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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je za námi nezvykle dlouhá plesová
sezóna, skončil masopust a končí také
zima, o které loni v říjnu odborníci tvrdili,
že bude nejmrazivější za posledních sto
let a jeden polský klimatolog dokonce
předpovídal zimu tisíciletí. Nebylo to tak
zlé. Sněhu, alespoň v našich nadmořských
výškách, jsme si moc neužili. Na začátku
února se teploty pohybovaly kolem deseti stupňů nad nulou a na silnici jsme potkávali nedočkavé cyklisty.
Je vidět, že i odborníci se mohou mýlit,
stejně jako každý z nás a většina podobných katastrofických scénářů, kterými nás
média zásobují (a nejde jen o počasí), má
snad jediný cíl – vyvolat v lidech nejistotu a strach z budoucnosti a ve vztahu
k politikům zase nedůvěru, hněv a zklamání. Tedy samé negativní pocity, které
nám pak brání vidět kolem sebe to hezké.
Namísto toho se můžeme třeba radovat
z probouzející se přírody a pustit se do jarního úklidu.
Od poloviny února nastoupil na obecní úřad nový provozní pracovník, kterým
je pan Jaromír Kocourek. Byl vybrán z deseti uchazečů a tento počet svědčí o tom,
že o práci na obci je dost velký zájem
a i to by mělo být pro obecní pracovníky
motivací ke kvalitnímu pracovnímu výkonu. Každý pracovník má určené konkrétní
úseky a plochy v obci a zodpovídá za jejich udržování.
Začátkem jara budou v obci probíhat
úpravy zeleně a mýcení náletových dřevin. Následovat pak bude osazení laviček
a odpadkových košů na návsi, na hřbitově
i jinde v obci.
Probíhá zpracování projektové dokumentace na úpravu koryta potoka

Fotografie Ing. Vilém Šimek a Eliška Filipová.
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v úseku pod Novou Ulicí a ve fázi nabídek
a studií jsou projekty týkající se komunikací (chodník Na Konci, pokračování ulice
Velatická a úprava chodníku podél krajské
silnice v úseku Gastl – Hlinky).
Od 1. 1. 2011 je v platnosti nové nařízení, které ukládá majitelům kotlů a topenišť na plyn nebo tuhá paliva provádět
pravidelně kontrolu a čištění spalinových
cest. V této souvislosti chceme vyjít občanům vstříc a objednat návštěvu kominíků
ve Tvarožné hromadně. Nebude si tak muset objednávat kominíka každý sám a zároveň tímto chceme do jisté míry ochránit
občany a jejich majetek před osobami,
které by se mohly za kominíka pouze
vydávat. Předpokládáme, že tato akce
proběhne po skončení topného období.
Přesné datum bude oznámeno obecním
rozhlasem a na internetových stránkách
obce. Stejným způsobem bude vyhlášen
i termín, od kdy bude možné o tuto službu na obecním úřadě požádat. Orientační
cena revize je 500 Kč za komín.



Od začátku letošního roku víří hladinu společenského dění u nás i v okolních
obcích záměr firmy Goodwill postavit
v Pozořicích bioplynovou stanici. Mnoho
tzv. ekologických projektů, kterých v poslední době vyrostlo jako hub, má se skutečnou ekologií pramálo společného a jediným důvodem, proč byly realizovány, je
dlouhodobě zaručený zisk z prodeje elektřiny za dotovanou cenu. Z dlouhodobějšího hlediska jsou pak životnímu prostředí
spíše škodlivé. K takovýmto projektům lze
řadit i snahu o stavbu velké bioplynové
stanice v Pozořicích. Pokud je mi známo,
městys Pozořice ani žádná z okolních obcí
s tímto záměrem nesouhlasí a podle posledních informací k jeho realizaci s největší pravděpodobností nedojde. A to si
myslím, je pro nás pro všechny jen dobře.
Přeji Vám, abyste překonali jarní únavu a jarní sluníčko Vám dodávalo chuť
do života a do práce.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace o proběhlých akcích
• 22. ledna pořádalo Myslivecké sdružení ve Tvarožné Poslední leč s bohatou zvěřino•
•
•

vou tombolou; do Tvarožné v této souvislosti zavítalo mnoho cizích návštěvníků, což
je pozitivní
12. února se konal v Sivicích Skautský ples se skupinou Kolorez
19. února hasiči pořádali tradiční věneček; nezapomenutelným zážitkem byly taneční kreace hasičského tanečního souboru, který (hodnoceno dle síly potlesku) svým
výkonem zastínil „profesionální“ hiphopové tanečnice
5. března se konaly, opět v režii hasičů, ostatky s průvodem masek a zábavou na Sokolovně za hudebního doprovodu K+R Křenovice; zábavu uzavřel tradiční smuteční
obřad pochovávání basy

Pozvánka na nejbližší akce
• 15. duben – Křest knihy VLADIMÍR DRÁPAL, Tvarožná, Obecní úřad (viz článek na jiném místě)

• 30. duben – Pálení čarodějnic, Tvarožná, hasičská zbrojnice
Tvaroženský zpravodaj
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• 1. květen – Hasičská pouť, Křtiny, chrám Panny Marie Křtinské, za účasti SDH Tvarožná
• 8. květen – Koncert ke Dni matek, Tvarožná, Sokolovna, účinkuje Kyjovský komorní
orchestr

• 15. květen – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše – XIV. ročník; účinkují DH
Blatnička, DH Fialenka a DH Rozmarýnka

Poděkování
Poděkování patří všem členům tvaroženských spolků a sdružení, kteří se podíleli na přípravě a uspořádání společenských akcí. Dík patří také všem, kteří tyto akce jak finančně,
tak svou přítomností podpořili.



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

březen–červen 2011
středa
16. 3. 2011
sobota
26. 3. 2011
středa
6. 4. 2011
sobota
16. 4. 2011
středa
27. 4. 2011
sobota
7. 5. 2011
středa
18. 5. 2011
sobota
28. 5. 2011
středa
8. 6. 2011
sobota
18. 6. 2011
středa
29. 6. 2011

15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Krabice od mléka a džusů – tetrapack – se ukládají do kontejnerů spolu s PET
lahvemi.

Vodné a stočné 2011
Stejně jako v uplynulém roce, tak našeho Svazku, a to min. o 3 % ročně nad
i letos vám přinášíme informaci o ceně inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti
vodného a stočného ve všech obcích projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. Posdružených ve Svazku obcí pro vodovody slední část stavby, na kterou byla dotace
a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek). poskytnuta, byla zkolaudována v říjnu
V loňském roce jsme vás informovali 2010.
o povinnosti Svazku navyšovat cenu vodPožadavek na toto navyšování ceny
ného a stočného na základě rozhodnutí vodného a stočného vyplývá z potřeby
Evropské komise o přidělení dotací na vy- naspoření finanční částky potřebné k nutbudování splaškové kanalizace na území né obnově nově vybudovaného díla. Ji5
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nými slovy se EU snaží o to, aby vlastníci
dotované infrastruktury byli samostatní
ve finančním zajištění nutných oprav, příp.
rekonstrukce těchto sítí. Částka, o kterou
se vodné a stočné navyšuje (požadovaná
3% ročně nad inflaci) je tedy Svazkem spořena právě na tento účel použití.
V letošním roce se již také objevily první postihy ze strany EU těch, kteří jejich
podmínku o navyšování ceny vodného
a stočného nedodrželi. Dotace EU nebyly vyplaceny v dojednané výši a byly kráceny až o 20 %, což by v případě našeho
Svazku byla částka 156 milionu korun. Některé Svazky nebo obce byly nuceny zvýšit cenu vodného a stočného o 10, 20 ale

i o 34 %. Vzhledem k ukázněnému plnění
podmínek rozhodnutí EU nehrozí našemu Svazku a přeneseně všem občanům
na jeho území tyto postihy.
V loňském roce byla cena vodného
a stočného navýšena o 4,16 Kč za 1 m3,
a to na cenu 70, 24 Kč za 1 m3. Pro rok
2011 je cena vodného a stočného 72,88 Kč
za 1 m3. Navýšení proti loňské ceně je tedy
2,64 Kč za 1 m3, což je 3,8 %.
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
31,80
34,45
66,25

s DPH
34,98
37,90
72,88

Ing. Markéta Staňková,
tajemnice Svazku

Pozor na zloděje!
Policie radí: „Nevpouštějte neznámé
lidi do bytu, domu.“
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů
přímo v jejich bytech a domech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků.
Často se představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních
firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje
zboží, výrobků podporovaných reklamou
v mediích. Podvodně vystupují také jako
úředníci, kontroloři či revizní technici. Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé
výhře. Často fingují poruchu auta nebo
požádají pouze o sklenici vody. Když je
občané pozvou do bytu, v nestřeženém
okamžiku obyvatele domu okradou a to
zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné
platby. Takto získávají informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v neTvaroženský zpravodaj

střeženém okamžiku nenávratně odcizí
všechny úspory.
Policie radí občanům, aby do domu
či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci
firem jako jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace, jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané
firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně označeny.
Občané se nemusí stydět a při jakékoliv
pochybnosti případného pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě je
také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce. Občané si také mohou na dispečinku firem
telefonicky ověřit, zda firma pracovníka
do jejich domu vyslala. Až potom pracovníka do domu vpustit.
Opatrnost a obezřetnost je vždy
na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby
bez odkladu při jakékoliv pochybnosti
a pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle
158 jsou policisté připraveni vždy pomoci.
6

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své
schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce
lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu,
ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou
komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který
bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro
všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:


Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní)



Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)



Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů)

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají
osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno
vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje
v hlavičce ručně do prázdného formuláře.

1
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Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat,
a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař
předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina,
ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení
o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na
bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře
vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna
z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do
sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi
bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.

2

Tvaroženský zpravodaj
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4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně
a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku
bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete
na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly
statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší.
Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař
v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud
o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený
čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém.
Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné
navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.

3
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5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:

800 87 97 02

e-mail:

info@scitani.cz

bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)

web:

www.scitani.cz

Komisař:

Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit.
V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího
či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

4
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REKLAMA
KADEŘNICTVÍ, MANIKÚRA
A MODELÁŽ NEHTŮ

KLEMPÍŘSTVÍ

Pracovní doba: středa 9–18
pátek 9–15

Provádíme veškeré stavební
klempířské práce. Dále děláme
hydroizolaci střešních plášťů,
balkónů, teras, sklepů
a zahradních jezírek.

po tel. domluvě kdykoli
544 243 404, 774 579 345
Jiříkovice, Nová 233
www.kadernictvijarmila.estranky.cz

Poláček Jaromír
Tvarožná 1
tel.: 724 143 650

Jarmila Spáčilová-Paulíková
(bez objednání)

Chrámový sbor ve Tvarožné
by rád mezi sebe pozval nové zájemce o sborový zpěv.
Není nutné znát noty, pouze rád zpívat a jednou do týdne se nechat
vést ve společné snaze udělat něco pěkného nejen pro sebe.
Těšíme se na každého, kdo najde chuť a čas sejít se každý
čtvrtek v 19 hod. na kůru našeho kostela. Věk nerozhoduje.

11
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Informace Z.O.

Zpráva z matriky Tvarožná
Vážení spoluobčané,
celkem 17. Podotýkáme, že zvány jsou
tak jako každý rok vás touto zprávou in- děti, jejichž matka má v době narození díformujeme o dění na matrice ve Tvarožné, těte trvalý pobyt ve Tvarožné.
která má ve správě mimo naši obec také
Celkem jsme letos přáli 44 jubilantům.
obce Velatice a Mokrá-Horákov.
Pozváni jsou: ženy od 60 ti roků ,muži
Jarní a letní měsíce jsou především od 65 ti roků a dále všichni, kteří se dožíve znamení sňatků. Přesto, že celorepub- vají kulatého výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95,
likově klesl jejich počet, oddali jsme 20 100. roků s trvalým pobytem v naší obci.
párů, což je o jeden více než v roce 2009. Kulturní vložku zajišťuje spolu s dětmi
V roce 2010 se stal atraktivní pro snou- zdejší základní školy ředitelka Mgr. Věra
bence Ranč U jelena na Říčkách, kde bylo Floriánová. Děti mají nacvičené pásmo
uzavřeno nejvíce sňatků. I nadále zůstá- písniček a básniček na určité téma, což
vají oblíbenými místy restaurace U Raka přispívá k celkové dobré náladě setkání.
v Mariánském údolí a kopec Santon. Je Na závěr děti rozdávají miminkům i jubiškoda, že nejsou více využívány obřadní lantům dárečky. Vždy se najde mezi posíně u nás ve Tvarožné nebo v obci Mokrá- zvanými někdo z rodinných příslušníků
Horákov. Obě jsou pěkné a důstojné pro a o to je jejich radost z předání ještě větší.
tento obřad a odpadá nejistota všech zúV létě jsme spolu se zástupcem obce
častněných zda „vyjde počasí“! Snouben- navštívili a popřáli k úctyhodným 95. naci v posledních letech volí pro svůj svateb- rozeninám paní Anně Galové. Zavzpomíní obřad přírodní prostředí a tím i určitou nali jsme na její život, známé, kteří již odeuvolněnost při obřadu. Rádi podstoupí šli, i na ty, kteří ještě žijí, na radosti i strasti
zdlouhavější vyřizování, kdy musí žádat života. Ocenili jsme příkladnou péči její
o povolení uzavřít manželství mimo urče- dcery Ludmily, která se o maminku stanou místnost a uhradit správní poplatek.
rá, a pěknou rodinnou pohodu, která
Úmrtí bylo v našem správním ob- u Buchtů panuje.
vodu stejně jako v loňském roce 13.
Zlatou svatbu oslavili v roce 2010 tři
Ve Tvarožné bylo 1 úmrtí, ve Velaticích 3 manželské páry. Naše pozvání přijaly
a v obci Mokrá-Horákov 9. Úmrtní list je dva páry, jeden manželský pár se omlupředán jen rodinným příslušníkům (po- vil vzhledem k tomu, že manželé trávili
zůstalý manžel/ka, rodiče, děti, prarodiče, v daném termínu lázeňskou dovolenou.
vnuci, pravnuci) po předložení dokladů Zástupcem obce byl manželům předán
k ověření totožnosti (pozůstalý manžel/ka dárkový balíček, kytička a páry se zapsaly
OP + rodný list, ostatní rodinní příslušníci do Pamětní knihy obce spolu s jejich roOP + RL a u žen Oddací list).
dinnými příslušníky, kteří je na tuto malou
Narození nebylo zaznamenáno v na- oslavu doprovodili. Kulturní vložku zajisšem matričním obvodu žádné. Maminky tila Veronika Buchtová. Její čistý a krásný
jsou zodpovědné a rodí v nemocničních zpěv tuto oslavu pěkně podtrhuje, což
zařízeních, kde mají veškerou péči.
oceňují všichni přítomní.
Také letos jsme v první i druhé poloviV souvislosti s ochranou osobních
ně roku vítali malé občánky, kterých bylo údajů dle zákona č. 100/2000 Sb., sděluTvaroženský zpravodaj
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jeme, že ten z rodičů, jubilantů nebo párů,
kteří slaví zlatou popřípadě diamantovou svatbu a nechtějí být zváni na tato
setkání nebo zveřejněni ve Zpravodaji,
mají možnost tuto skutečnost nahlásit
na sekretariátu nebo matrice Obecního
úřadu Tvarožná. Pokud z vaší strany nedostaneme jakékoliv upozornění, budeme postupovat jak je tradicí v této obci.
I nadále budeme zvát nové občánky, jubilanty i manžele, kteří uzavřeli sňatek
ve Tvarožná a prožili spolu 50 nebo 60
roků. Tato setkání připravujeme vždy pololetně .
Naše práce se týká také vydávání druhopisů matričních dokladů, které jsou zničené nebo jste o ně nějakým způsobem
přišli. Jsou vydávány jen osobě, které se
to týká, rovněž výše jmenovaným rodinným příslušníkům nebo osobě, která
prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění
jejich práv před orgány státu nebo před
orgány územních samosprávných celků.
Připomínáme, že druhopisy vydává
ta matrika, v jejímž správním obvodu došlo k narození, uzavření manželství nebo
úmrtí. Rovněž zde je nutné předložit doklady k ověření totožnosti žadatele.
Pokud vyřizujete pro vaše dítě cestovní pas, musíte nejprve podat žádost
o vystavení „Osvědčení o státním občanství České republiky“. Tuto žádost podává
jeden z rodičů na Obecním úřadě Tvarožná-matrika, kde předloží svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte, rodný list obou
rodičů a oddací list. Pokud jsou prarodiče narození po 1. 1. 1954, doporučujeme, abyste pořídili pro rychlejší vyřízení
ze strany KÚ Jhm kraje kopii jejich oddacího listu. Na matrice zaplatíte správní
poplatek 100 Kč. Kopie všech výše uvedených dokladů jsou naším prostřednictvím

13

odeslány na Krajský úřad jihomoravského
kraje, kde je vystaveno „Osvědčení o státním občanství ČR“ a toto je vám zasláno
poštou na doručenku. S tímto a výše jmenovanými doklady půjdete na Městský
úřad Šlapanice, Opuštěná 2 , Brno, pasové
oddělení, kde vyplníte „Žádost o vystavení cestovního pasu“, vašemu dítěti tam
bude pořízena fotografie a do měsíce
bude doklad připraven k vyzvednutí. Jak
sami můžete posoudit, pořízení cestovního dokladu pro vaše dítě je časově dost
náročné. Je dobré s touto skutečností počítat a doklad vyřizovat s časovým předstihem a ne až na poslední chvíli před
zaplacenou dovolenou nebo školním
sportovním zápolením dítěte v cizině.
Pokud vyřizujete pro vaše dítě první
občanský průkaz a dítě již má cestovní
pas, postačí tento předložit spolu s jeho
rodným listem a Žádostí o vystavení 1. OP
+ 1 fotografii. Občanský průkaz si vyzvedává proti podpisu dítě samo. V případě,
že cestovní pas dítě nevlastní, je nutné
předložit všechny doklady, jak je výše
uvedeno u zřizování cestovního dokladu.
Tato „Žádost o vystavení občanství ČR“ je
však bezplatná, neplatí se žádný správní
poplatek. Pokud se matka znovu provdá,
tak je třeba předložit i nový oddací list
na prokázání správné podoby příjmení.
Žádost o vystavení Osvědčení o státním
občanství ČR k l. OP se podává nejdříve
60 dnů před dovršením 15 ti roků dítěte.
Na matrice můžete požádat o provedení vidimace (ověření listiny) i o provedení legalizace (ověření podpisu).
Občané se na nás mohou obrátit
v úředních hodinách, které jsou v pondělí
a ve středu od 13:00–17:00 hodin.
Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová
matrikářky
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Zprávy komisí ZO

Zpráva komise životního prostředí a zemědělské
Začátkem roku provedli členové komiPo dohodě s p. Jaromírem Kocourkem
se na odpadním dvoře OÚ zásadní úklid.
(pracovníkem obce a správcem hřbitova)
Tím se našel dostatek prostoru pro také připravujeme režim zamykání hřbijeho řádné využití. Nejčastěji plněným tova. Důvodem jsou krádeže a vandalství.
kontejnerem je „spalitelný odpad“, který Posledně jmenovaný problém se projevil
nyní můžeme ještě posílit o další kontej- i na švestkové aleji kolem potoka na Podner na tento druh odpadu. Nový kontej- kopčí. Čtyři uřezané mladé stromy nejsou
ner na bio-odpad najde své uplatnění dozajista klukovinou, nýbrž zcela uvědov nastávajícím předjarním období. Vyhra- mělým aktem. Pokud někdo pilkou uřeže
bané listí a stařina z trávníků se už nebude koruny stromů, tak se mstí nevím komu.
muset spalovat na ulici.
Patrně proto, že uvedený úsek je už delší
Obecní pracovníci nyní budou obča- dobu pěkně udržován a vypadá rozhodnům nápomocni ve sběrných dnech také ně lépe, než jiná místa v okolí obce, o ktetím, že budou přítomni dva a pomohou ré se dříve ani nezavadilo.
zejména starým lidem s vykládkou odpaDalší akce, které naše komise iniciodu.
vala a pomáhá je připravovat, je čištění
Provozovnu moštárny ve dvoře OÚ potoka od Kosmáku po hráz rybníka. Zmíjsme shledali jako zcela nepoužitelnou. něný úsek je důležitý při prevenci povodZařízení hydraulického lisu z roku 1950 je ňových situací, protože jde o vstup toku
ve stavu, který by hygienická služba oka- do obce. A jak tvrdí správce toku Povodí
mžitě zakázala.
Moravy: „Obce na tocích to zkrátka neV dnešní době, kdy potravinářské stro- mají lehké“. Bohužel také tím, že od nich
je musí být z nerezu a čistota okolí téměř nedostaneme ani korunu…
chirurgická, prostě nemůžeme provozoV nastávajícím období jsme ještě přivat zařízení v tomto režimu. Po odstraně- pravili ozdravení (prořezání) starých lip
ní starého stroje se uvolní dostatek místa, v ulici „Za humny“, chystáme další výsadkteré mohou pracovníci obce mnohem bu stromů na návsi a zvelebení prostoru
účelněji využít.
před budovou obecního úřadu. VyužijeÚprava stavu hřbitova si vyžádá delší me podporu dotačního titulu z Mikroregičasové období. Ve spolupráci s Ing. No- onu Rokytnice.
helem (bývalým pracovníkem Botanické
K tomu všemu si můžeme popřát přízahrady) jsme se dohodli na postupu, jak hodného počasí a všem ostatním hodně
celou situaci zvládnout vlastními silami. radosti z nadcházejícího jara při práci
Všechny dřeviny jsou léta zanedbané na našich zahradách a polích.
a vyžadují nyní zásadní revizi. Tisy kolem
Ing. Petr Kříž
hlavní cesty už řešíme, prostor nové čáspředseda komise ŽP a zemědělské
ti hřbitova souběžně s tím. Opravdovým
oříškem ale budou přerostlé a neudržované thuje v urnovém háji.

Tvaroženský zpravodaj
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů ve Tvarožné vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního
oblečení především kabátů a bund
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• domácích potřeb – nádobí bílé i černé – vše jen funkční
• peří, péřových přikrývek a polštářů
• dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
• hraček a školních potřeb
• novin, časopisů a knih
• nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
• kabelek, tašek, batohů a peněženek
Vybíráme také dobrovolný příspěvek na dopravu!
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); ledničky,
televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské
kočárky (transportem se poškodí)

Sbírka se uskuteční v Hasičské zbrojnici ve Tvarožné
15. dubna 2011, od 16 do 19 hod.
16. dubna 2011, od 8 do 13 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic
(nikoliv do igelitových tašek), aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace podá Obecní úřad ve Tvarožné
nebo dispečink Diakonie Broumov – tel. 224 316 800, fax 224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace poskytující
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci
lidem těžce se uplatňujícím na trhu práce.
www.diakoniebroumov.org
15
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Z činnosti spolku a sdružení

Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – JARO 2011
Sezona 2010/2011
kolo
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

den
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE

datum
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
11. 6.
19. 6.

MUŽI
začátek
10:30
10:30
10:30
10:30
16:00
10:30
10:30
10:30
10:30
16:30
10:30
16:30

utkání
Tvarožná – Těšany
Tvarožná – Pozořice
Sokol Opatovice – Tvarožná
Tvarožná – SK Prace
FC Židlochovice – Tvarožná
Tvarožná – RAFK Rajhrad B
Viničné Šumice – Tvarožná
Tvarožná – FK 1932 Hrušovany
Tvarožná – Blažovice
SK Blučina – Tvarožná
Tvarožná – SK Moutnice B
Sokol Žabčice – Tvarožná

Začátek roku s hasiči
Konec roku 2010 a začátek letošního
probíhal více v duchu kulturních akcí, které hasiči začátkem roku pořádají. Po loňském úspěšném předvedení živého betlému a zajištění občerstvení při této akci
v hasičské zbrojnici, jsme se rozloučili s rokem 2010 ve zbrojnici.
16. ledna se naši zástupci zúčastnili
okrskové výroční valné hromady v Hostěnicích. Po schůzi následoval okrskový ples,
kde jsme vyhráli putovní cenu za nejnápaditější dar od sboru do tomboly na tento ples.
Následují přípravné schůze jak na zajištění plesu, ostatků a také na oslavu 120.
výročí založení sboru, které se bude konat
3.–5. 6. 2011.
19. 2. proběhl již tradiční Věneček
za účasti asi 160 spokojených návštěvníků,
kteří také shlédli vystoupení skupiny Hiphop Aleše Dědečka a také naši mladí
členové pod vedením starších překvapili
Tvaroženský zpravodaj

nacvičením a předvedením taneční
sestavy z filmu Pomáda.
Za dva týdny tj. 5. 3. 2011 proběhly
Ostatky. V této době probíhalo individuální vymýšlení a výroba masek, aby každý
překvapil ostatní. První překvapení bylo
už v pátek před ostatky, když mě zavolali z regionálního vysílání TV Prima, že by
měli zájem natočit reportáž z přípravy
tj. oblékání masek a medvěda v hasičské
zbrojnici a části průvodu. Samozřejmě,
že se to mezi hasiči rychle rozkřiklo. Takže
v sobotu se masky začaly scházet už hodinu před začátkem průvodu a za hraní
hudební skupiny „Čtyři tety“ se připravovaly na společné fotografování. To vše
za dohledu televizní kamery a redaktora
televize, který si také neodpustil vyzpovídání přihlížejících diváků a masek, kterých se sešlo 43 včetně kovboje na koni.
Některé masky byly originální, některé
méně, ale všichni si zaslouží poděkování
16

za účast a podporu při pořádání Ostatků ve Tvarožné. Po dlouhém a vyčerpávajícím průvodu obcí, při kterém se zve
na večerní ostatkovou zábavu. Zábavy se
zúčastnilo 80 návštěvníků a o něco méně
masek, které byly v průvodu. Na závěr zábavy proběhlo tradiční pochování basy.
Tímto bych chtěl zároveň poděkovat
všem zúčastněným členů, ale také i obča-

nům a sponzorům za podporu při těchto
akcích.
Také bych chtěl touto cestou požádat občany o připravení železného šrotu,
který se bude sbírat v sobotu 19. 3. 2011
v dopoledních hodinách a zároveň i poděkovat.
Za SDH Tvarožná Miroslav Severa
Starosta hasičů

Z činnosti chrámového sboru
Chrámový sbor ve Tvarožné, do jehož a z různých časových období. Zpíváme
řad vás na jiném místě zveme, se zaměřu- s doprovodem varhan, na Vánoce nás doje na liturgickou hudbu. Tj. takovou, kte- provází také Kyjovský komorní orchestr.
rou se doprovází bohoslužby v kostele. V loňském roce jsme na Vánoce nacvičili
Největší pozornost věnujeme nejvýznam- Českou vánoční mši Ignáce Händla. Nyní
nějším svátkům: Velikonocím a Vánocím. se učíme skladby na Velikonoce: Panis anZpíváme také při dalších příležitostech gelicus od Césara Francka a některé části
a při některých pohřbech.
Messe Basse od Gabriela Fauré.
Náš repertoár zahrnuje skladby v češMarie Ryšavá
tině nebo v latině od různých autorů

Sbírka hraček pro mateřskou školu v Srbsku
Obec Tvarožná a Chrámový sbor Tvarožná pořádají sbírku hraček pro děti
mateřské školy v Srbsku.
Termín: sobota 26. března 2011, 9:00 – 11:00 hod.
Místo: Tvarožná, hasičská zbrojnice
Zájem je téměř o vše, především jakékoliv hračky, kompletní hry, nářadí na písek
včetně dětských koleček, odrážedla, koloběžky, dětská kola, židličky, stolečky,
klubíčka vlny, …
vše v zachovalém stavu, popřípadě vyžadující jen drobné opravy.
Jménem srbských dětí děkujeme předem všem dárcům.
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Ve dnech 1.–14. ledna 2011 proběhl již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tato charitativní akce je nedílnou
součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti
podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným,
mládeži a rodinám v nouzi.
Potěšující je, že na svěřeném území modřického a rosického děkanátu se do koledování rok od roku
ochotně zapojuje stále více dobrovolníků z řad dětí a dospělých. Letos téměř 1600 koledníků vytvořilo
401 kolednických skupinek. Všem koledníkům, vedoucím skupinek, místním asistentům patří velké
poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je
neocenitelné a velmi si jejich pomoci vážíme.
Velice děkujeme také všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli
na společnou pomoc mnoha potřebným.
Zvláštní poděkování patří také kněžím za pomoc a duchovní podporu sbírky.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad činí rekordních
2 457 250 Kč, což je o 178 466 Kč více než v minulém roce. Vzrůstající štědrost dárců je pro nás důkazem
důvěry a lze z ní vyčíst víru v důležitost a potřebnost pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou
významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb, zvláště v době nepříznivé ekonomické
situace, kdy dochází k poklesu dotací na provoz těchto služeb.
65% výtěžku letošní sbírky Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které přispějí k zajištění provozu,
zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou:
• Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě – poskytuje komplexní odbornou paliativní
péči nevyléčitelně nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi s důrazem na zachování lidské
důstojnosti a vytváření atmosféry klidu a porozumění pro umírající a jejich blízké.
• Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě – poskytuje specializovanou domácí hospicovou péči, která vychází
vstříc přáním nevyléčitelně nemocným lidem strávit konec svého života v domácím prostředí se svou
rodinou a blízkými. Služba je zajišťována multidisciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu.
• Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad – terénní služba zajišťující odborné zdravotnické výkony lidem
s akutním nebo chronickým onemocněním v jejich domácím prostředí, vč. zapůjčení kompenzačních
pomůcek
• Charitní pečovatelská služba Rajhrad – poskytuje odborný komplex pečovatelských služeb umožňující
seniorům, osobám se zdravotním postižením a handicapovaným z důvodu ztráty soběstačnosti zachovat
kvalitu života v prostředí svého domova na základě jejich individuálních potřeb.
• Odborné sociální poradenství – poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů,
nabízí komplexní informace ke zvládnutí současné nepříznivé situace a jejímu zlepšení.
• Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích – poskytuje zázemí a odbornou pomoc mládeži
v obtížných životních situacích, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů.
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit, osobám
v tíživé životní situaci a pro případ živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.
Ing. Hana Bělehradová – koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Rajhrad,www.charitarajhrad.cz
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KONEČNÉ VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011 - OCH RAJHRAD
Výtěžek k 20.1.2011 :

2 457 250 Kč

Rozpečetěno pokladniček: 100% tj.427 ks
Celkový počet použitých pokladniček: 401 ks
výtěžek TS 2011
použito
výtěžek TS 2010
použito
(Kč)
pokladniček
(Kč)
pokladniček
Obec
Modřické děkanství
Blažovice
36 043
7
35 909
7
Blučina
10
9
50 267
40 806
Bratčice
1
1
9 795
7 564
Holubice
4
4
26 247
28 163
Hostěnice
4
3
14 989
14 439
Hrušovany
1
1
13 500
16 000
Jiříkovice
4
4
34 939
34 044
Kobylnice
4
4
31 109
29 068
Kovalovice
4
4
24 675
19 379
Kupařovice
1
7 375
Medlov
6
6
16 822
15 809
Měnín
7
6
32 980
29 909
Modřice
11
8
67 539
58 520
Mokrá
16
14
56 824
54 709
Moravany
8
8
67 532
75 146
Moutnice
41 032
7
37 113
6
4
4
Nebovidy
19 000
14 126
Nesvačilka
2
2
10 647
10 281
Nosislav
4
3
37 533
30 781
Opatovice
3
3
17 235
14 361
Ořechov
12
10
77 356
80 090
Otmarov
1
1
9 989
10 283
Podolí u Brna
4
4
37 806
33 812
Popovice
9 477
1
7 792
1
Pozořice
66 983
15
65 170
13
Prace
31 303
3
27 455
4
Prštice
25 715
3
22 917
3
Rajhrad
54 868
8
44 300
7
Rajhradice
19 320
4
20 294
5
Silůvky
21 818
4
22 467
3
Sivice
30 759
5
33 868
5
Sobotovice
14 273
3
13 524
3
Sokolnice
44 996
8
43 991
8
Syrovice
41 673
7
32 778
6
Šlapanice
126 474
17
107 246
15
Telnice
42 277
4 Ročník 39 • Číslo
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Těšany
33 010
7
26 851
5

Sobotovice
Sokolnice
Syrovice
Šlapanice
Telnice
Těšany
Tvarožná
Újezd u Brna
Velatice
Viničné Šumice
Vojkovice
Žatčany
Želešice
Židlochovice

14 273
44 996
41 673
126 474
42 277
33 010
27 030
75 585
26 508
32 016
26 927
28 510
34 721
59 651

3
8
7
17
4
7
8
13
2
6
2
4
6
12

13 524
43 991
32 778
107 246
34 815
26 851
29 268
77 249
25 346
30 020
24 865
35 230
29 704
57 256

3
8
6
15
3
5
8
13
2
6
2
4
6
11

9 954
5 475
12 379
9 029
34 676
23 694
8 477
98 417
11 809
17 364
6 610
5 520
16 182
4 987
22 259
25 619
17 384
23 480
8 305

1
1
2
3
7
5
1
15
2
2
1
1
2
1
2
5
2
1
2

18 341
57 279
23 022
17 005
17 569
18 488
15 885
24 555
17 465
59 145
10 525
8 224
8 790
21 460

4
10
3
2
2
2
2
6
4
8
2
1
1
2

7 415
5 222
8 098
9 650
30 912
23 374
8 390
94 750
11 900
13 607
6 850
5 867
17 299
4 610
24 017
20 213
14 839
16 320
8 185
647
19 285
62 230
22 521
14 633
18 886
17 317
16 107

1
1
2
3
7
5
1
15
2
2
1
1
2
1
2
5
2
1
2
1
4
10
3
2
2
2
2

16 575
59 273
10 800
7 279
7 169
20 500

4
8
2
1
20 1
1

Rosické děkanství
Alexovice
Biskoupky
Budkovice
Čučice
Dolní Kounice
Domašov
Hrubšice
Ivančice a okolí
Javůrek
Ketkovice
Lesní Jakubov
Lesní Hluboké
Letkovice
Litostrov
Lukovany
Moravské Bránice
Mělčany
Němčice
Němčičky
Nová Ves
Nové Bránice
Oslavany-Padochov
Ostrovačice
Omice
Polánka
Příbram
Rapotice
Rosice
Rudka
Říčany
Říčky
Řeznovice
Sudice
Tvaroženský zpravodaj
Trboušany

Rudka
Říčany
Říčky
Řeznovice
Sudice
Trboušany
Veverské Knínice
Vysoké Popovice
Zakřany
Zbraslav
Zbýšov

celkem



17 465
59 145
10 525
8 224
8 790
21 460
25 363
18 855
20 272
67 100
31 159
2 457 250

4
8
2
1
1
2
4
3
3
13
6

401

16 575
59 273
10 800
7 279
7 169
20 500
24 283
20 335
19 481
64 265
22 962
2 278 784

4
8
2
1
1
1
4
3
3
15
6

375

Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
V úvodu březnového příspěvku začnu
bilancováním. V měsíci lednu proběhlo
hodnocení práce a chování žáků za první
pololetí letošního školního roku. Vysvědčení se samými výbornými si odneslo 24
žáků. Absence ve škole byla celkem 1328
hodin, což je v průměru 29 hodin na žáka.
Tři žáci pátého ročníku si podali přihlášku
na gymnázia.
V lednu také proběhl zápis do prvního
ročníku pro příští školní rok. Ten nám však
příliš radosti neudělal. Vzhledem k tomu,
že letos odchází 15 páťáků a zapsali jsme
pouze 8 dětí do první třídy, je stav pro
naši školu takřka kritický. Dětí se v naší
obci rodí průměrně okolo 12 ročně, což
nedává ani lepší vyhlídky do budoucnosti.
Škola letos slaví své sté narozeniny.
Obcí je dotovaná vysokými částkami, nízký počet dětí ve třídách je nadstandardní,
individuální péče ze strany učitelů vysoká,
a přesto se najdou rodiče, kteří raději svoje dítě vytrhnou z kolektivu Tvarožňáků
a vozí je do velkých brněnských škol.
Abychom širokou veřejnost seznámili
s chodem školy, rozhodli jsme se udělat v březnu v naší škole den otevřených
dveří s večerním setkáním učitelek, rodičů a přátel školy, abychom se společně zamysleli nad budoucností tvaroženské ško21

ly. Oslovili jsme i Obecní úřad ve Velaticích
a poslali dopis rodičům školáků, aby zvážili možnost docházky svých dětí do naší
školy. Vždyť úspěšnost našich absolventů
je velmi dobrá. Každoročně se alespoň
jeden náš žák dostane na prestižní gymnázium ve Šlapanicích, někteří na jiná víceletá gymnázia a výsledky našich žáků
na druhém stupni ZŠ jak v Pozořicích, tak
v Brně jsou velmi dobré.
Pevně věřím, že se nouzový stav změní a škola bude dále vychovávat a vzdělávat děti ve všech třídách prvního stupně.
Tímto letmým seznámením s aktuální situací v naší škole, bych vás chtěla pozvat
na Den otevřených dveří, který se bude
konat v úterý 29. 3. 2011 od 8:00 hodin
a setkání rodičů a přátel školy v 16:30 hodin v naší škole. Ve středu 30. 3. 2011 se
do výuky přijdou podívat předškoláci
z mateřské školy ve Tvarožné a jsou pozvaní i rodiče z Velatic.
A nyní k akcím, které jsme v zimních
měsících uskutečnili. Zimní počasí nám
přálo, takže jsme zvládli tříhodinový výcvik na bruslích u OC Olympia a třídenní
lyžařský výcvik na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Abychom naplnili lyžařský
kurz, přizvali jsme na jeden den i žáky ze
ZŠ Viničné Šumice, kteří byli velmi spokoRočník 39 • Číslo 2 • březen–duben 2011

jeni a za rok s námi pojedou všechny dny. naše žáky každoročně připravují budoucí
V lednu jsme také navštívili středisko eko- učitelé v rámci svého studia. Za pěkného
logické výchovy Jezírko v Soběšicích, kde počasí vyrazíme do Šlapanic, kde je v muděti poznávaly přírodu v programech Fo- zeu pro děti připravena nová výstava
s tvořivým programem. Čekají nás i výletosyntéza a potravní vztahy a Dřevo.
Lednový sběr starého papíru byl ty do okolí, výchovný koncert a také jarní
úspěšný a další přistavení kontejneru plá- prázdniny na zrekreování se a případné
nujeme na jarní měsíce.
využití nabytých dovedností na lyžích.
Na závěr děkuji všem rodičům, kteří
Jaro přinese do školy i další aktivity.
Vzhledem k tomu, že jsme škola spolupra- nám dali svoji důvěru a podporují naši
cující s Pedagogickou fakultou MU v Brně, školu.
jednou z prvních aktivit je celodenní
Mgr. Věra Floriánová
projektová výuka studentů, kterou si pro
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce
vrátím k akci, která se konala v prostorách
mateřské školy dne 3. 3. 2011. Byl to karneval s Ricem, Ticem a spoustou tanečků
a písniček. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří přispěli svými dary do tomboly.
Dne 22. 3. jedeme do hasičské zbrojnice do Pozořic, abychom se podívali
na práci našich záchranářů.
Dne 30. 3. půjdou děti, které od září
nastoupí do první třídy, do základní školy,
aby se podívaly, jak se učí jejich starší kamarádi, jak vypadá škola zevnitř, jak vypadají třídy, jak vypadá družina apod.
Dne 31. 3. 2011 jedeme do Divadla Bolka Polívky na klasickou pohádku na motivy K. J. Erbena „Obušku z pytle ven“. Tato
pohádka bude tentokrát v muzikálovém
zpracování.

Tvaroženský zpravodaj

27. dubna 2011 se v prostorách mateřské školy uskuteční zápis dětí do mateřské
školy na školní rok 2011/2012. Tento zápis
bude probíhat od 9:00 hod. do 15:30 hod.
Nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte. V tento den si mohou nově příchozí
děti vyzkoušet jaké to je chodit do mateřské školy, a mohou si společně hrát s dětmi, které již do mateřské školy dochází.
28. dubna od 9:00 hod. na školní zahradě vypukne pálení čarodějnic ve spojení s opékáním špekáčků. Diskotéka s ježibabou a ježibabí tanec jistě nadchne
každého, kdo se tancování zúčastní. Již
nyní můžete dětem připravit nějaký ten
čarodějnický kostým.
Na závěr přeji všem hodně jarního sluníčka a hlavně zdraví a optimismus do dalších dní.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce, zajímavosti

Z tvaroženské kroniky (před 50 lety)
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Večer nad knihou
15. dubna letošního roku, tj. týden
před Velikonocemi, se setkáme na Obecním úřadu ve Tvarožné nad knihou.
Mnozí z Vás, kteří si tuto zprávu v úvodu mého článku přečtete, si položíte
otázku: „nad jakou knihou“? „Proč se budeme scházet a představovat veřejnosti
ve Tvarožné nějakou knihu?“
Tvarožná v uplynulých létech vydala
řadu publikací a jistě ve srovnání s okolními vesnicemi zaujímá ve své ediční činnosti jedno z předních míst. Kniha, kterou
si letos 15. dubna v podvečer představíme,
vybočuje z řady publikací vydávaných
v současnosti i v letech minulých.
Je to kniha o našem spoluobčanovi,
rodákovi, sousedovi, kamarádovi, který
svojí prací, svým tvůrčím životem přesáhl
pomyslné hranice své rodné obce a přitom zůstal „zemitým“ Tvarožňákem. Kniha o našem malíři, sochaři, výtvarníkovi

a také o člověku veřejně činném, univerzitním pedagogovi a patriotovi Tvarožné.
Setkáme se s tvůrci a autory publikace o doc. Vladimíru Drápalovi. Součástí
večera bude i promítnutí filmového medailonu o umělci, který se v letošním roce
dožívá významného životního jubilea.
Knihu, která vedle zasvěcených textů
obsahuje i množství barevných reprodukcí z díla doc. Vladimíra Drápala, vydala
s finančním přispěním Tvarožné Nadace
UNIVERSITAS na přelomu roku 2010–2011,
s cílem připomenout si devadesátiny autora, jehož díla zdobí řadu rodinných interiérů a galerií v ČR i ve světě.
V rámci zmíněné akce bude možné
nejenom si knihu koupit, ale získat i věnování jubilanta.
Těšíme se na setkání
ing. František Gale
kronikář

Pes přítel člověka?
Pryč jsou doby, kdy většina psů se tento pes vyvenčí před domem nebo
ve Tvarožné měla své stálé a pevné mís- který uklouzne na jeho „voňavých pozůto na řetězu u boudy. Tím bylo zajištěno, statcích“, když spěchá na autobus nebo
že slepice nesou jak mají, husy nebo kače- jde nakoupit. Pro tohoto člověka se takony vydrží až do pouti nebo do hodů, pa- vý pes a mnohdy i jeho pán stávají nepřížitka nebo petrželová nať se bude moci telem.
Také máme doma psa, a jelikož není
bez obav použít do polévky a také kytičky
pěstované na záhonku u zídky pro radost moc dobře vycvičený, už se mi stalo,
paní domácí, nezrezaví vlivem nevhodné- že jsem se za něj párkrát styděl a musel
jsem se omlouvat.
ho „zalévání“.
Někdy by se však měl člověk stydět
Jistě to pro ty psy byl doslova život
„pod psa“ a ochránci zvířat by to asi opráv- především za sebe, když je mu úplně jedno, kde se jeho pes venčí, když se to snaží
něně mohli nazvat týráním.
Dnes máme v obci registrováno 170 odlehčit slovy: „…no co, dyť sme na dědině…“, „…aspoň to máte pohnojený…“
psů.
Už neznají jen vlastní dvůr. Často se a podobně, nebo když po upozornění zapohybují po vesnici v doprovodu svých čne být dokonce hrubý a arogantní.
Co může obec udělat pro to, aby občapánů a paní a někdy i bez nich.
Pes je prý nejlepší přítel člověka. Ur- né nemuseli chodit po cestách a po chodčitě tím ale není myšlen člověk, kterému nících se sklopenými hlavami v obavě,
Tvaroženský zpravodaj
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že do něčeho šlápnou; aby nemuseli sekat
trávník a okopávat kytky v předzahrádce
s neblahým tušením, co tam dnes zase
najdou; aby maminky nemusely dětem
vysvětlovat, že z té hromádky, která je tak
zaujala, určitě krteček nevyleze?
Skoro nic.
Můžeme napsat další podobné články.
Ale přečtou si je Ti, kterým jsou tyto řádky
určeny, a pokud ano, změní své chování?
Můžeme v obci umístit (a také o tom
uvažujeme) několik speciálních odpadkových košů na psí exkrementy se zásobou
igelitových sáčků. Ale budou se používat
nebo to bude jen další vhodný objekt pro
vandaly?

Nechci být pesimista. Věřím, že mezi
majiteli psů převažují slušní, ohleduplní
a inteligentní lidé. A možná by nám některý z nich dokázal poradit, co by bylo
dobré v této věci udělat, jak to vidí a jaké
řešení by navrhoval.
Ideální by jistě bylo, aby všichni psi
byli vycvičení tak, že se prostě nevyvenčí
na nevhodném místě. Ale ideálu nelze nikdy dosáhnout. Čeho dosáhnout lze, a co
také zabere mnohem méně úsilí, je začít
u sebe a podívat se na tento problém pohledem těch druhých, kterým může chování našeho psa i chování naše vadit.
A především si uvědomit, že každý člověk by pro nás měl být vždy přednější než
náš vlastní pes!
Ing. Petr Buchta

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. května 2011. 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

březen–duben 2011
90 let

Šírová Františka, Tvarožná 58

85 let

Liškutín Jiří, Tvarožná 255

80 let

Kotulanová Marie, Tvarožná 19
Svobodová Anna, Tvarožná 34

75 let

Ondráček Alois, Tvarožná 296

65 let

Hrad Václav, Tvarožná 173
Liškutínová Zdeňka, Tvarožná 303

60 let

Dvořáček Jan, Tvarožná 332
Hradská Zdenka, Tvarožná 315
Spáčilová Marie, Tvarožná 6
Titz Karel, Tvarožná 267

50 let

Blaháková Alena, Tvarožná 348
Kalužová Alena, Tvarožná 209
Krčková Marie, Tvarožná 201
Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA
Chcete ještě smysluplně strávit poslední zimní večery?
Pak je Vám k dispozici široká nabídka titulů v Obecní knihovně.
Každý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hod., v budově Obecního úřadu.

NABÍDKA POPELNIC

Obec Tvarožná nabízí k odprodeji plastové popelnice (objem 140 litrů).
Cena: 620 Kč/ks.
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 3. 2011, 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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Zvěřinová tombola na Myslivecké zábavě 22. 1. 2011

Tamburáši

Škola bruslení 16. 2. 2011

Dětský maškarní ples 16. 1. 2011

