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Vážení občané, 
stavba splaškové kanalizace byla 

ukončena 30. května. Celý systém je 
v  předčasném užívání. Připravují se pře-
dávací protokoly, probíhají závěrečné 
kontroly a sepisují se nedodělky. Dobrou 
informací je, že rozpočtové náklady stav-
by budou dodrženy. Připravuje se závě-
rečné vyúčtování. Závěrečná kolaudace 
stavby bude v srpnu. Dílo je schopno 
plného provozu. Podklady a vyúčtování 
budou státní správě předloženy do konce 
listopadu. K 15. červnu bylo na celé stavbě 
hotovo 980 přípojek nemovitostí. Začala 
běžet lhůta pro reklamace, jištěná zádrž-
ným pro zhotovitele. 

Ve Tvarožné je ke dni uzávěrky Zpravo-
daje připojeno 315 z celkového počtu 365 
přípojek, což je 87 %. Kolaudace přípojek 
proběhla 13. července, další kolaudace 
bude 20. července.

Dotace z Programu rozvoje venkova 
na úroky z úvěrů ve výši 135 000 Kč a na 
realizaci sběrných míst na návsi a v Hlin-
kách byla poskytnuta.

Přebrali jsme provizorní komuni-
kaci k  nové zástavbě ve Vinohradech 
a  24.  června tam bylo zkolaudováno ve-
řejné osvětlení. Byla dokončena oprava 
dešťové kanalizace a realizace nového 
chodníku na Konci. 

Je také podepsána zakladatelská 
smlouva Zájmového sdružení právnic-
kých osob, sdružující město Slavkov 
a obce Prace a Tvarožná. 

Naši obec naštěstí nepostihly povod-
ně, které jsme sledovali jen v televizi. Pře-
sto nás ale vystrašila bouřka v pondělí 
24.  května večer a v úterý 25. května od-
poledne. Obec opět ochránil suchý poldr. 

Fotografie Ing. Vilém Šimek, Jana Daňková, Eliška Filipová, Marie Buchtová, Vratislav Medek.
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Zajímavosti z obce

Informace
•	 16. května se konal XIII. ročník přehlídky dechovek k poctě našeho rodáka Julia An-

toše. Hrály Štefanovjanka, Rozmarýnka, Voděnka a Večerka. Účast opět zachraňovali 
přespolní. 

•	 17. května se na Krajském úřadě uskutečnilo jednání starostů dotčených obcí s ná-
městkyní hejtmana Ing. Procházkovou. Předmětem jednání byla trasa plánované 
jihovýchodní a jihozápadní tangenty.

•	 18. května se v Újezdě u Brna sešla valná hromada Obecně prospěšné společnosti 
Mohyla míru Austerlitz.

•	 22. května pořádali skauti Šprýmiádu.
•	 25. května obec navštívil brigádní generál Zdeněk Škarvada.
•	 6. června se na návsi uskutečnila tradiční hasičská soutěž.
•	 15. června se zástupci obce zúčastnili valné hromady Svazku obcí pro vodovody a ka-

nalizace Šlapanicko ve Šlapanicích.
•	 19. června se uskutečnily obecní hody s patnácti krojovanými páry. Hrála dechová 

hudba Liduška. Přišlo více než 600 platících návštěvníků.
•	 26. června pořádala TJ Sokol turnaj dospělých v malé kopané.
•	 27. června dopoledne se na hřišti pod Kopečkem konal turnaj přípravek. Odpoledne 

bylo sehráno přátelské utkání Tvarožná – FK Kriváň Selenča (Republika Srbsko) s vý-
sledkem 2:1.

•	 30. června se v obřadní síni Obecního úřadu představily kulturním vystoupením 
děti z Mateřské školy, přecházející do školy. S nimi přišly zarecitovat a zazpívat i děti 
z 5. třídy naší školy, odcházející na vyšší stupeň. 

•	 8. srpna bude ve Tvarožné tradiční pouť.

Na základě zkušeností bylo provedeno 
několik technických opatření.

Například sklopení obrubníků u poto-
ka U dvora, usměrnění vody na rozmezí 
Krhonu a Nové ulice, jednání v této věci se 
zástupcem Bonagro a.s. a se zástupcem 
Zemědělské a vodohospodářské správy. 

Opravu dvou soch na návsi zahájil pan 
František Pavůček  8. července. 

Závěrem Vám přeji pěknou dovolenou 
a dětem pěkné prázdniny.

 
František Kopecký

starosta obce

Žádost
Žádáme podnikatele, kteří mají svoje služby inzerovány na obecních internetových 
stránkách, aby novelizovali svoje kontakty.

Poděkování
Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu po bouřkách ve dnech 24. a 25. května. 
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Projekt jižní Morava království Komety
Obec se stala jednou z mnoha, které jsou zapojeny v tomto projektu. Jedná se o vzá-
jemnou propagaci obcí a měst jižní Moravy a HC Kometa Brno.
Bližší informace o projektu na webových stránkách klubu (www.hc-kometa.cz) a na 
str. 7 tohoto zpravodaje.

Volby do PS a Parlamentu ČR
Ve Tvarožné jsou evidováni celkem 974 voliči.
Zúčastnilo se celkem 700 voličů, což je 71,87 %.
Platných hlasů bylo 697.

Z toho získaly jednotlivé strany tento počet hlasů:
 1. KDÚ ČSL 156 hlasů 22,38 %
 2. ODS 123 hlasy 17,65 %
 3. TOP 09 121 hlas 17,36 %
 4. ČSSD 114 hlasů 16,36 %
 5. Věci veřejné 56 hlasů 8,03 %
 6. KSČM 55 hlasů 7,89 %

Ostatní strany získaly celkem 72 hlasy, což je 10,33 %

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–říjen 2010
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.
středa 18. 8. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 28. 8. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 8. 9. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 18. 9. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 29. 9. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 9. 10. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 20. 10. 2010 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. 
Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 

Ing. Jiří Havel 
místostarosta
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Informace Z.O. 

Usnesení č. 17 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 21. 6. 2010 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 
 1. Návrhovou komisi ve složení: Emil Blahák, Ing. Vilém Šimek
  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
 2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Pavel Babušík

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
 3. Závěrečný účet obce za r. 2009. (příloha č. 1) a  Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za r. 2009 (příloha č. 2) 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 4. Rozpočtové opatření č. III/2010 a IV/2010 – příloha č. 3, příloha č. 4 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 5. Odložení jednání o Regulativu výstavby pro lokalitu Velatická a Vinohrady na příš-
tí jednání ZO – příl. č. 5

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
 6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Projektu Fondu soudržnosti 

„Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec“ uzavřený mezi Svazkem Šlapanicko a Obcí 
Tvarožná 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 II. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce  NESCHVALUJE:
Udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o regulaci provozu 
výherních hracích  přístrojů v obci pro p. Romana Bendu a udělení souhlasu 
s umístěním výherních loterijních terminálů na území obce.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 
 1. Zprávu starosty
 2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
 • Zemědělské komisi projednat pozemkovou úpravu ve věci posunutí účelové 

komunikace v lokalitě Velatická dle skutečného stavu.
 • Stavební komisi projednat drobnou pozemkovou úpravu pozemků v lokalitách 

Velatická a Vinohrady.

Ve Tvarožné dne 21. 6. 2010
František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta
Ověřovatelé: 
Jiří Bajer – zastupitel    Pavel Babušík – zastupitel
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Z činnosti zájmových organizací

 TJ SOKOL Tvarožná – sportovní akce k 100 rokům výročí založení
K příležitosti 100 roků založení TJ SO-

KOL Tvarožná proběhly v sobotu 26. červ-
na a neděli 27. června fotbalová utkání.

V sobotu se na umělém hřišti ode-
hrál fotbalový turnaj mezi všemi, kdo 
se ve  Tvarožné do fotbalu zapojují ať již 
v rámci soutěží, tak i na rekreační úrovni. 
Po desáté hodině se tak sešlo 15 borců, 
kteří se rozdělili do tří družstev po pěti 
hráčích. Dominantou každého družstva 
se stali brankáři, kteří si k sobě vybírali 
jednotlivé hráče. A tak vznikla družstva 
pod vedením Jana Urbánka ml., Františ-
ka Fajstla a  Aleše Dědečka. Hrálo se sys-
témem každý s každým a až se odehrálo 
první kolo vzájemných utkání, následo-
valo ještě jedno kolo ve stejném pořadí. 
Vítězem turnaje se stalo mužstvo pod ve-
dením Jana Urbánka mladšího.

Všichni hráči si po skončení pochutna-
li na výborném obědě v Sokolovna baru 
a zakončili tak několikahodinové fotbalo-
vé zápolení, které proběhlo v přátelské at-
mosféře a i přesto, že teplota dosahovala 
takřka 30 °C, všechna utkání měla výbor-
nou a bojovnou úroveň. Je pravdou, že se 
čekala početnější hráčská účast, ale vzhle-
dem k tomu, že se podobný turnaj orga-
nizoval poprvé, může někdy v budouc-
nu přitáhnout více aktérů ať již na  hřišti, 
tak i v hledišti.

V neděli 27. června probíhala fotba-
lová utkání k příležitosti oslav 100 roků 
založení TJ SOKOL Tvarožná na hřišti Pod 
Kopečkem. V 10 hodin startoval turnaj 
přípravek za účasti družstev sousedních 
obcí z Mokré, Pozořic a domácího druž-
stva Tvarožné. Vítězem se stalo družstvo 
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 TJ SOKOL Tvarožná oddíl kopané – konec sezony 2009/2010
Přípravka

V průběhu června skončily mistrovské soutěže sezony 2009/2010 přípravky i mužů. 
Přípravka skončila na výborném třetím místě. Je to v dosavadních soutěžních ročnících 
její nejlepší umístění. Závěrečná tabulka viz. níže.

z Mokré, na druhém místě skončily Pozoři-
ce. Naši hráči skončili na třetím místě.

Dvě hodiny po poledni se pak odehrá-
lo přátelské utkání mezinárodního cha-
rakteru mezi domácí Tvarožnou a FK SLO-
VAN Kriváň Selenča z Republiky Srbsko. 
Naši hráči v poměrně zajímavém složení 
zvítězili po velmi dobrém výkonu 2:1. Nut-
no podotknout, že náš soupeř ze Srbska 
měl v nohách utkání z předchozího dne 
na hřišti v Mokré, kde naopak zvítězil 
v poměru 3:2.

Utkání na obou hřištích proběhlo 
v přátelské a korektní atmosféře. Naši hrá-
či tak mohli poprvé okusit balkánský her-
ní projev a hosté z Republiky Srbsko moh-
li zase po utkání při přátelském posezení 
před kabinami okusit speciality z udírny 
a české pivo.

Díky patří všem, kteří se aktivně zú-
častnili a také všem, kteří se podíleli 
na pořadatelském zázemí všech víkendo-
vých akcí.

Ing. Petr Kozák
SOKOL Tvarožná – Oddíl kopané



9	 Ročník	38	 •	 Číslo	4	 •	 červenec–srpen	2010

Přípravka starší III. tř. sk. A
 1 Újezd 20 17  2  1 110 : 22  53 
 2 Šlapanice 20 16  1  3  93 : 24  49 
 3 Tvarožná 20 11  1  8  80 : 55  34 
 4 Pozořice 20  9  2  9  75 : 36  29 
 5 Blažovice 20  3  1 16  49 : 85  10 
 6 Mokrá 20  0  1 19  7 : 192  1 

Pro nadcházející ročník 2010/2011 se přípravka do soutěže nepřihlásila z důvodu 
nízkého počtu hráčů. Je to velká škoda, ale potvrzuje to obecný trend v mládežnických 
kategoriích, kde se projevují slabší populační ročníky a mnohdy jiné zájmy než fotbal. 
Přesto věřím, že pro příští sezonu se podaří sestavit družstvo přípravky nebo žáků.

MUŽI
I přes závěrečný finiš a výhru tří zápasů v řadě, z toho posledních dvou na hřištích 

soupeřů, neznamenaly posun v tabulce směrem nahoru. V tomto kontextu může pou-
ze mrzet zbytečné prohospodaření bodů se slabšími soupeři v průběhu sezony. Snad 
to bude ponaučením pro další sezonu, do které družstvo mužů vstupuje v prakticky 
stejném složení jako do právě skončené sezony.

Bude následovat krátká letní přestávka. Obnovení tréninků se předpokládá přibliž-
ně v polovině července. V sobotu 3. července proběhl losovací aktiv OFS Brno-venkov, 
který stanovil začátek nové sezony na víkend 14. a 15. srpna 2010. Do konce července 
bude známo rozlosování jednotlivých zápasů, které bude umístěno na internetových 
stránkách naší obce a na vývěsce.

Konečná tabulka soutěže mužů vypadá následovně:

III. A muži
 1 Podolí 26 20  4  2 124 : 27  64 
 2 Vojkovice B 26 15  7  4  88 : 43  52 
 3 Opatovice 26 15  5  6  63 : 41  50 
 4 Těšany 26 15  1 10  53 : 46  46 
 5 Blažovice 26 14  3  9  65 : 49  45 
 6 Blučina 26 14  1 11  73 : 56  43 
 7 Rajhrad B 26 14  0 12  68 : 47  42 
 8 Tvarožná 26 13  3 10  47 : 50  42 
 9 Žabčice 26 11  2 13  48 : 59  35 
10 Vin.Šumice 26  8  3 15  50 : 65  27 
11 Moutnice B 26  8  3 15  45 : 81  27 
12 Prace 26  5  6 15  34 : 69  21 
13 Židlochovice 26  4  4 18  46 : 109  16 
14 Měnín B 26  3  4 19  33 : 95  13 

Ing. Petr Kozák
SOKOL Tvarožná – Oddíl kopané
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Místní přebor dětí a mládeže v lehké atletice
V minulém čísle Tvaroženského zpravodaje jste si mohli přečíst, že TJ Sokol Tvarožná 

plánuje přebor v lehké atletice na Den dětí, tj. 1. června 2010. Koncem května a začát-
kem června bylo však počasí více než aprílové, zima a déšť. Zejména vytrvalé deště 
nám znemožnily na takovou akci vůbec pomyslet, protože terén byl promáčený a roz-
měklý. Vybrat náhradní termín nebylo vůbec jednoduché, počasí se nelepšilo, do toho 
se přidaly různé červnové akce, zejména pobyt dětí ZŠ na škole v přírodě. Náhradní 
termín byl proto stanoven až na závěr školního roku, na úterý 29. června. 

Nejvíce úsilí si tentokrát vyžádala příprava doskočiště, které bylo možno najít snad 
jen po paměti. V den akce však bylo vše připraveno, včetně doskočiště doplněného 
čerstvým pískem.

Samotná akce proběhla úspěšně, na hřiště pod kopeček se dostavilo 43 soutěžících 
dětí, přihlíželo a povzbuzovalo mnoho rodičů, prarodičů i starších kamarádů. 

Soutěžilo se tradičně v lehkoatletickém trojboji – v běhu, skoku dalekém a hodu. 
Letošní ročník byl výjimečný tím, že TJ Sokol slaví výročí 100 let a tak na závěr akce 
obdržely všechny děti i malou pamětní medaili – klíčenku. Snad byl tak alespoň částeč-
ně zmírněn smutek těch, které na ty opravdové medaile nedosáhly. O občerstvení se 
postaral náš dlouholetý vstřícný sponzor – MOTOREST ROHLENKA. Za sponzorský dar 
patří poděkování i panu Pavlu Chlupovi a za pomoc všem rozhodčím.

Počasí se vydařilo, nálada byla veselá a soutěživá, jak ostatně dokládá i několik fo-
tografií z akce.



Biřmování



Hody

Bouřka



Koncert ke Dni matek

Bouřka



Fotbalisté ze Srbska ve Tvarožné
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Pozvánka
V rámci předpouťových akcí pořádaných TJ Sokol Tvarožná se tradičně odehrává 

i sportovní soutěž pro děti a mládež do 18let – Tvaroženská olympiáda. Ta proběhne 
i letos, ve svém obvyklém termínu: v pondělí 2. srpna. Avšak netradiční předpouťovou 
akcí, pořádanou k letošnímu stému výročí TJ Sokol, bude Tvaroženská olympiáda pro 
dospělé. Doufáme, že se této akce zúčastní nejen bývalí šampioni TO, dnes již dospělí, 
ale i spousta dalších odvážlivců, kteří si budou chtít, ať již z prestiže či z recese, změřit 
své síly a schopnosti s ostatními. Tato akce proběhne ve středu, 4. srpna, začátek bude 
v  odpoledních hodinách. Po skončení závodů bude jistě co probírat, proto budeme 
rádi, když přijmete pozvání k posezení s občerstvením a hudebním doprovodem.

Už teď se na všechny soutěžící i povzbuzující za celý organizační výbor TJ Sokol 
Tvarožná těší. 

Ivona Šťastná

Hasiči – jaro 2010
Než se pustíme do jarní přípravy, musíme se rozloučit s podzimem. A to branným 

závodem v Kanicích, který patří do podzimní části hry plamen. Odsud si odvážíme pěk-
né 2. a 10. místo.

Do konce roku 2009 jsme se pravidelně scházeli a plánovali, co bude dál.
Na Silvestra 31. 12. jsme se všichni sešli na hasičské zbrojnici, kde jsme otevřeli pár 

lahví rychlých špuntů a pěkným ohňostrojem jsme se rozloučili s rokem 2009. Přes 
zimu jsme si udělali malou přestávku, abychom načerpali co nejvíce sil do další sezó-
ny, která bude opravdu velmi pestrá. Naše řady přes zimu posílilo několik nových dětí, 
které se ihned zapojili do přípravy na jarní část. Díky těmto nováčkům se nám podařilo 
sestavit jedno družstvo starších žáků a dvě družstva mladších žáků. Abychom družstva 
mladších dětí nějak rozlišili , pojmenovali jsme je „Soptíci“ a „Dráčci“.

A nyní naše výsledky z jarní části, kterých jsme dosáhli:

Pístovice – Soptíci 19. místo, Dráčci 18. místo, starší žáci 20. místo
Sivice – Soptíci 6. místo, Dráčci 12. místo, starší žáci 15. místo
Ivanovice na Hané – Soptíci 10. místo, Dráčci 12. místo, starší žáci 15. místo
Kroužek – Soptíci 7. místo, Dráčci 13. místo
Přísnotice – Soptíci 4. místo
Luleč – požární útok – Soptíci 3. místo, Dráčci 14. místo, starší žáci 11. místo
 štafeta dvojic – Soptíci 8. místo, Dráčci 15. místo, starší žáci 11. místo
Křenovice – Soptíci 2. místo, Dráčci 5. místo, starší žáci 6. místo

Abychom stále jen nesoutěžili, uspořádali jsme 30. dubna za hasičskou zbrojnicí tra-
diční „pálení čarodějnic“. Chvíle čekání n špekáčky či grilovaného masa jsme si krátili 
různými soutěžemi. Nakonec všichni dostali odměnu a po zkonzumování všeho provi-
antu jsme se rozběhli do svých domovů, protože začalo pršet a pršelo ještě měsíc.

 Za dva dny 2. 5. na sv. Floriána se zúčastníme v našem kostele sv. Mikuláše 
ve Tvarožné, mše svaté za naše živé a zesnulé bratry hasiče. V neděli 25. 5. někteří z řad 
dětí a dospělých navštívili velkou hasičskou pouť ve Křtinách, kde se nám moc líbilo. 
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Zhlédli jsme zde práci profesionálních hasičů, kteří zachraňovali lidi z hořícího domu, 
kanické koňské spřežení a jiné. 

Ve spolupráci s bukovinskými dětmi jsme předvedli ukázku naší přípravy na soutě-
že. Po malém občerstvení jsme se rozloučili s našimi kamarády z blízkého okolí a s částí 
pěkné Drahanské Vrchoviny a odjeli domů, kde jsme se o hodinu později zůčastnili 
slavnostního položení věnců ruským velvyslancem k památníku padlých.

Na den dětí, 1. 6. jsme uspořádali pro děti ze základní školy a mateřské školy „zábav-
né dopoledne“. Úkoly plnily na šesti různých stanovištích např. přetahování, hra Ťuk, 
natahování gumy, motání hadic…

Nakonec jsme popřáli dětem k jejich svátku a za úspěšné splnění disciplín dostali 
sladkou odměnu. V sobotu 19. 6. některé z našich dětí zatancovaly na obecních hodech 
v areálu domu Kosmák Moravskou besedu. Také jsme se zúčastnili jako každý rok vý-
tvarné a literární soutěže „PO očima dětí“. Do krajského kola postoupil Daniel Kotulan 
a Michaela Kozáková

Zde v této soutěži naše účast končí pro velkou konkurenci.
Ve středu 23. 6. se konala v Sivicích soutěž „prázdninový pohár mládeže okrsku Po-

zořice“ Pro nás to bylo špatně vybrané datum, protože většina našich dětí byla na škole 
v přírodě. Do Sivic jsme odjeli pouze s jedním družstvem starších žáků, kteří obsadili 
krásné 1. místo.

Než jsme se rozešli na prázdniny, tak se účastníme závodů v Brně-Slatině, odkud 
si odvážíme mladší žáci 1. a 2. místo starší žáci 4. místo

Několik z nás se zúčastní o prázdninách 14-ti týdenního „mezinárodního hasičské-
ho tábora“ v Jánských koupelích. Určitě to bude pro nás velký zážitek, ale o tom už zase 
někdy příště.

Za mladé hasiče a jejich vedoucí Vám přeji pěkné prázdniny.
Žofie Ondráčková
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lament) zasedající v Brně. Na zástavě je 
horní pruh žlutý a dolní červený. Shodné 
vlajky mají ale nyní i některá města. Proto 
byla ta naše moravská doplněna již v mi-
nulosti o  další tradiční zemský symbol – 
erb s moravskou orlicí.

Podrobnosti k akci i s mapou, na níž 
jsou zaznamenány obce a města, jež vlaj-
ku vyvěsí, jsou na internetových strán-
kách MNO www.zamoravu.eu. Chci touto 
cestou poděkovat představitelům radnic, 
kteří akci podpořili. Vám spolu s nimi pře-
ji, aby jste si nadcházející nejvýznamnější 
moravský svátek hezky užili.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda MNO

Radnice vyvěsí vlajku Moravy
Pátý červenec je jedním z nejdůleži-

tějších dní v kalendáři spojený s dějinami 
Moravy. Coby státní svátek připomíná 
odkaz věrozvěstů svatých Cyrila a Meto-
děje, kteří po příchodu na Velkou Mora-
vu evangelizovali její obyvatele. Význam 
soluňských bratří, těchto duchovních 
patronů Moravy, připomněl při loňské 
návštěvě Brna i papež Benedikt XVI. Ne-
politické občanské sdružení Moravská ná-
rodní obec (MNO) proto přišlo s návrhem, 
aby radnice vyvěšovaly vždy 5. července 
vlajku Moravy a připomněly tak veřejnosti 
bohaté tradice, dějiny a kulturu této histo-
rické země.

Účast na prvním ročníku akce schváli-
lo více než 50 radnic, včetně té vaší. Další 
postupně přibývají. Pevně věříme, že vy-
věšením vlajky se podaří posílit přede-
vším v mladých lidech vztah k zemi, v níž 
žijí. Její patroni jsou i představiteli vzděla-
nosti. Moravská vlajka by proto měla být 
pro veřejnost impulzem k poznávání his-
torie a přírodních krás Moravy.

Podobu vlajky stanovil již v roce 1848 
moravský sněm (tehdejší moravský par-

Ze života…
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Tvarožná –  partnerská obec HC Komety Brno
Rádi bychom Vás informovali, že obec 

Tvarožná se stala partnerskou obcí projek-
tu Jižní Morava – Království Komety. Zařa-
dili jsme se tak mezi 32 obcí a měst, která 
se do projektu doposud zapojila. Cílem 
tohoto projektu, je především vyjádřit 
vděk a poděkování všem jihomoravským 
fanouškům, kterých opravdu není málo 
a společně s partnerskými obcemi jim 
nabídnout snazší propojení s klubem HC 
Kometa Brno. 

Kometa je momentálně jediným ex-
traligovým hokejovým týmem na Jižní 
Moravě a z toho důvodu je projekt pojme-
nován s trochou nadsázky Jižní Morava – 

„království“ Komety. Označení „království“ 
současně koresponduje s ustáleným ter-
mínem Modrobílá šlechta, jak je klub Ko-
meta Brno často nazýván.

Klub si je vědom obrovské fanouš-
kovské podpory ze všech koutů Jižní Mo-
ravy, ke které patří i fanoušci z naší obce. 
Uzavřeným partnerstvím tak umožníme 

svým občanům využívat výhody jako je 
například možnost využití rezervace vstu-
penek na domácí zápasy či možnost za-
koupení limitované edice zboží s názvem 
naší obce. Bližší informace v souvislosti 
s těmito výhodami očekávejte v našem 
zpravodaji nebo na oficiálních webových 
stránkách obce.

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Poslední příspěvek letošního školního 

roku začnu bilancováním. Letos navště-
vovalo naši školu 49 žáků, kteří se učili 
ve  3  třídách. Druhé pololetí zakončilo 
s  prospěchem s vyznamenáním 38 žáků, 
z  nich 29 se samými výbornými. Žádný 
žák ročník neopakuje, ani mu nebyla sní-
žena známka z chování. 

Absence ve druhém pololetí se od 
1. pololetí nezměnila. Průměr na jednoho 
žáka činí 30 hodin. Nejvíce zameškaných 
hodin měli žáci 5. ročníku.

Letos se loučíme se 7 páťáky, kteří 
přecházejí na další svá působiště do růz-
ným míst: 1 na Gymnázium ve Šlapanicích, 

4 do ZŠ Pozořice a dalších 2 žáci na ZŠ Ji-
homoravské náměstí v Brně. Z naší školy 
také odcházení do brněnských ZŠ ještě 
další tři žáci z nižších ročníků. Všem jim 
přejeme hodně úspěchů a také hodně 
nových kamarádů a dobrých učitelů. 

Akce posledních týdnů byly ve zname-
ní pěkného počasí, takže se nám vydařily. 
Škola v přírodě, pořádaná v posledním 
celém červnovém týdnu v Čeložnicích 
u  Kyjova, byla tentokrát motivována po-
znáváním hmyzu. Všech 38 žáků, kteří se 
pobytu zúčastnili, bylo po příjezdu rozdě-
leno do pěti družstev, která plnila různé 
úkoly a společně objevovala hmyzí a pa-
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Mateřská škola Tvarožná
Teplé letní počasí nám signalizuje, že nastává doba prázdnin a dovolených. V ma-

teřské škole budou prázdniny jako každoročně ve znamení malování, oprav a úprav 
díky obecnímu úřadu, který se o nás tak hezky stará. Pokud se ohlédneme do měsí-
ců května a června zjistíme, že  byly velmi bohaté na různé akce. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat našim hasičům, kteří nám 1. června připravili zajímavé a netradiční 
dopoledne. Děti byly plny zážitků, o kterých ještě dlouho mluvily. Škoda jen, že nebylo 
trochu tepleji.

Nyní bych se krátce zmínila o organizačních záležitostech, týkajících se příštího 
školního roku. Školní rok zahájíme 1. 9. 2010 v 7:00 hod. Úplata za předškolní vzdělá-
vání bude od září 200 Kč měsíčně. Děti v posledním ročníku vzdělávání jsou od úplaty 
osvobozeny.

Pokud máte zájem platit obědy ve školní jídelně bezhotovostním způsobem, je nut-
né zřídit trvalý příkaz se splatností do 20. v měsíci.
Strávníci ZŠ 7–10 let: 320 Kč.
 11–14 let: 360 Kč.
Strávníci MŠ celodenní stravování: 520 Kč.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém 
uvedeného věku dosahují. (od 1. 9. do 31. 8.)

Číslo účtu MŠ Tvarožná je 168323241/0300. Variabilní symbol zadejte rodné číslo 
dítěte. První platba na září 2010 musí být uhrazena do 20. srpna 2010.

Stravné na září 2010 pro MŠ a ZŠ vybírá paní Bajerová 26. 8. 2010 od 9:00 hod. do 
16:00 hod. v budově MŠ. Ve stejný den rovněž vybírá úplatu za předškolní vzdělávání 
na září + říjen 2010 (400 Kč).

Všem čtenářům zpravodaje přeji příjemné prožití letních měsíců a hodně sluníčka, 
které bylo v posledních týdnech na nás tak skoupé.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

voučí říši. Za pěkného počasí jsme usku-
tečnili celodenní výšlap na nedalekou zří-
ceninu hradu Cimburk, zasportovali jsme 
si při hmyzí olympiádě, pozorovali a po-
znávali nalovený hmyz a také jsme ochut-
nali koláč připravený z moučných červů. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
místním hasičům, kteří nám na pobyt od-
vezli zavazadla, abychom se s nimi nemu-
seli tísnit v autobusu.

V červnu jsme také mohli díky počasí, 
které se po dlouhé době vylepšilo, zatan-

čit na hodech Moravskou besedu a navští-
vit kravím a biotop ve Viničných Šumicích. 

Závěr školního roku proběhl tradičně 
rozloučením s páťáky, předáním vysvěd-
čení a přáním krásných prázdnin. Tím za-
končím i já svůj dnešní příspěvek: všem 
čtenářům Zpravodaje přeji krásný letní 
čas a dětem sluníčkové prázdniny a hod-
ně pěkných zážitků. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. září. 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 2010
98 let Košuličová Růžena, Tvarožná 306
85 let Minaříková Marie, Tvarožná 277
 Zemánková Růžena, Tvarožná 84 
 Staněk Josef, Tvarožná 162

80 let Ondráčková Ludmila, Tvarožná 304

75 let Látalová Olga, Tvarožná 138

70 let Krčková Marie, Tvarožná 288

65 let Hejduková Amálie, Tvarožná 274
 Pospíšil Václav, Tvarožná 336 
 Kozák Jiří, Tvarožná 53

60 let Konečná Hana, Tvarožná 247
 Andrysíková Alena, Tvarožná 56 
 Kotlánová Kateřina, Tvarožná 130

50 let Palčíková Eva, Tvarožná 218
 Hradský Zdeněk, Tvarožná 200 
 Šemora Václav, Tvarožná 347

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA



Hasičská soutěž



Vítání občánků

Gratulanti z OÚ – 95 roků paní Anny Gallové

Jubilanti

Sraz motorkářů BMW…


