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Vážení spoluobčané, 
přeji Vám příjemné jarní dny a k tomu 

v letošním suchém roce navíc ještě dosta-
tek vláhy pro vaše pole a zahrady.

Až budete číst tyto řádky, bude už 
možná probíhat oprava koryta potoka 
pod Novou Ulicí. Z pěti firem, které poda-
ly nabídku, byla na realizaci stavby vybrá-
na firma PROLES s. r. o. z Brna. V pondělí 
23. dubna proběhlo za účasti správce toku 
(Povodí Moravy s.p.) předání staveniště. 
Dokončení akce a předání hotového díla 
je ve  smlouvě dohodnuto na  15. června. 
Nabídnutá cena je 401 tis. Kč. Projektova-
ná cena byla přitom 436 tis. Kč a navíc po-
lovinu uhradíme ze získané dotace z JMK, 
která činí 200 tis. Kč.

Rekonstrukce krajské komunikace 
na  návsi je ve  fázi přípravy výběrového 
řízení. Zadávací podmínky pro výběr do-
davatele a složení hodnotící komise musí 
ještě schválit Rada Jihomoravského kraje. 
V  pětičlenné výběrové komisi bude mít 
naše obec jednoho zástupce. Výběrové 
řízení bude společné pro všechny objekty, 
to znamená, že vybraná firma bude rea-
lizovat jak objekty, které bude financovat 
Kraj (vlastní vozovka, přeložky sítí, opěrná 
stěna pod kostelem…), tak i objekty, kte-
ré bude hradit obec (chodníky, parkovací 
stání, větší část dešťové kanalizace…).

Na  ulici Velatická, přesněji řečeno 
v  části podél polní cesty od  posledního 
domu (Dobšákovi) směrem k  Velaticím, 
kde je  podle současně platného územ-
ního plánu uvažováno s  bytovou vý-
stavbou, proběhla směna části pozemků 
mezi jednotlivými vlastníky a obcí. Došlo 
tak k  úpravě katastrální mapy a  uvedení 
do  souladu se skutečně vedenou pol-
ní cestou a  zároveň k  vytvoření 8 metrů 

Autor fotografie na titulní straně Michal Sekanina.

Slovo starosty 3

Zajímavosti z obce 4
Informace o konaných akcích… 4
Pozvánka na plánované akce 5
Hody 2012 5
Poděkování 5
Noc kostelů – kostel sv. Mikuláše 6

Upozornění občanům 6
Provozní doba sběrného střediska 
komunálního odpadu 6

Informace ZO 7
Usnesení č. 10 z jednání veřejného 
zasedání ZO Tvarožná  7

Z činnosti spolků a sdružení 8
Zpráva oddílu stolního tenisu 8

Okénko do života ZŠ a MŠ  10
Základní škola Tvarožná 10
Mateřská škola Tvarožná 10

Ze života obce – zajímavosti  14
Kometa do toho 14
Poděkování 14
Z Junácké stezky tvaroženských skautů 15
Blahopřání 16
Ještě pár slov o Tamburáších 16
Chrámový sbor 19
Uzávěrka příštího čísla 21

Naši jubilanti 22
Tiráž 22

Obsah Slovo starosty



Tvaroženský zpravodaj  4

širokého obecního pozemku, nutného 
pro budoucí realizaci komunikace a  sítí 
technického vybavení pro navrhovanou 
bytovou výstavbu. Zde bych chtěl ocenit 
vstřícný přístup jednotlivých vlastníků do-
tčených pozemků, kteří bezúplatně pře-
vedli na obec části svých pozemků, neboť 
pochopili, že se tato „operace“ neděje pro 
to, aby si obec zvětšila svůj majetek (pů-
vodní pozemek cesty měl totiž šířku asi 
3,5 m), ale z důvodu, aby zde v budoucnu 
mohla plánovaná výstavba vůbec vznik-
nout. Veškeré náklady s  tímto spojené 
(geodetické zaměření, zpracování studie 
budoucí komunikace a  technických sítí, 
souhlas stavebního úřadu s  dělením po-
zemků, zpracování geometrických plánů, 
zpracování směnných smluv, zajištění 
vkladu na katastr, daň z převodů nemovi-
tostí…) nesla obec a ve finančním vyjádře-
ní představovaly částku asi 100 tis. korun.

V  bývalé cihelně probíhají demoliční 
práce na  posledním původním objektu, 
kterým je výrobní budova s  cihlářskou 
pecí. Tento objekt spolu s  třicetimetro-
vým komínem, který byl zajisté určitou 
dominantou obce, bude již brzy minulos-
tí. Nikdo z nás si nemůže pamatovat Tva-
rožnou bez cihelny. Vždyť stála v Hlinkách 
asi 140 let. Ale jak se říká, „časy se mění 
a  lidé s  nimi“. Na  místě původní cihelny 
teď budou stát nové domy a  v  nich bu-
dou bydlet noví lidé. Nejsem zastáncem 
nějaké masivní a  neregulované výstavby 

různých satelitů a jsem si vědom, že rych-
lé zvyšování počtu obyvatel může vést 
ke  ztrátě identity celé obce. Nelze argu-
mentovat jen tím, že nám přibudou děti 
do  školy a  nějaké finance do  obecního 
rozpočtu. Někde to naopak dopadá tak, 
že mateřská škola „praská ve švech“, pro-
tože je snaha umístit sem i děti, které patří 
spíše do jeslí a ještě nemají zvládnuté zá-
kladní hygienické návyky a naproti tomu, 
v  základní škole dětí nepřibývá, ačkoliv 
právě tam si každý malý občánek začíná 
budovat svůj vztah ke své obci a ke svým 
spoluobčanům. Ale nechci tento problém 
zevšeobecňovat a  dobře si uvědomuji, 
že  to mladé rodiny nemají vůbec jed-
noduché. Dalším negativem hromadné 
výstavby může být například omezená 
kapacita stávajících technických síti, sběr-
ného dvora, zvýšené náklady na  veřejné 
osvětlení, údržbu nových komunikací, ve-
řejných ploch a zeleně. 

Mnozí z nás, kdo žijeme ve Tvarožné již 
dlouho a vnímáme ji jako svoji obec, si uvě-
domujeme, že to, co je „naše“, nekončí 
vchodovými dveřmi od domu, přestože to 
nemáme připsané na katastrálním úřadě. 

Věřím, že i  naši noví spoluobčané, 
kteří se sem postupně stěhují, budou 
mít podobný názor a  přeji jim, aby se 
ve Tvarožné cítili dobře a žili zde spokoje-
ně. Určitě to ale bude záležet také na nás.

Ing. Petr Buchta
starosta obce

Informace o konaných akcích a významných událostech
•	 29. dubna se konala hasičská pouť ve  Křtinách, za  účasti SDH Tvarožná, celkem 

se pouti letos zúčastnilo 41 sborů dobrovolných hasičů
•	 30. dubna proběhlo za hasičskou zbrojnicí tradiční pálení čarodějnic, letos za mimo-

řádně příznivého počasí
•	 6. května byla v kostele sv. Mikuláše sloužena ranní mše za hasiče u příležitosti svát-

ku sv. Floriána

Zajímavosti z obce
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•	 6. května se konal koncert ke Dni matek. V podání Kyjovského komorního orchestru, 
pod vedením Ing. Jana Sáraze, zazněly skladby Josefa Myslivečka, Antonia Caldary, 
Antonína Dvořáka a dalších mistrů.  

•	 Druhý květnový víkend patřil tvaroženským skautům a  jejich kulatému výročí:  
12. května skauti uspořádali 16. ročník Šprýmiády. Zahájena byla tradičně mší 
svatou, po  ní následoval Veselý závod – letos s  tématem Básničky a  říkačky. 
13. května proběhla ve farním sále výstava 20 let skautingu ve Tvarožné. 

Pozvánka na plánované akce
•	 20. května se bude konat XV. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia An-

toše.  Účinkují DH Lácaranka z Kobylí, Palavanka ze Staroviček, Fialenka z Lanžhota 
a Sivická kapela ze sousední obce.

•	 1. června, ve večerních hodinách, se otevřou brány více jak tisíce kostelů v celé re-
publice. Mezi nimi nebude chybět kostel sv. Mikuláše, který se stane již podruhé sou-
částí unikátního rozsáhlého projektu. Program Noci kostelů ve Tvarožné naleznete 
na jiném místě zpravodaje.

•	 3. června proběhne na tvaroženské návsi soutěž hasičských družstev O putovní po-
hár zastupitelstva obce. Soutěž navštíví hasiči z Polska.  

•	 16. června se budou konat Obecní hody, s dechovkou Fialenka.
Všichni jste srdečně zváni.

Hody 2012
Srdečně Vás zveme na  tradiční Tvaroženské hody pod záštitou obce. Uskuteční se 
16. června 2012. Celé odpoledne a následně na večerní zábavě nám zahraje kapela Fia-
lenka z Lanžhota, která se zde představí na letošních slavnostech Julia Antoše.

Předpokládaný program:
 13.00 Požehnání v prostorách KD Kosmák
 13.20 Průvod po vesnici
 17.00 Příchod do prostor KD Kosmák  
  a následný nástup stárků
 17.15 Žáci ZŠ zatančí moravskou besedu
 20.00 Zahájení večerní zábavy

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na setkání v odpoledních i večerních hodinách!
STÁRCI Tvarožná

Poděkování
Děkujeme Žofii Ondráčkové za organizaci humanitární sbírky Diakonie Broumov a také 
všem, kteří do sbírky přispěli.
Děkujeme skautům za uspořádání Šprýmiády pro mládež a přípravu výstavy k 20. vý-
ročí skautingu ve Tvarožné. Zvláštní poděkování jim patří za dlouholetou činnost a po-
řádání řady akcí v předchozích letech.
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Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–srpen 2012
sobota 19. 5. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 30. 5. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 9. 6. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 20. 6. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 30. 6. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 11. 7. 2012 15:00–17:00 hod.
sobota 21. 7. 2012 9:00–11:00 hod.
středa 1. 8. 2012 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. 

Upozornění občanům

Noc kostelů – kostel sv. Mikuláše
 17.50–18.00 Zvony nás zvou…
  vyzvánění zvonů z věže kostela
 18.00 Mše svatá 
  po mši sv. uvítání a zahájení
 19.15 Klip svatého Mikuláše 
  pásmo o patronovi našeho  
  kostela
 20.00 Prohlídka kostela 
  v doprovodu svatých
 21.00 Oživlé sochy aneb ze života světců 
  hudebně doprovází Chrámový sbor
 22.00–22.45 Nám nevládne noc ani temnota… 
  společná modlitba chval vedená mládeží

Současně vás zveme...
 19.00–22.00 Promítání fotografií ze života farnosti 
  výstava liturgických předmětů, kostelní kvíz
 19.00–22.00 Prohlídka věže kostela
 18.45 Biblické tance (dále v 19.45 a ve 20.30)
 19.00–22.00 Malé občerstvení s ochutnávkou mešního vína
 19.00–21.00 Trampolína a balonky pro děti
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Usnesení č. 10 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 12. 3. 2012 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 
 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Rudolf Lichka, Rudolf Kaláb 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Kozák, František Kopecký 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
 3. Příspěvek na úhradu finančních nákladů spojených s podáním žaloby za účelem 

zrušení rychlostních komunikací tzv. tangent v ZÚR JMK a to ve výši 10 Kč na kaž-
dého obyvatele přihlášeného k 1. 1. 2012 v obci k trvalému pobytu. (příloha č. 1) 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

 4. Závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením a to „bez výhrad“ a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za r. 2011 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospo-
daření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti“. (příloha č. 2) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 5. Smlouvu se SUS JMK uzavřenou pro stavbu „III/4179 Tvarožná, průtah“. (příloha č. 3) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 6. Smlouvu se Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko o právu provést 
stavbu „Šlapanicko – posílení skupinového vodovodu, I. etapa“. (příloha č. 4) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 7. „Směnné smlouvy o převodu vlastnictví“ mezi obcí Tvarožná a vlastníky pozemků 
z důvodů prodloužení ulice Velatická. (příloha č. 5, – 9 ks smlouva) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 8. Výsledek hospodaření za r. 2011 příspěvkových organizací obce  
a) Základní škola Tvarožná – převod zisku z hlavní činnosti ve výši 640,53 Kč do re-
zervního fondu. (příloha č. 7) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

  b) Mateřská škola Tvarožná – výsledek hospodaření byl nulový. (příloha č. 8) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 9. Rozpočtové opatření č. I/2012. (příloha č. 9) 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 10. Příspěvek na úhradu 60 ks publikace „Přírodní zajímavosti v okolí jihomoravské 
metropole – na východ od města“. (příloha č. 10) 
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

Informace ZO
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 11. Návrh Zastupitelstva ve věci zrušení prodejny p. Dohnálka – postupovat podle 
původní nájemní smlouvy. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0

 II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 1. Záměr obce směnit část obecního pozemku p. č. 797/99 o výměře 6 846 m2 za po-
zemek v soukromém vlastnictví p. č. 1098/2 ležící pod kopcem Santon. (příloha č. 6) 
Hlasování: pro 2, proti 9, zdržel se hlasování 4, omluveni členové ZO 0

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

 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
  Zemědělské komisi navrhnout jiné vhodné pozemky ke směně pozemku 

p. č. 1098/2 ve vlastnictví p. Machancové.

Ve Tvarožné dne 12. 3. 2012
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Ing. Jiří Kozák – zastupitel   František Kopecký – zastupitel

Zpráva oddílu stolního tenisu
Tak jako v  předchozích letech, účast-

nili se hráči oddílu stolního tenisu soutěží 
okresního přeboru družstev, které jsou 
rozděleny do pěti výkonnostních katego-
rií – okresní přebor I. – IV. a okresní soutěž.

Družstvo „A“, hrající ve složení Jiří Pro-
cházka, Pavel a Michal Kousalovi a Jiří Vít 
z  Líšně, které skončilo po  základní části 
okresního přeboru II. na  9. místě, prošlo 
suverénně nádstavbovou částí B a  celko-
vým 7. místem si zajistilo účast v této sou-
těži i pro příští sezonu.

Tým „B“, který již po několik sezon hra-
je okresní přebor IV., skončil po první části 
soutěže na  6.místě, čímž se kvalifikoval 
do nádstavbové části A, kde hrají družstva 
o postup do OP III. Svými dobrými výkony 
si tým „B“ ještě o  jednu příčku polepšil 

Z činnosti spolků a sdružení
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a celkově obsadil 5. místo, čímž si zajistil 
účast v této soutěži i v sezoně 2012/2013.

Hráči týmu „C“ si výbornými výsledky 
v  předchozím roce poprvé zajistili účast 
v okresním přeboru IV. Je nutno říct, že se 
v  soutěži neztratili a  absolvovali ji se ctí. 
I  když se jim po  základní části nepodaři-
lo probojovat do  horní poloviny tabulky, 
v  boji o  záchranu přesvědčili, že výkon-
nost mají a s celkovým ziskem 44 bodů se 
v této výkonnostní kategorii s přehledem 
udrželi.

Do příští stolně tenisové sezony plánu-
jeme přihlásit kromě osvědčených týmů 
také Tvarožnou „D“. Zasoutěžit si v okres-
ní soutěži s  družstvy stolního tenisu Br-
no-venkov by rádi zkusili i naši nejmladší 
v  oddíle, žáci, kteří zatím poctivě trénují 
pod vedením Dany Krčkové. Myslím, že to 
pro ně bude nejen novou zkušeností, ale 
také přínosem ve výkonnosti.

Za oddíl stolního tenisu
Ing. V. Šimek

RSST Brno-venkov – OP II. třídy, muži 2011/2012
Tabulka soutěže po 10. kole – Základní část

# Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Tvarožná A 21 13 1 7 0 805:662 223:155 61
2 Mokrá C 21 11 1 9 0 743:712 197:181 55
3 Sokol Kuřim A 21 11 1 9 0 763:716 194:184 55
4 Tišnov E 21 9 2 10 0 689:764 173:205 50
5 Říčany A 21 4 2 15 0 638:766 164:214 35
6 Moravské Knínice B 21 2 1 18 0 602:844 131:247 28

RSST Brno-venkov – OP II. třídy, muži 2011/2012
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A

# Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Ostopovice B 21 19 0 2 0 894:466 273:105 78
2 Oslavany B 21 15 2 4 0 858:548 244:134 68
3 Dolní a Horní Loučky A 21 12 2 7 0 791:625 216:162 59
4 Nedvědice B 21 9 4 8 0 729:654 200:178 52
5 Tvarožná B 21 9 2 10 0 699:688 193:185 50
6 Ořechov B 21 8 0 13 0 547:802 146:232 45

Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
# Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Kanice A 21 14 1 6 0 818:591 235:143 64
2 Mokrá D 21 11 0 10 0 688:734 186:192 54
3 Tvarožná C 21 7 2 12 0 600:817 153:225 44
4 Rebešovice D 21 7 0 14 0 619:812 151:227 42
5 Moravské Knínice C 21 5 0 16 0 625:815 148:230 36
6 Oslavany C 21 3 1 17 0 565:881 123:255 31
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Základní škola Tvarožná
Jarní měsíce ve škole byly a jsou v du-

chu vzdělávání a  sportování. V  březnu si 
studentky MU Brno připravily pro naše 
žáky dopoledne na  Velikonoční téma. 
Žáci si kromě pokusů a  různých zajíma-
vostí o  vejcích všeho druhu také popoví-
dali o Velikonočních tradicích.

Celodenní program na  Lipce v  Brně 
byl rozdělen pro starší a mladší žáky. Star-
ší žáci se seznámili s tím, co je to fair trade 
a mladší si zahráli na hospodáře.

V měsíci dubnu jsme vyhodnotili sou-
těž Nejoriginálnější kraslice roku 2012. 
Do  této soutěže se zapojují děti, které 
společně s  rodiči nebo sourozenci nebo 
také samostatně vyrobí zajímavou kraslici. 
Vyhodnocení probíhá formou anonymní-
ho hlasování. Letos bylo do  soutěže při-
hlášeno 28 kraslic. Je stále těžší vybrat tu 
nejoriginálnější, protože všechna díla jsou 
zajímavá a na výrobu náročná. Proto oce-
ňujeme všechny zúčastněné a děkujeme 
za čas, který přípravě věnují. V hlasování 
letos vyhrála kraslice – „malíř u  stojanu 
s obrázkem“ Veroniky Šírové ze 4. ročníku. 
Blahopřejeme.

Mezi další kulturní zážitek patřil ve-
likonoční koncert v  kostele v  Pozořicích. 
Společně s ostatními školami z okolí jsme 
si poslechli výběr skladeb zahraných žes-
ťovým kvintetem Musica Animae.

V  letošním sportování jsme příliš 
úspěšní nebyli. Zúčastnili jsme se již tra-
dičně vybíjené v  ZŠ Jihomoravské ná-
městí a  zůstala na nás tentokrát poslední 

příčka. Ještě před dvěma lety jsme získali 
putovní pohár za  první místo. Výzvou je 
proto pro nás další ročník této soutěže.

A  co nás v  nejbližší době kromě pří-
pravy na uzavření letošního školního roku 
čeká? Příprava na  hody, výlet do  ZOO 
v Lešné, škola v přírodě, závody v atletice, 
návštěva Muzea ve  Šlapanicích a  mno-
ho dalších aktivit. Jistě také sběr starého 
papíru, který proběhne začátkem června. 
A pro konec června plánujeme rozloučení 
s páťáky a slavnostní zakončení roku s ob-
čerstvením, posezením na školním dvoře 
a malým kulturním programem.

Pro příští školní rok plánujeme v rám-
ci projektu „Babi, dědo pojďte s  námi 
do  školy“ odpolední vzdělávání pro se-
niory. Nabízíme: seznámení se s  prací 
na počítači, výuku angličtiny a přednášky 
o  umění a  stavitelství v  dějinách. Vzhle-
dem k tomu, že nedokážeme odhadnout, 
jaký zájem o vypsané hodiny bude, v prů-
běhu měsíce června doručíme do  každé-
ho domu dotazník a prosíme, aby zájemci 
o výuku doručili přihlášku do školy. Výuka 
bude probíhat od měsíce října do prosin-
ce v odpoledních hodinách v budově ško-
ly. Podrobné informace naleznete v  do-
tazníku a od září na webových stránkách 
školy.

Za kolektiv učitelek a žáků vás všechny 
srdečně zvu na  všechny akce pořádané 
školou a přeji krásné voňavé jarní měsíce. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Z okénka mateřské školy

Úvodem mého příspěvku bych chtě-
la pozdravit všechny čtenáře Zpravodaje. 

Nyní se krátce vrátím k  zápisu do  mateř-
ské školy pro školní rok 2012–2013, který 
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se uskutečnil 2. května 2012. K  zápisu si 
za námi přišlo pohrát 30 dětí a jistě se jim 
v  mateřské škole líbilo. Dne 18. května 
se maminky dozví, zda jejich dítě bude 
do mateřské školy přijato či nepřijato.

Stejně jako v  minulých měsících nás 
čeká mnoho akcí kulturních i sportovních. 
Touto cestou srdečně zvu všechny na vy-
stoupení starších dětí 9. května v prosto-
rách mateřské školy, jež bude probíhat 
v  moravském duchu pod názvem „Kdo 
si tu piesničku zazpieva“. Po  vystoupení 
bude následovat již tradiční výtvarná díl-
na s paní výtvarnicí Matouškovou. Společ-
ně s dětmi si můžete vyrobit svoje tričko, 
obrázek na stěnu nebo veselý hrníček. Vy-
stoupení začíná v 16.00 hod. 

V měsíci květnu chceme rovněž zorga-
nizovat dopravní dopoledne na  zahradě 
mateřské školy, protože se nám díky po-
časí tato akce v  měsíci dubnu nezdařila.  

Doufejme, že nám bude počasí více přát 
a konečně získáme řidičský průkaz na rok 
2012. Tento průkaz budou starší děti určitě 
potřebovat, protože 4. června s nimi poje-
deme na  dopravní hřiště do  Brna na  do-
pravní dopoledne s  Policií ČR. Den poté 
se vydáme na výlet. Pojedeme na zámek 
do Rájce – Jestřebí na zajímavý program, 
kde nebude chybět zámecká pohádka, 
oblékání do kostýmů a prohlídka zámku. 
V tento den vyjíždíme již v 8.00 hod. a pří-
jezd plánujeme kolem 14.00 hod. 

28. června v  15.30 hod. připravujeme 
rozloučení se školním rokem 2011–2012 
s  Cukem a  Kukem ve  spojení s  pasová-
ním předškoláků na školáky. Srdečně vás 
na tuto akci zveme. 

Na  závěr přeji všem hodně sluníčka 
a pohodové dny.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

REKLAMA
Kde a jak se mohou obyvatelé obce Tvarožná  
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na  některém 
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné 
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím ko-
lektivních systémů, které založili. 
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval dů-
ležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž 
a  zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s  přísluš-
nými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené 
s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my 
všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto mís-
tech:
Sběrný dvůr obce Tvarožná, otvírací doba – středy a soboty; konkrétní data bývají zve-
řejněna ve Tvaroženském zpravodaji a na vývěsce sběrného dvora.
Více na www.elektrowin.cz nebo www.tvarozna.cz.
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Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru zna-
mená přispět k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o  vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, 
že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře desítek milionů litrů ropy a sto-
vek milionů kWh elektrické energie.
Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyro-
beny a které se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami místo toho, 
aby skončily jako odpad. 
Současné normy použití nebezpečných látek v  nových výrobcích prakticky vylučují 
nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím ne-
dokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostávají ke zpra-
cování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci 
opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve hojně 
využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou a dýcháním. 
Ukládá se především v  ledvinách, ale také v  játrech, která poškozuje. Může způsobit 
chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal azbest. Ten je silně karcinogen-
ní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou vyvolat rako-
vinu plic nebo fibrózu. 
Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimoc-
ný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní přepážky nebo 
k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží staré 
spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například kompresory z lednic nebo 
motory z praček.

Zpracovatelé musí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými spotřebi-
či je tedy velmi důležité, aby měly za  partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami 
ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a. s., v současné době spolupra-
cuje se společnostmi AGM recykling s. r. o., FERMET s. r. o., Charita Opava, Kovohutě Pří-
bram nástupnická, a. s., Marketa-Remone s. r. o., MHM EKO s. r. o., ODAS ODPADY s. r. o., 
OZO Ostrava s.  r.  o., Praktik system s.  r.  o., Pražské služby, a.  s., RESPONO,  a.  s., Rum-
pold  s.  r.  o., Rumpold-T (chráněná dílna) s.  r.  o., ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIR-
MA, s. r. o., STEELMET, s. r. o. a ZELENÁ DÍLNA s. r. o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! 
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!

www.elektrowin.cz
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Ze života obce – zajímavosti
Kometa do toho

Na  počátku letošního roku se výkon-
nost brněnské Komety zlepšila. Ruku 
v  ruce se zlepšenými výkony se zvedala 
návštěvnost a  jenom málo utkání vidě-
lo méně než 7200 diváků. To je kapacita 
Ronda nyní Kajot arény. 

Sportovně založené Jihomoravany 
uchvátila modrobílá euforie. Postup muž-
stva ze základní části a souboje s Kladnem, 
Spartou, Plzní a  nakonec stříbrné finále 
s Pardubicemi sledovala plná hala a celé 
rodiny doma. Hlídala se místa před obra-
zovkami televizorů v  hospodách a  nako-
nec se scházelo i deset tisíc diváků na ná-
městí Svobody. Noviny, rozhlas a televize 
věnovaly hokeji po  celou dobu padesáti-
denního tažení v  play off nadstandardní 
pozornost.

Úspěchy mužstva připomenuly slav-
nou éru Komety a  jména jako Bubník, 
Danda, Černý, Jiřík, Nadrchal, Maixner. 
Zvýšily hrdost na jihomoravský sport, po-
mohly lidem zapomenout na  všední sta-
rosti.

Finančně nenáročný projekt Jižní 
Morava království Komety umožnil part-
nerství hokejového klubu a  mnoha obcí 

a měst jižní Moravy. Jejich občané se díky 
němu mohli v  sezóně dostat k  pár desít-
kám vstupenek a k propagačním materiá-
lům s názvem své obce či města. 

V našem okolí to tak například funguje 
v  Bílovicích nad Svitavou, Blažovicích, Ji-
říkovicích, Kobylnicích, Mokré-Horákově, 
Sokolnicích, Šlapanicích, Telnici a ve Vinič-
ných Šumicích. 

Majitel Komety Libor Zábranský v roz-
hovoru pro Deník v  sobotu 21. dubna 
prohlásil, že je na svoje hráče pyšný stejně 
jako celé vedení Komety a snad i celé Brno 
a jižní Morava. A že Kometa má obrovskou 
historii zakořeněnou všude v kraji.

Možná ano. Ale asi ne na  radnici 
ve  Tvarožné. Nové vedení obce zrušilo 
smlouvu s Kometou, uzavřenou minulým 
vedením. Odůvodnění ve zprávě starosty 
na veřejném zasedání Zastupitelstva zně-
lo tak, že jsou s tím starosti. 

Domnívám se, že o  nich je činnost 
na  radnici především. I  o  podpoře spor-
tovního dění a zdravém moravském patri-
otizmu. Hoši „děkujeme“!

František Kopecký st.,  
Kajot aréna, tribuna E

Poděkování
Blíží se konec školního roku a  s  ním 

i konec cvičebního a soutěžního ročníku. 
Chtěl bych proto využít této příležitosti 
a poděkovat všem cvičitelům, cvičitelkám, 
trenérům, trenérkám a členům výboru TJ 
za jejich obětavou činnost při zajišťování 
soutěží, cvičebních hodin a dalších akcích 
pořádaných TJ na  úkor svého volného 
času.

Jsou to za oddíl kopané Ing. Petr Kozák, 
Petr Kabeláč a Erik Titz.

Za oddíl stolního tenisu Lubor Švehla, 
Jiří Procházka a Mudr.Dana Krčková.

Za  cvičitelky Ivona Šťastná, Radka 
Dvořáková a Marie Kozáková.

Výbor TJ Sokol Tvarožná: Ing. Jiří Brzo-
bohatý, Ing.  František Fajstl, Ing.  Petr Ko-
zák, Jarmila Minaříková ml., Jiří Procházka, 
Ing. Jan Přikryl, Ivona Šťastná, Lubor Šveh-
la, Erik Titz a Jan Urbánek.

Jan Urbánek
předseda TJ Sokol Tvarožná
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Z  Junácké stezky tvaroženských skautů
V letošním roce slaví organizace Junák 

– Svaz skautů a skautek ČR 100 let od své-
ho založení. Také tvaroženský skauting si 
připomíná významné výročí, a  to dvacet 
let od svého založení.

Při každém takovém výročí se hodnotí, 
rekapituluje, ohlíží do  minulosti, připra-
vují se plány do budoucnosti. Nechci vás 
zde zatěžovat nějakými podrobnostmi 
a  detaily z  naší činnosti, ale pár údajů si 
nedovolím nezmínit.

Ve Tvarožné se skauti po celých dvacet 
let počítali spíše na jednotlivce než na de-
sítky, ale i tak prošlo oddílem a družinami 
Tygrů, Slunečnic, Vlaštovek, Hnědou šest-
kou a dalšími, téměř sedmdesát dětí. Ně-
kteří se zdrželi jen rok, jiní skautovali celé 
dětství. Aby oddíl mohl fungovat, bylo 
zapotřebí vedoucích a  jejich pomocníků, 
rádců a šestníků. Ve vedení se za dvacet 

let vystřídalo téměř 
15 bratrů a sester. 

Mezi nejznámější 
akce, které pořádáme 
pro veřejnost, patří 
Šprýmiáda, roznáše-
ní Betlémského světla a  Mikuláš. Někteří 
z  vás si jistě vzpomenou také na  poutě 
do Křtin, dny otevřených dveří v naší klu-
bovně, promítání fotek z  cest, drakiády 
a  další akce. Každý, kdo prošel oddílem, 
určitě zavzpomíná na  tábory, skautské 
výpravy, vánoční oddílovky, na  mistra 
uzlování, skautské závody a  celou řadu 
družinových a  oddílových schůzek. Když 
už zmiňuji tábory, nemohu nenapsat, 
že  za  dvacet let naší činnosti jsme absol-
vovali dvacet táborů. Téměř každý má 
své jméno a téměř každý má svůj pamět-
ní „kuláček“. Velice dobře se vzpomíná 
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Ještě pár slov o Tamburáších
Kapel s  více jak šedesátiletou histo-

rií není mnoho. K  nim patří i  Tamburáši 
z  Tvarožné. Díky pochopení a  uznání 
členů zastupitelstva obce se pro ně letos 
podařilo v  obecním rozpočtu vyčlenit fi-
nanční prostředky na  vydání hudebního 
nosiče. Za pořízení živého záznamu z vy-
stoupení Tamburášů patří dík firmě Pavel 
Jarolím – KOČENA, Sivice. O  vlastní výro-
bu CD se postarala firma Miroslav Hron 

& HaCo. SOUND, Přelouč. Poděkování pat-
ří i všem návštěvníkům, kteří vytvořili neo-
pakovatelnou atmosféru tradičního před-
pouťového setkání rodáků o  loňském 
srpnu a  stali se tak neoddělitelnou sou-
částí tohoto díla. To charakterizuje i celko-
vé pojetí hudby a  stylu, který Tamburáši, 
a  dnes bohudík i  jejich následovníci, vy-
tváří. Repertoár je široký v žánru i v čase 
a posluchačům je velmi blízký. Objevují se 

zvláště na ty první, konané na tábořištích 
v Nemojanech a Bukově, tábor Ve vosím 
hnízdě, V šesti, Bouří, Kačenka, Desátý…

Naše činnost by byla nepředstavitel-
ná bez kvalitního zázemí. To jsme získali 
velice rychle, nejdříve v přízemí a později 
v patře staré školky. Za klubovnu vděčíme 
tehdejšímu zastupitelstvu a  starostovi 
Františku Kopeckému. Tím ale podpora 
naší činnosti ze strany obce neskončila, 
ale pokračuje celých dvacet let. Naši čin-
nost také významně podporuje obec Ve-
latice a několik tvaroženských podnikate-
lů. Při organizování Šprýmiády nám velice 
pomáhá i  farnost Tvarožná. Za  podporu 
všem děkujeme a velice si jí vážíme.

Současnost se může zdát nepříliš ve-
selá, vzhledem k  tomu, že dětský oddíl 
byl z nedostatečného zájmu zrušen a jen 
díky nadšení několika dospělých členů se 
daří skauting ve Tvarožné udržovat při ži-
votě. Snažíme se nejen pořádat všechny 
akce pro veřejnost, na které jste byli zvyklí, 

ale také udržujeme oddílové akce, které 
jsou pro nás neodmyslitelnou tradicí. Při 
naší činnosti se dále snažíme působit jako 
podpora pro činnost dětských oddílů 
v  našem mateřském středisku Pozořice, 
kde se významně podílíme na organizaci 
skautských závodů, táborů, plesů a  dal-
ších aktivit. 

Pokud se chcete dovědět více infor-
mací o  naší minulosti, současnosti i  plá-
nech do budoucna a nestačili jste navští-
vit výstavu 20 let skautingu ve  Tvarožné, 
přijměte alespoň pozvání k  návštěvě 
našich internetových stránek www.skau-
titvarozna.cz, kde naleznete aktuální in-
formace z  naší činnosti včetně kontaktů. 
V  případě zájmu jsme téměř okamžitě 
připraveni obnovit činnost dětského od-
dílu, a pokud jste již dospělí a skautování 
je vám blízké, budeme rádi, když rozšíříte 
řady klubu oldskautů.

Jan Spáčil 
vůdce OS 

Blahopřání
Dlouholetý člen výboru Tělovýchov-

né jednoty Sokol Tvarožná pan Jaromír 
Kohout se dožil dne 8. 5. 2012 úctyhod-
ných 90 let. Výbor TJ Sokol děkuje panu  
 

Jaromíru Kohoutovi za  jeho obětavou, 
dlouholetou a  nezištnou činnost v  TJ So-
kol Tvarožná. Do  dalších let mu přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Výbor TJ Sokol Tvarožná
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v něm prvky ryzí trampské muziky, folku, 
country i klasické lidové hudby. Zlatý fond 
tvoří písničky plodné prvorepublikové 
éry. Stejně tak střídání rytmů probarví cel-

kový dojem a  je často ceněno zdatnými 
tanečníky. Dlouhá léta tvořila charakteris-
tickou melodickou linku pětice mandolín 

– Vladimír Audy, Miroslav Daněk, Jaroslav 
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Kaláb, Alois Kotulán, Miloslav Krček. Po-
slední ze jmenovaných – zakládající člen 
skupiny – byl přítomen i křtu nového CD. 
Aktivně se zúčastnil celého vystoupení 
na mysliveckém plese dne 28. ledna toho-
to roku, kde celá slavnostní událost pro-
běhla. Křtilo se pravou  Tvaroženskou me-
ruňkovicí, rukou starosty obce Ing. Petra 
Buchty, jednatele Mysliveckého sdružení 
Ing. Miroslava Dudy a pana Miloslava Krč-
ka, zakladatele a  kronikáře Tamburášů. 
Autentičnost celému večeru dodalo něko-
lik vzpomínek, o které se s námi pan Krček 
podělil. Jen díky pečlivosti, s  jakou vede 
záznamy o  životě Tamburášů a  všech vy-
stoupeních od počátků po dnešek, máme 
k dispozici dokument o historii velmi spe-
cifického seskupení. Pro mnohé stačí pře- 
 

číst jen několik řádků a už se rozvíjí krásné 
vzpomínky na  estrády, kabarety, zájezdy, 
vystoupení, oslavy, ale i  jen obyčejné 
brnkání party kluků na  lavičkách pod 
kaštany. Kapelou prošla za celá léta řada 
muzikantů a  osobností. Z  nich je nutno 
zmínit zejména Ing. Františka Galeho, bý-
valého radního a dlouholetého kronikáře 
obce, autora řady estrád a kabaretů šitých 
na  míru právě Tamburášům a  Vlastimila 
Šlezingera, vynikajícího muzikanta, lídra 
a pedagoga. Za zmínku stojí i dlouholetá 
spolupráce se skupinou Experiment ´72 
z  nedalekých Pozořic. Při oslavě 40 let 
od vzniku této skupiny – 9. června, v Děl-
nickém domě v Pozořicích – nebude jistě 
chybět vzpomínka na Tamburáše a s nimi 
spjaté osobnosti. 

Pavel Šťastný

REKLAMA

Kamenictví Šafránek
Slavkov u Brna

nabízí
veškeré renovace pomníků
 pomníky z přírodního kamene
 zákrytové desky
 vázy a svítilny
 obnova a přisekávky nápisů
 bronzové doplňky a písmo
 ochranné nátěry
 broušení

tel.:  731  572  240



19 Ročník 40  •  Číslo  3  • květen–červen 2012

Chrámový sbor
První paprsky jarního slunce byly po-

někud intenzivnější než v minulých letech 
a dostatečně prohřály naše příbytky i naši 
mysl. Blahodárně zapůsobily také na  hr-
dla zpěváků chrámového sboru notně 
potrápená zimními měsíci, kdy občas mu-
sela pomoci 
i  medovina či 
jiné produkty 
matky přírody. 
Už bylo také 
načase, ne-
boť probíhaly 
přípravy skla-
deb na  veliko-
noční svátky. 
V ý b u š n é 
Aleluja, z  ora-
toria Mesiáš, 
od  barokního 
skladatele Ge-
orga Fridricha 
Händela nám 
dalo jasný sig-
nál, že nemů-
žeme, po  po-
měrně zdařilých vánočních interpretacích, 
usnout na vavřínech. Jistotu, že to všech-
no opět zvládneme, nám vrátil stejný au-
tor, když se z kůru kostela sv. Mikuláše při 
pravidelných čtvrtečních zkouškách nes-
lo jeho majestátní „Buď Tobě sláva“. Pěkně 
se pak už „pilovaly“ jednotlivé části České 
mše od P. A. Halíka, Vstalť jest! od S. Mikul-
ky, Raduj se, nebes královno! od  M. Kob-
lížka a  další skladby. Nelze opomenout 
Pašije. S chrámovým sborem jsem je sice 
absolvoval teprve podruhé, ale vždy bylo 
cítit, že jsou velkou výzvou zejména pro 
mužskou část hudebního tělesa. Role 
Ježíše připadla opět Antonínu Daňkovi, 

ostatní postavy biblického příběhu jsme 
si spravedlivě rozdělili. Změna nastala 
oproti minulosti v  postavě vypravěče 
(evangelisty), kdy ji pan Tomáš Buchta 
předal po 20 letech Milanu Filipcovi. Že se 
novému vypravěči o  Květné neděli pre-

miéra zdařila napovídá, že svou roli bude 
mít připsanou nejméně po stejnou dobu. 
Nyní už snad mohu říct, že  jsme udělali, 
co bylo v  našich silách a  věřím, že  zpěv 
chrámového sboru důstojným způsobem 
osvěžil velikonoční obřady. Sbor teď od-
počívat rozhodně nebude. Už se nacvičují 
skladby na  Noc kostelů, plánuje se vy-
stoupení mimo Tvarožnou a  na  počátku 
prázdnin nás čeká zájezd do Srbska. Jsou 
před námi opět nové výzvy a nové zážit-
ky. Jestli jsme obstáli, se určitě dozvíte 
buď přímo, nebo v  některém z  dalších 
Tvaroženských zpravodajů. 

Pavel Šťastný
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REKLAMA
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. července 2012. Žádáme o její 
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy, uvedené v tiráži. 
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu 
příspěvků.
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Naši jubilanti
květen–červen 2012

92 let Antonická Eliška, Tvarožná 321 
 Galová Zdeňka, Tvarožná 276
90 let Kohout Jaromír, Tvarožná 128 
 Pluháčková Pavlína, Tvarožná 33
85 let Chaloupka Josef,  Tvarožná 325 
 Urbánek Jan, Tvarožná 43
80 let Blaháková Anežka, Tvarožná 226
75 let Dostalová Jarmila, Tvarožná 311 
 Fišerová Libuše, Tvarožná 170 
 Chlup Jan, Tvarožná 11
65 let Horáček Vladimír, Tvarožná 112 
 Kalábová Zdeňka, Tvarožná 50 
 Sukeník Milan, Tvarožná 107
60 let Pospíšil Pavel, Tvarožná 152
50 let Duda Miroslav, Tvarožná 250 
 Kaláb Jaroslav, Tvarožná 207

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 5. 2012, 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

Koupím rodinný dům nebo pozemek  
pro stavbu RD v obci TVAROŽNÁ.

Telefon: 777 148 332

REKLAMA



O nejkrásnější kraslici, ZŠ Tvarožná, 4. 4. 2012

Pašije, kostel sv. Mikuláše, 1. 4. 2012
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