě napjatější situace byla u týmu
„C“, který hraje základní soutěž. Družstvo,
které je posíleno o dvě hráčky z Jiříkovic se bez problému dostalo po základní
části soutěže do nadstavby A a dlouhou
dobu se drželo na postupových příčkách.
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Až několik posledních neúspěšných zápasů rozhodlo o tom, že nakonec skončilo
na celkovém 4., bohužel již nepostupovém místě.
V žebříčku jednotlivců dopadli podle
předpokladů nejlépe hráči družstva „A“,
nejlepším hráčem se stal Jirka Procházka.
Klasifikováno bylo celkem 263 hráčů, kteří
v příslušné soutěži odehráli více jak 50 %
zápasů.
Na ukončení letošní sezóny jsme uspořádali turnaj za účasti hráčů z okolních
obcí Jiříkovic. Sivic, Vin. Šumic a pozvání
přijali i hráči z obce Slavíkovice u Rousínova. Ani není nutné zmiňovat, kdo zvítězil,
důležitější je, že jsme opět rozšířili okruh
našich stolnětenisových přátel, tentokrát
směrem na východ.

A ještě k níže uvedeným tabulkám:
Okresní soutěže stolního tenisu Brnovenkov jsou rozděleny do 5 výkonnostních kategorií OP 1 – 4 a okresní soutěž
OS – základní skupina. Každá výkonnostní
kategorie okresního přeboru (soutěže) se
po úvodní základní části rozděluje na dvě
skupiny – A a B. O postup do vyšší soutěže hrají pouze družstva (skupina A), která
se umístila v základní části na 1.–6. místě.
Postupují zpravidla první dvě družstva
v tabulce. Družstva, která se umístila na
6.–12. místě hrají ve skupině B a poslední
dvě družstva ze skupiny zase naopak sestupují do soutěže nižší.
Za oddíl st. tenisu
Ing. Šimek Vilém

REKLAMA
Rekondiční a relaxační masáže

„Úsměv uzdravuje mysl,
dotek uzdravuje tělo“

Nově otevřená provozovna v Podolí od 15.února 2010
9
9
9
9

Cílená pomoc od bolestí zad
Odbourávání nežádoucích fyzických stavů – stres, bolest hlavy, nespavost.
Účinná pomoc při problémech s pohybovou soustavou.
Podpora krevního oběhu

Provozovna se nachází v prostorách integrovaného domu s chráněnými byty – Podolí 122
Bezbariérový přístup
Kvalifikovaná masérka s akreditovaným certifikátem MŠMT a masérskou praxí.
Individuální přístup ke každému klientovi
Objednávky pouze na telefon nebo mailem.
Provozní doba dle domluvy.
Zaváděcí ceny – sleva 20% (platí do 31.3.2010)
Ivana Hrušková
tel: 733 646 600
e-mail: ivana-hruskova@seznam.cz
web: www.rekondicni-masaze.com

Tvaroženský zpravodaj

Ceník

hlava
obličej
šíje
horní končetiny
záda
záda+šíje
dolní končetiny
celková masáž
těhotenská masáž

min cena zaváděcí cena
20
120
90
20
120
90
20
120
90
20
120
90
30
200
160
60
300
200
20
120
90
90
450
360
30
200
160
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Okresní přebor 3. třídy

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

8

6

7

0

727:690

198:180

43

1

Prštice A

21

2

M. Knínice C

21

8

5

8

0

758:714

195:183

42

3

Lažánky B

21

7

4

10

0

678:753

172:206

39

4

Tvarožná A

21

6

5

10

0

720:753

179:199

38

5

Hlína A

21

6

5

10

0

724:721

183:195

38

6

Neslovice A

21

1

2

18

0

516:876

123:255

25

Okresní přebor 4. třídy

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Tvarožná B

21

12

1

8

0

746:667

204:174

46

2

Rebešovice D

21

10

4

7

0

742:675

204:174

45

3

Kanice A

21

8

2

11

0

719:679

191:187

39

4

Nedvědice B

21

6

3

12

0

671:774

165:213

36

5

Ivančice C

21

6

0

15

0

555:843

139:239

33

6

Lažánky C

21

0

3

18

0

481:884

117:261
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Okresní soutěž

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Prace B

21

15

3

3

0

834:572

234:144

54

2

Oslavany C

21

14

3

4

0

865:552

252:126

52

3

Mokrá D

21

13

4

4

0

808:596

229:149

51

4

Tvarožná C

21

11

5

5

0

809:611

230:148

48

5

M. Knínice D

21

12

2

7

0

790:597

220:158

47

6

N. Bránice D

21

6

3

12

0

710:718

189:189

36

REKLAMA

Podlahářské práce Kos Michal
provádím kladení PVC, koberců, korku,
laminátových podlah, broušení a renovaci parket
kontakt: Kos Michal, Mokrá 342, 66404, tel.: 605 858 375,
email: kos.michal@centrum.cz, http://podlaharskepracekos.webnode.cz
15
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Ze života…

Nedávno mi byla diagnostikována následující choroba:
VPDSP – Věkem Podmíněný Deficit Soustředění Pozornosti.
I když je používán ženský rod, v tomto případě pohlaví nerozhoduje a jedná se
o všechny seniory.
Projevuje se například takto:
Rozhodnu se zalít zahradu. Když jdu k hadici na zdi garáže, všimnu si, že i auto potřebuje opláchnout.
Jdu si pro klíč od auta, abych ho vyvezla na prostor před garáží.
Ovšem přitom uvidím na stolku v předsíni neotevřenou poštu.
Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nějaké složenky na zaplacení.
Položím klíče od auta na stolek a začnu probírat poštu.
Přitom vidím řadu reklamních letáků a jdu je hodit do odpadkového koše v kuchyni.
Vidím, že je plný, takže letáky položím na kredenc a jdu vyhodit odpadky do kontejneru na ulici.
Přitom si uvědomím, že vedle kontejnerů je schránka na dopisy, takže by bylo dobré
dát do schránky i ten dopis, co jsem večer psala.
Jdu si tedy pro něj do pokoje.
Na stole u dopisu leží hrnek s kávou, kterou jsem před chvílí pila.
Vezmu ho do ruky a cítím, že káva už vychladla.
Nevadí, uvařím si nový hrnek kávy.
Vezmu hrnek a jdu do kuchyně.
Cestou vidím, že kytka ve váze začíná uvadat.
Tak položím hrnek na parapet a chci vzít vázu a napustit do ní čerstvou vodu.
Přitom uvidím na parapetu své brýle, které jsem hledala ráno.
Musím si je dát na svůj pracovní stůl, abych o nich věděla.
Ale nejdříve přece jen doliji vodu do vázy.
Položím brýle, vezmu vázu do ruky a vidím, že za vázou leží dálkové ovládání od televize.
Proboha zase ho budeme večer hledat.
Musím ovladač položit k televizi v obýváku.
No ale to počká, napřed přece jen je nutno dolít vodu do vázy.
Jdu do kuchyně a napouštím vodu.
Přitom mi vyšplouchne na kuchyňskou linku a trochu i na podlahu.
Jdu do koupelny pro hadr, abych to utřela.
Potom se vracím do předsíně a přemítám, co jsem chtěla udělat.
K večeru – zahrada není zalitá, auto není umyté (ale nemůžu k němu najít klíče),
na okně je hrnek se studenou kávou, kytky ve váze jsou už úplně zvadlé, dopis není
vhozený do schránky (ale také ho nemůžu najít), ztratily se mi brýle a televizi musíme
ovládat ručně, ovladač je bůhví kde.

Tvaroženský zpravodaj
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Divím se, že nic není hotovo, když jsem se celý den nezastavila a jsem docela utahaná. No nic, jdu zkontrolovat došlé maily.
Udělejte mi laskavost. Přepošlete to všem známým, protože si nemohu vzpomenout, komu jsem to už napsala a komu ne.
Jo a nesmějte se, jestli tyhle stavy neznáte! Váš den se blíží!!!

Tvarožná 25. 4. 1945–25. 4. 2010
(Projev Ing. Františka Galeho, přednesený 25. 4. 2010 na připomínce 65. výročí
osvobození obce).
Scházíme se před pomníky padlých v naší obci, které připomínají válečné události,
dotýkající se Tvarožné a jejich obyvatel v posledních více jak dvou staletích.
Mnohým z nás, kteří procházejí kolem tohoto pietního místa téměř denně, pohled
na pamětní desky i symbolickou sochu vojáka objímajícího plačící dívku, téměř
zevšedněl.
Položme si ruku na srdce a odpovězme si upřímně na otázky, které bychom si měli
čas od času položit.
„Nezapomínáme příliš rychle a příliš často na oběti válečného běsnění i na to, že válka postihuje jak civilní obyvatelstvo, tak rodiny a nejbližší vojáků, kteří často nacházejí
smrt daleko od domova, od svých blízkých.“
„Předáváme našim dětem, vnukům i pravnukům svoje zkušenosti a vzpomínky
na válečné události a oběti z naší vesnice či nejbližšího okolí tak, aby historická pravda
byla uchovávána z generace na generaci?“
Mám vážné obavy, že mnozí z nás by na uvedené otázky nenalezli uspokojivou odpověď. Neberme tuto úvahu jako výtku. Vždyť od poslední válečné události, která je
připomenuta pamětní deskou ruských a rumunských padlých v naší obci, uběhlo již
65 roků.
Většina našich dnešních spoluobčanů před 65 lety nebyla ještě na světě a druhou
světovou válku, která pro Tvarožnou skončila právě 24. dubna 1945, bere jako vzdálenou historii, navazující na roky 1805 a 1914–1918. Události roku 1945 pro mladší generace již mají skoro stejný nádech jako historie bitvy tří císařů nebo oběti první světové
války.
Přesto se však zastavme a připomeňme si alespoň ve výroční dny to obrovské drama, které naši předkové, rodiče i prarodiče prožívali.
Rok 1805 a bitvu, která zasáhla i Tvarožnou si každoročně připomínáme ve třídenním vzpomínkovém cyklu. Ten se již stal součástí našeho kulturního kalendáře v posledních třiceti letech. Konkrétní oběti neznáme, jejich počet můžeme pouze tušit
nebo vypočítávat z dochovaných záznamů v kronikách.
Bohužel I. světová válka v kontextu vzpomínkových akcí notně vybledla přesto, že
na pomníku padlých najdeme dvacet jmen mladých tvaroženských mužů, jejichž hroby jsou rozesety na všech evropských bojištích této války.
Dnes si připomínáme oběti třetí válečné události, a to II. světové války.
S pietou dnes vzpomínáme nejen na vojáky osvobozující naši obec, ale také na oběti z řad civilního obyvatelstva i našich spoluobčanů, kteří bojovali v zahraničních armádách nebo v odboji po celé období protektorátu.
17
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I tady měla Tvarožná své odvážné vyslance i své oběti. Než se 24. dubna v noci probila postupující vojska Druhého ukrajinského frontu od Křepic přes Pratecké návrší, Jiříkovice a Blažovice až po státní silnici Brno–Olomouc, prožili si naši předkové dlouhé
období protektorátu a okupační zvůle.
Fronta přešla přes Tvarožnou relativně rychle. O to delší byl čas čekání na frontové
události. Vždyť mezi rokem 1939 až 1945 uběhlo dlouhých šest roků útlaku a represí,
které si našly oběti i v naší obci.
Vzpomeňme při této příležitosti na starostu obce – Stanislava Veselého, který se nedočkal osvobození a byl umučen v koncentračním táboře Platting jedenáct dnů před
osvobozením. Za účast v odboji pykal i učitel Bohuslav Dostál, který naštěstí přežil i pochod smrti v závěru války a vrátil se z koncentračního tábora ve Freibergu do Tvarožné,
kde na něho čekaly tři děti a manželka.
Jan Frodl se dočkal osvobození v Buchenwaldu a vrátil se do rodné obce po téměř
šestileté anabázi vězně nacistických lágrů. Štěstí měl i Dr. ing. Vlastimil Blahák, podplukovník Československé armády, který ač odsouzen k trestu smrti se zachránil útěkem
z žaláře. Štěstěna se však odvrátila od jiného rodáka z Tvarožné – Richarda Knose, který
byl popraven v Kounicových kolejích.
Ke šťastnějším lze počítat i naše zahraniční vojáky. Nadporučík František Havel –
utekl do zahraniční armády jako maturant. Vrátil se po válce, aby před rokem 1948 znovu emigroval, tentokrát do Kanady, kde také zemřel.
Generálmajor MUDr. Josef Liškutín – prošel západní i východní frontu a dosáhl z našich spoluobčanů na nejvyšší ocenění i ohodnocení. Bohužel ve svých 46 letech umírá
a je pochován na místním hřbitově.
Útěk Františka Havla do zahraničí byl příčinou i uvěznění jeho otce Františka Havla
staršího, v brněnské věznici gestapa. I on měl však štěstí a po několika měsících výslechů a vězeňských útrap se vrací do Tvarožné.
Většina našich obyvatel však očekávala příchod osvoboditelů, když na jaře 1945
bylo jen otázkou, kdy skončí válka? S blížící se frontou si mnozí budovali bunkry, upravovali sklepy, kam budou utíkat při útoku Rudé armády na Tvarožnou. Také se poslouchaly zprávy zahraničního vysílání „Volá Londýn“. Mladí muži museli nastoupit na budování protitankových zákopů a zátarasů.
S blížícím se jarem stále častěji bylo vidět a slyšet letecké roje, které z jihu od Itálie
i z východu nalétávaly se svým nákladem bomb, které svrhávaly na průmyslová centra
včetně Brna. V dubnu 1945 bylo jasné, že dojde k bojovým operacím i ve Tvarožné. Stalo se tak v noci z 23. na 24. dubna.
První osvoboditelé přišli do Tvarožné od Blažovic, záhy obsadili prostor na Santonu,
u školy i u kostela. Tanky a kaťušemi ostřelovali ustupující německé vojáky směrem
k Sivicím, Pozořicím a Mokré. Pro mnohé osvoboditele se stala Tvarožná i místem jejich
posledního odpočinku.
Při osvobozování naší obce padlo 20 ruských vojáků a 4 rumunští. Po několik měsíců byli pochování právě zde – u pomníku padlých, posléze na tvaroženském hřbitově
až konečně našli svůj věčný mír ve společných hrobech na brněnském Ústředním hřbitově.

Tvaroženský zpravodaj
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Válečné události před 65 léty Tvarožnou poznamenaly relativně málo. Vyhořely
pouze dva domy, kam padly zbloudilé pumy a ještě dlouhé roky stál na návsi obrněnec
– torzo německého samohybného děla. Vesnice se jen pomalu vracela k normálnímu
životu. Nikdo tehdy netušil, jaký nás čeká další vývoj v osvobozené republice.
Až dnes – s odstupem 65 let, můžeme hodnotit události, které mnohé z nás poznamenaly.
Staré rány překryly nové rány, mnohá očekávání se nenaplnila a naopak mnohá byla
přeceněna a zpolitizována.
Tvarožná, jako mnohé jiné vesnice a města již nebyla tou vesnicí, jakou si ji budovali
naši předchůdci před válkou. Co však můžeme s velkým zadostiučiněním konstatovat
je skutečnost, že celých 65 roků od dubna 1945 žijeme v míru, staráme se o rodiny, děti
i obec. Válečné události pomalu mizí v zapomenutí. Přímí účastníci postupně odcházejí
a nové generace vnímají události II. světové války i události týkající se naší obce, jenom
jako dávnou historii.
Kulatá i půlkulatá výročí však využívejme k tomu, abychom si i tyto kapitoly naší
novodobé historie připomínali.
V naší obci k tomu máme mimořádné podmínky. Vždyť areál pomníků obětem válek, které naši obec poznamenaly, máme koncentrovaný uprostřed návsi a každý z nás
může a myslím si, že i musí čas od času vzpomenout všech obětí, které jsou zde připomínány.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat nejen občanůn Tvarožné ale i občanům ze sousedních vesnic za dary které věnovali na Charitu. Jako každý rok tak jsme naplnily celé auto.
Též děkuji za finanční pomoc, která činila 1 437 Kč. Ta bude použita na výlohy za dopravu.
Děkuji Žofie Ondráčková

REKLAMA

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
AVIA 3 tuny
DOVOZ: písky, štěrky, stavební materiály
ODVOZ: zeminy, sutě a veškerého materiálu
POKORNÝ JOSEF, TVAROŽNÁ 182
tel.: 544 250 563, mobil: 775 322 165
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
Jarní příspěvek do Zpravodaje zaměřím především na výčet aktivit, které jsme
ve škole v poslední době zrealizovali.
Po jarních prázdninách jsme se sešli
se všemi zájemci na dni otevřených dveří
v naší škole. Koncem března jsme vyhodnotili školní soutěž o Nejoriginálnější kraslici roku 2010. Tentokrát bylo přihlášeno
38 velmi pěkně výtvarně zpracovaných
velikonočních vajíček. Vybrat výherce
bylo opravdu velmi těžké. Žáci zvolili svými hlasy tři, co se jim líbily nejvíce. První
cenu si odnesl Michal Pejřil. Výsledky a fotografie z celé soutěže jsou na našich webových stránkách. Předvelikonoční období jsme zakončili výtvarnými dílnami, kde
si všichni žáci vyzkoušeli různé výtvarné
techniky při výrobě velikonočních ozdob.
Sběr starého papíru byl tentokrát
ve velkém, odevzdali jsme dva téměř plné
kontejnery, za což všem, kdo nám přispěli,
děkujeme.
Den Země jsme si připomněli vysbíráním papírových odpadků v okolí školy
a na návsi. Projekt „Vše o papíru“ si pro
žáky naší školy připravili v měsíci dubnu
studenti PedF MU Brno. Celý den děti získávaly informace o vzniku, výrobě a růz-

ných zajímavostech tohoto vzácného
materiálu.
Koncem měsíce dubna proběhla
na škole kontrola ze strany České školní
inspekce. Paní inspektorka se zaměřila na získávání čtenářské gramotnosti
na naší škole. Výsledky budou uveřejněny
na webových stránkách školy.
Měsíc duben byl úspěšný měsíc
ve sportu. Získali jsme první místo ve vybíjené, za které si naši žáci odvezli ze ZŠ Jihomoravské náměstí Brno putovní pohár.
Mezi ostatní zajímavé jarní akce bych
dále zařadila výlet čtvrťáků do Prahy, pěší
výlet všech žáků do muzea ve Šlapanicích
na výstavu o stavebnici Merkur a besedu
k 65. výročí osvobození obce.
Na měsíc květen a červen plánujeme
dopravní soutěž, atletické závody, výlet
do ZD Viničné Šumice, do ZOO v Brně,
pěveckou soutěž Tvaroženský slavík, koncert ZUŠ, předtančení Moravské besedy
na Tvaroženských hodech a týdenní pobyt na škole v přírodě.
Letošní školní rok zakončíme ve středu
30. června předáním vysvědčení a rozloučením s žáky 5. ročníku.
Mgr. Věra Floriánová

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého jarního příspěvku bych
se krátce zamyslela nad akcemi, které se
konaly na konci měsíce dubna. Maminky společně s dětmi vyráběly nádherné
čarodějnice na výstavku, uskutečněnou
v mateřské škole. Touto cestou bych všem
zúčastněným maminkám i jejich ratolestem chtěla poděkovat za nápadité, mnohdy strašlivě vyhlížející výrobky. Rovněž se
v měsíci dubnu konal zápis dětí do maTvaroženský zpravodaj

teřské školy na příští školní rok 2010-2011.
Vstup do mateřské školy znamená zásadní krok v dětském životě a je pro dítě
mnohem náročnější než vstup do základní školy. Dítě by mělo přijít do školky se
základními návyky a dovednostmi. Mělo
by samostatně jíst a pít, obléknout se,
obout se, zout se, používat toaletu, umýt
se, vysmrkat se, uklidit si po sobě hračky
a vyjádřit svá přání a potřeby. Náš cíl je
20

přece společný. A tím je výchova zdravého a spokojeného dítěte.
Další akcí bylo pálení čarodějnic
na školní zahradě, kde děti získaly čarodějnický diplom. Tato akce se nám vskutku vydařila. Počasí nám přálo, špekáčky
chutnaly a v soutěžích všechny děti skončily na prvních místech.
17. května v 15:30 hod. proběhne malování s maminkami a paní Matouškovou
v mateřské škole, ve spojení s vystoupením starších dětí. Srdečně všechny zveme
na naše výtvarné odpoledne.
27. 5. se zúčastníme výletu na zámek
Rájec-Jestřebí, kde nás čeká mnoho dob-

rodružství, pohádka a nádherné kostýmy,
do kterých se budeme moci převléci i my.
16. června jedeme do Soběšic na ekologický, výchovný program pod názvem
Mravenci. Na konci června, 29. 6. přijede
do mateřské školy maňáskové divadlo
s pohádkou Kocourek a kočička. Tato pohádka bude plná kouzel a veselých písniček.
Myslím, že výčet akcí, které nás do konce školního roku čekají, byl úplný. Všem
čtenářům zpravodaje přeji více slunných
dnů, než bylo dosud, a hlavně hodně optimismu do dalších dní..
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. července. 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

květen–červen 2010
95 let

Galová Anna, Tvarožná 180

90 let

Antonická Eliška, Tvarožná 321
Galová Zdeňka, Tvarožná 276
Vránová Ludmila, Tvarožná 98

85 let

Horálková Věroslava, Tvarožná 244

75 let

Švábenský Rudolf, Tvarožná 254

70 let

Feiková Jiřina, Tvarožná 342

65 let

Kozáková Marie, Tvarožná 53
Ryšánek Zdeněk, Tvarožná 202

60 let

Fišerová Zdeňka, Tvarožná 223
Urbánková Jana, Tvarožná 43
Jašek Milan, Tvarožná 172
Buchta Ivan, Tvarožná 264

50 let

Hradečný Milan, Tvarožná 136
Bajer Jiří, Tvarožná 7
Kocourek Jaromír, Tvarožná 166
Dvořáček Josef, Tvarožná 349

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 14. 5. 2010, 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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65. výročí osvobození obce

