Tvaroženský zpravodaj
březen – duben 2004

Vážení občané!
Ve Zpravodaji na měsíce červenec-srpen 2002 jsem se zabýval výstavbou
rodinných domků, nárůstem počtu bytových jednotek i využitím desítek
prázdných rodinných domků v obci. Tyto skutečnosti mají do jisté míry vliv na
počet obyvatel obce a ten má zase přímo vliv na daňové příjmy obce.
Obec pořizuje nový Územní plán s novými ucelenými lokalitami na
bydlení včetně jejich sladění s budoucím rozvojem obce.
V souvislosti s tím schválilo v loňském roce Zastupitelstvo obce na svém
veřejném zasedání zadání zpracování investičního záměru na výstavbu 133
rodinných domků ve Tvarožné v části Za humny. Investiční záměr zpracovala
firma Mane Engineering s.r.o. z Českých Budějovic.
Proces pokračoval nejdůležitější částí úvodní etapy, kterou je jednání
s vlastníky pozemků. Jednotliví členové Rady obce jednali samostatně s každým
majitelem a požádali ho o písemné vyjádření k převodu pozemku. Potom jednala
celá Rada obce s vlastníky pozemků na Obecním úřadě. Nabízíme nejen
odkoupení, ale také převod pozemku obci výměnou za zasíťované stavební
místo. Stanovená cena výkupu je dána finančními možnostmi obce a výší
následných investic do dokončení záměru vybudováním inženýrských sítí
(kanalizace, voda, plyn, komunikace apod.). Výhodou tohoto postupu je také to,
že vlastníkům pozemků zůstávají stavební místa i pro jejich rodiny.
Jaký má celý proces cíl? Jednak už výše zmíněný daňový přínos pro obecní
pokladnu. Dále také nepopiratelný fakt, že Tvarožná zaostává v oblasti bytové
výstavby za okolními obcemi jako jsou například Podolí, Mokrá-Horákov,
Jiříkovice a další. Tam všude noví občané přinášejí nové schopnosti a podněty.
Na závěr je třeba říci i to, že naším cílem není prudké zvýšení počtu
obyvatel a ztráta vesnického charakteru obce, ale postupná výstavba v této části
obce. Tento záměr navazuje na představy o rozvoji obce tak, jak je viděla
předchozí generace.
František Kopecký
starosta obce

INFORMACE
20.1. byl po neúspěšném pokusu ve Tvarožné založen v Brně krajský Spolek
pro obnovu venkova.
22.1. jsme se zástupci JMK a s organizacemi projednávali rozpracovaný návrh
územního plánu obce.
29.1. jednali v Brně starostové šlapanicka.
7.2. pořádali hasiči Hasičský Věneček, hrála Alfa Šitbořice.
11.2. audit hospodaření obce za rok 2003 dopadl na výbornou.
21.2. pořádali
hasiči
tradiční
Ostatky
spojené
s půlnočním
pochováváním basy.
11.3. slavnostně otevřeli v Pozořicích Dům s pečovatelskou službou.
12.3. obdrželi jsme nabídku na spolupráci s městečkem Báčsky Petrovec,
které leží u Nového Sadu v republice Srbsko-Černá Hora.

Změny v jízdním řádu
Od 28.3.2004 budou změny v jízdním řádu. Nové jízdní řády máme již
nyní na obecním úřadě, kdo má možnost může si je prohlédnout na
internetových stránkách na adrese www.idsjmk.cz. K tomuto termínu firma
KORDIS JMK připravila i aktualizaci knižního jízdního řádu. Kdo si ho pořídil,
může využít první opravný lístek, po jehož předložení obdrží první změněné
jízdní řády zdarma, i když na lístku je uvedeno oprávnění k 70 % slevě.
Dále upozorňujeme, že Česká pošta již od 1. března neprodává jednorázové jízdenky
IDS JMK. Od tohoto data na poště lze zakoupit jen jízdenky předplatní.

Fotografování ve Tvarožné
Dle dosud platného zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech končí
platnost všech občanských průkazů vydaných přede dnem účinnosti uvedeného
zákona tj. před 1.7.2000 po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31.12.2005.
Po tomto datu budou platit jen občanské průkazy se strojově čitelnou zónou.
Proto bylo dohodnuto s firmou FOTEX, že v úterý dne 23. března 2004
přijede do Tvarožné fotografka, která bude fotografovat na průkazy (občanské
průkazy, pasy, řidičské a jiné průkazy). Od 12.30 hod do 17.00 hod. můžete
přijít na Obecní úřad ve Tvarožné a nechat se vyfotografovat.
Platí se při fotografování a hotové fotografie si vyzvednete na obecním
úřadě v pondělí 29. března 2004 po 13.00 hodině.
Gallová Anna

Zpráva o bezpečnostní situaci v okolí za rok 2003.
Tak jako každý rok předkládá Policie Ślapanice stav na úseku celkové
bezpečnostní situace v jejich okrsku, z něhož vyjímáme nápad trestné činnosti
v naší obci.
V okrsku Šlapanické policie bylo spácháno celkem 607 trestných činů,
z čehož bylo objasněno 41%. Převažuje majetková trestná činnost, zejména
vloupání do rekreačních objektů, motorových vozidel, či jejich součástek,
poškozování cizí věci a porušování domácí svobody.
Ve Tvarožné došlo ke spáchání celkem 42 trestných činů, z čehož bylo
objasněno 9 skutků. Hlavní příčinou vzniku těchto činů je dopravní uzel u
motorestu Rohlenka, Aral a McDonald, kde dochází k vloupání do
zaparkovaných automobilů, jejich krádeže a újezdu bez placení od ČS Aral.
V současné době připravuje obec, spolu s jmenovanými firmami a policií ČR
vybudování kamerového systému v inkriminované lokalitě, který by měl
podstatně zvýšit objasněnost trestných činů a především jejich snížení.
Na úseku přestupkovosti bylo ve Tvarožné spácháno 81 přestupků –
objasněno 15. Převážně se jedná o natankování PHM a následnému ujetí bez
placení na Aralu, kdy škoda nepřesahuje limit pro přestupky. V dalším jsou to
přestupky spáchané pod vlivem alkoholu, především podávání alkoholu
mladistvím v restauracích a rušení veřejného pořádku v nočních hodinách.
Dopravní situace v obvodu Šlapanic je neradostná. Došlo k 329 dopravním
nehodám, při kterých byly usmrceny 3 osoby, 13 těžce zraněno a 85 lehce
zraněno. Za hlavní příčiny lze považovat neukázněnost řidičů a to především
rychlost jízdy nedání přednosti, požití alkoholu před jízdou, špatné předjíždění.
Mezi hlavní skupinu řidičů páchajících dopravní přestupky patří skupina mezi
20 – 25 lety a to především muži. Pro tento rok se Policie ČR zaměří na
dodržování rychlosti v obcích, jak jsme již byli svědky v tomto měsíci.
Chtěl bych podotknout, že by si každý občan měl uvědomit, že nezájem o
své okolí se jednou projeví i v jeho životě. Pro letoší rok padá náš okrsek
Tvarožná pod nadstrážmistra Sotuláře.
Ing. Havel Jiří
místostarosta

Rozšíření třídění odpadů.
Naše obec je zapojena v systému EKOKOM, který zabezpečuje a dotuje
třídění odpadů v celé republice. Tento systém přichází s novou komoditou pro
třídění a další zpracování části odpadů a jsou to krabicové obaly od mléka,
smetany, džusů, vína apod. (tetrapak). Od letošího jara i naše středisko
komunálního odpadu začne se sběrem těchto obalů. Do konce března budou na

Obecním úřadě k dispozici zvláštní pytle určené pro tyto odpady, spolu
s informační brožurou, jak ukládat a odevzdávat naplněné pytle.
Věřím, že většina domácností, kterým není lhostejné v jakém prostředí
žijeme se zapojí do tohoto sběru a pomůže tak obci ke zlepšení organizace svozu
komunálního odpadu. Dotované finanční zdroje mohou být využity pouze
zpětně do odpadového hospodářství a obec může z těchto zdrojů doplnit nové
kontejnery pro sklo, plasty, které jsou od občanů požadovány, případně jinak
doplnit zařízení sběrného střediska tak, aby postupně docházelo ke zlepšení
prostředí ve kterém žijeme a tím i k větší spokojenosti spoluobčanů.
Ing. Havel Jiří
místostarosta

Provoz sběrného střediska komunálních odpadů
březen – květen 2004
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Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska.
Ing. Jiří Havel

místostarosta

Výsledky hospodaření obce Tvarožné za rok 2003
Přezkoumání hospodaření obce provedly 11. února 2004 Bc. Alice Oslizlová a Danuše
Ondrůjová – pracovnice přezkumu obcí ekonomického odboru Krajského úřadu
Jihomoravského kraje s tímto výsledkem:

1. Rozpočtové hospodaření:
Proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je
v souladu s platnými právními předpisy.

2. Přehled plnění rozpočtu v Kč:
Rozpočet schválený
Celkem příjmy po konsol.
7.104.000,Celkem výdaje po konsol.
8.104.000,Saldo příjmů a výdajů
– 1.000.000,Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2003 –

Skutečnost
12.003.873,33
13.629.259,88
– 1.625.386,55
3.540.875,29 Kč

3. Závěr:
Na základě výsledků provedeného přezkoumání hospodaření obce
Tvarožná za rok 2003 v souladu s §3 a §4 vyhlášky Ministerstva financí č.
41/2002 Sb., v platném znění –
nebyly zjištěny nedostatky.
Komentář Finančního výboru obce k výsledkům hospodaření
1. V roce 2002 podala obec žádost o dotaci na vybudování hřiště s umělým
povrchem v areálu kina. V březnu 2003 dostala obec vyrozumění, že
dotaci neobdrží. Dne 28. 4. 2003 rozhodlo zastupitelstvo obce o
zafinancování nákladů na vybudování hřiště ve výši 1.989.000 Kč
z vlastních rezervních zdrojů. Zejména bylo využito kladné saldo z příjmů
a výdajů z hospodaření obce v roce 2002 ve výši + 1.487.098 Kč.
2. Vedle výše uvedeného výsledku hospodaření měla obec k 31. 12. 2003:
– zakoupeny podílové listy v otevřených podílových fondech za
2.124.486,50 Kč
– na základě smlouvy obce se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace –
Šlapanicko máme u ČSOB vinkulováno pro odkanalizování obce v rámci
II. etapy projektu „Ochrana povodí Dyje“ 2.544.000 Kč.
Zahájení odkanalizování obce se předpokládá v březnu 2006 a obec bude
muset uhradit celkem na celou akci cca 16 mil.Kč z vlastních zdrojů. Tato
situace vyžaduje, abychom v letech 2004 a 2005 šetřili naše finanční
prostředky tak, aby úvěr, který si obec bude muset vzít, byl co nejmenší.
Ing. Jiří Kozák
předseda Finančního výboru

Okénko do života ZŠ
V dnešním příspěvku se v úvodu vrátím k zajímavým informacím z měsíce
ledna. Jak je obecně známo, 29.1. bylo žáků naší školy předáno vysvědčení za
1.pololetí letošního školního roku. Hodnoceno bylo 66 žáků. Se samými
výbornými si vysvědčení odneslo 8 prvňáků, 12 druháků, 5 třeťáků, 9 čtvrťáků a
3 páťáci. Zameškáno bylo celkem 1867 hodin, což je 28,2 hodiny na každého
žáka. Vzhledem k tomu, že nás letos nepostihla žádná chřipková epidemie, je to
číslo značně vysoké.
V lednu také proběhl zápis do 1.ročníku pro školní rok 2004/2005.
Dostavilo se celkem 17 dětí, z nichž 16 se od 1.9.2004 stávají žáky naší školy.
A nyní k akcím, které nás v nejbližší době čekají. Po jarních prázdninách,v
termínu od 15.do 19.3., organizuje naše škola sběr starého papíru. Výtěžek z této
akce bude opět věnován na úhradu výletu žákům naší školy.
V březnu nás také čeká naučný program o našich předcích v podání
historické skupiny šermu – Buhurt, pohádka pro 1.a 2. ročník, v dubnu potom 5
žáků 5.ročníku vykoná přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a nás ostatní
čekají třídní schůzky, velikonoční výstava se soutěží o nejoriginálnější kraslici,
dopravní soutěž s jízdou zručnosti a mnoho dalších sportovních i jiných aktivit.
Na školu v přírodě letos odjíždíme až poslední týden v červnu, ovšem před
tím si žáci ještě zatančí moravskou besedu na tradičních hasičských hodech,
změří svoje síly v lehké atletice a kopané a hlavně uzavřou hodnocení za
2.pololetí školního roku.
Mgr.Věra Floriánová

Mateřská škola
V únoru proběhl v naší mateřské škole karneval plný soutěží a písniček.
Děti si odnesly domů spoustu hezkých vzpomínek na tento den. Dne 9. 3. 2004
se konal zápis do mateřské školy spojený s „Dnem otevřených dveří“ pro nové
děti i jejich maminky.
V měsíci březnu děti shlédnou pohádku, která přijede do mateřské školy.
Tato pohádka se jmenuje O červeném prasátku. Velikonoce společně oslavíme s
Kamarády v divadle na Slatině. 30. března připravujeme pro děti, které mají jít
po prázdninách do školy Edukativně stimulační skupiny a ty proběhnou v deseti
lekcích. Těchto lekcí se zúčastní i rodiče, aby zde měli návod, jakým způsobem
s dětmi pracovat.
V dubnu proběhne v naší mateřské škole“ Vítání jara“, kde naše děti
předvedou spoustu básniček, písniček, tanečků a dokonce zahrají pohádku,
kterou se naučily v dramatickém kroužku. Srdečně zveme všechny, kdo se těší

na jaro a má rád vystoupení malých dětí. V závěru měsíce dubna budeme
dojíždět na předplavecký výcvik do Vyškova.
Děti se již těší na dovádění ve vodě.
Společně jsme upravili interiér tříd tak, aby se nám v nich co nejvíce líbilo.
Udělali jsme hodně koutků, ve kterých si děti rády hrají. Chceme, aby se
jim chodilo do mateřské školy s veselou. A o to nám všem jde.
Yvona Hrbáčková

Koleda koleda Štěpáne...
Opět máme jedny Vánoce za námi, jejich slavení a vítání nového roku
probíhalo na celém světě. Ne všude byly šťastné a veselé, takové jaké si lidé
navzájem ze srdce přejí. Také v regionech našich obcí zazníval sváteční hlas
zvonů. Netáhl po závějích, aby někde v dáli tiše zanikal.
Netradiční vánoční počasí – ani bláto, ani sníh lákalo více ke zdravotním
vycházkám než k posezení u „zlodějů času“ – televizních obrazovek. Lidé
hledali prostředí, kde by mohli v nerušeném klidu přemýšlet jaký vlastně
uplynulý rok byl, co v něm prožili, co dobrého či nepříjemného jim, jejich
rodinám a vůbec celému lidskému společenství přinesl. V mé rodné obci jsem
povánoční dny využíval a to za každého počasí, k toulkám po neprošlapaných
polních cestách. Namáhavá túra pod Vinohrady, nebo „výšlap“ delší cestou nad
Zmolou k Černému kříži nad Velatice. To byly skutečné oazy klidu připravené
podělit se se mnou o vzpomínky na Vánoce dávno sněhem zaváté. Snad mně
bude dopřáno přenést je všechny na papír – který prý snese všechno –
k pobavení, kritice, jen tak.
Ani ty poslední, nedávno uplynulé svátky vánoční nebyly výjimkou.
Přijměte ode mne pár řádků jako opožděné blahopřání všeho nejlepšího.
Přicházejí z míst Vám mnohým známých – z nedalekých Kovalovic. Zde, před
řádkou desetiletí našli svoje nové domovy někteří tvaroženští rodáci. Postavili
pěkné domy, založili nové rodiny a vysadili stromy, to vše dle nepsaného
zákona o životě.
V den, označený v kalendáři jako 2. svátek vánoční, přidělený kdysi
v minulosti Štěpánům, vstávání ze svého lože nebylo obvyklé. Očekávání, že u
něho budou přichystány kalhoty, nějaké boty a poznámka, abych si šel, dle
starého zvyku, hledat službu jinde, se nesplnilo. Ostatně, kdo by si vzal na práci
dědu nostalgicky vzpomínajícího na léta minulá, dědka s nejrůznějšími
zdravotními problémy a ke všemu navíc s vybranou vkladní knížkou.
Z hledání služby nebylo nic. Při odchodu z domu a zavírání vrat, zjevil se
mně Šumař Bárta, známá postava zlidovělé jarmareční písně. Na rozdíl od něho
já neměl v ruce hůl, ani na zádech kolovrátek a nežehnal se křížkem. V kapse

dosud solidně vypadajícího kabátu byla schována krabička s několika
antibiotiky. To byla celá moje výbava na cestu do Potočin, v místa, která jsem si
již dávno oblíbil. Kdysi svérázná údolí táhnoucí se severně od bývalého
kovalovického mlýna p. Jelena k úpatí šumického a pozořického lesa. Probíhá
jím Kovalovický potok. Ten je zařazen do kategorie Stoletých vod. Snad proto
byl vybrán vodohospodáři k uskutečnění směšného plánu k vybudování retenční
vodní nádrže.
Sledoval jsem se zájmem obětavou a odpovědnou práci zaměstnanců
pověřených její výstavbou, jimi obsluhovaných mechanizačních prostředků
měnících mě důvěrně známý ráz krajiny. Ten měl v oblibě spisovatel Fr. Neužil,
rodák ze sousedních Jezer. Jména různých čtvrtí z oné oblasti jsou uváděna
v jeho románech – Prsten, Plemen Hamrů a poslední publikaci Stříbrné
vzpomínání.
Levý břeh „Naďmárošu“, jehož vodní hladinu proměnil mráz ve velkou
ledovou plochu, je vysázen dnes již vzrostlými borovicemi. Před nimi několik
dřevěných laviček lákajících zejména při pěkném počasí k posezení. Údržbu a
pořádek kolem přehrady mají na starosti členové rybářské organizace
Kovalovice. Pravou, tedy východní stranu nádrže lemuje několika hektarový
jabloňový sad obhospodařovaný a.s. Agrokom Vin.Šumice.
Z přemýšlení, jak se zdejší krajina změnila, mě vyrušuje křik party kluků,
kteří na bruslích od Ježíška, za peníze rodičů a prarodičů, zkoušejí svoje
bruslařské umění. Kolik pádů bylo k vidění za krátký čas a já jim v těch chvílích
přál, aby v dalším životě měli klopýtnutí co nejméně. Jak ten čas ubíhá! Ve
snaze dostavit se včas k obědu, ubírám se kolem neregulovaného Kovalovického
potoka tekoucího z nedalekého Rékoví, zastavuji se statnými kmeny a širokými
křehkými větvemi. Dnes, při pohledu na alej těch velikánů, vracím se o půl
století do mladých let. Tehdy jsem jako novousedlík Vin.Šumic s dalšími
brigádníky uvedenou partii stromořadí vysazoval. V duchu si vybavuji tragickou
událost, při níž v blízkosti mých vycházek přišel o život mladý tvaroženský
občan – Jirka Liškutín.
Je toho málo, co všechno se dá stihnout při vánoční procházce?
S pozdravem Antonín Jašek

Rozlosování soutěžních utkání – jaro 2004-03-10

19

15
16
17
18

14

So
Ne
Ne
Ne
So

Ne

So
Ne
Ne
Ne

Ne

12.6.

8.5.
16.5.
23.5.
30.5.
5.6.

2.5.

3.4.
11.4.
18.4.
25.4.

23.3.

10:30

10:15
13:00
14:15
13:00
14:15

13:00

13:45
13:45
13:00
14:15

12:45

Tvarožná-Újezd

Opatovice-Tvarožná
Tvarožná-Moutnice
Čebín-Tvarožná
Tvarožná-Troubsko
Rajhrad - Tvarožná

Tvarožná-Hrušovany

Ořechov-Tvarožná
Blažovice-Tvarožná
Tvarožná-Měnín
Domašov-Tvarožná

Kupařovice-Tvarožná

Dorost – OP

20
21
22
23
24
So

Rosice- Tvarožná

týdne

25

14:15

2.5.

11.4.
18.4.
25.4.

19.6.

Ne

týden
14
15
16
Ne
17
Ne
18
Ne

9.5.
16.5.
23.5.

So

19

Ne
Ne
Ne

30.5.
5.6.

26

20
21
22

Ne
So

Tvarožná-Hrušovany

2.5.

Muži – III. tř. A
27.3. 15:00
Ochoz-Tvarožná
4.4. 10:30
Tvarožná-Babice
11.4. 16:00
Blučina-Tvarožná
18.4. 10:30
Tvarožná-Blažovice
24.4. 16:30
Kounice-Tvarožná
10:30

Ne

Tvarožná-Újezd B

Mokrá B-Tvarožná
Tvarožná-Moutnice B
Žabčice-Tvarožná
Tvarožná-Kobylnice
Rajhrad B- Tvarožná

So
Ne
Ne
Ne
So

10:30
10:30
16:30
10:30
16:30

týden
14
15
16
17
18

16:30

19

13.6.

9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
6.6.

Pozořice B- Tvarožná

Ne

16:30

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Tvarožná-Pozořice

19.6.

20
21
22
23
24

So

25

26

8:30

V.Šumice-Tvarožná
Tvarožná-Kobylnice
Mokrá-Tvarožná
volno
volno

8:30
8:30
8:30

Žáci – III. tř.A
volno
volno
14:00 Prace-Tvarožná
8:30 Tvarožná-Babice
10:30 Blažovice-Tvarožná

23
24

Jubilanti březen - duben 2004
80 let

Kuklínková Jarmila

Tvarožná č. 273

75 let

Švehlová Růžena
Daněk František

Tvarožná č. 193
Tvarožná č. 47

65 let

Švábenská Ludmila

Tvarožná č. 254

60 let

Divácká Jarmila

Tvarožná č. 230

50 let

Podsedník Vlastimil

Tvarožná č. 301

Všem jubilantům blahopřejeme !

Tvaroženský zpravodaj, vydává Obec Tvarožná, vychází 1x za dva měsíce,
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