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Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVI. ročník, 19. května 2013

Soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce, 2. června 2013
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Vážení spoluobčané,
přijměte ode mě srdečný prázdninový
pozdrav.
Povodně v Čechách ukázaly, že stoletá
voda nepřichází jednou za sto let. Za posledních 20 roků se ničivé záplavy opakovaly již potřetí. V některých oblastech
mají roční srážkový průměr dosažen už
v polovině roku. Města a obce, především
na velkých tocích, budují protipovodňové
stěny a hráze. Hlavním problémem proč
nás povodně stále ohrožují, jak tvrdí odborníci, je změněná tvář krajiny, která nedokáže zadržet a pojmout vodu, a ta pak
zbytečně odtéká do koryt vodních toků
a zvyšuje nebezpečně jejich hladiny. Vidíme to i na způsobu hospodaření zemědělských firem. Obrovské lány oseté jednou
plodinou jsou velmi zhutněné a tím pádem nepropustné, kypří se jen do hloubky několika centimetrů, hlubokou orbu už
ani neznáme. Snad je to i tím, že je u nás
asi největší procento pronajaté půdy
v celé Evropě a je otázka, zda nájemce
opravdu vykonává svou činnost na těchto pozemcích s péčí dobrého hospodáře.
Chybí také záchytné poldry a mokřady,
kam by se voda při extrémních srážkách
rozlila. Za peníze, které jsou srovnatelné
s výší škod po povodních v letech 1997
a 2002, by se dala tato přirozená protipovodňová opatření vybudovat na katastru všech obcí v republice. Je paradoxní,
že vytvořit tyto přirozené protipovodňové bariéry je problémem, ale zabírat velké
plochy orné půdy průmyslovými zónami
a fotovoltaickými panely problém není.
Znamenalo by to samozřejmě pozemkové úpravy, ale nemuseli bychom se pak
ani ve Tvarožné obávat, že se nám potok
vylije z břehů.

Autoři fotografií: Michal Sekanina (titulní strana), Ing. Vilém Šimek a další
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Společně s ostatními obcemi našeho
mikroregionu jsme se rozhodli přispět
jedné konkrétní povodní postižené obci,
a sice obci Hřensko v okrese Děčín. Také
z toho důvodu, že nás vloni v září navštívila delegace z tohoto regionu, takže to pro
nás nejsou úplně cizí lidé. Za Tvarožnou
jsme schválili a následně odeslali 15 tis.
korun.
V areálu cihelny probíhá dokončení silniční komunikace v nové zástavbě.
Nicméně firma MANE Engineering zde
ještě nekončí a uvažuje s rozšířením bytové výstavby také na plochách bývalého
výrobního objektu. Vznikne tu několik nových pozemků pro rodinné domy a také
větší pozemek, který hodlá developerská
firma nabídnout obci pro budoucí výstavbu objektu typu DPS (dům s pečovatelskou službou), jaké mají v okolních obcích
např. v Pozořicích, v Podolí nebo v Horákově. Je škoda, že realizace těchto objektů
není již v posledních letech podporována
a ani výhled do budoucnosti nenasvědčuje tomu, že by se dotační politika mohla
v tomto směru nějak výrazně zlepšit.
V souvislosti s obslužností těchto nových stavebních pozemků dojde k vybudování silniční komunikace a inženýrských sítí, což bude mít za důsledek také
překopání silniční komunikace v ulici
Hlinky při napojení splaškové a dešťové
kanalizace na hlavní řady v ulici. Mimo to
zde bude vybudována také automatická
tlaková stanice pro zvýšení tlaku ve vodovodní síti, a to jak pro novou zástavbu, tak
i pro ostatní rodinné domy v ulici Hlinky.
Realizace této stanice umožní i budoucí
napojení bytovek na obecní vodovod.
Tyto stavební aktivity by podle sdělení
zástupců firmy MANE Engineering měly
probíhat v příštím roce. Nyní je tato akce
ve stadiu povolovacího procesu.

Tvaroženský zpravodaj

V průběhu příštího roku se také očekává výměna potrubí vodovodního přivaděče z Říček. Tato stavba v současnosti
probíhá na katastru obce Mokrá, pravděpodobně v první polovině příštího roku
bude ukládáno nové potrubí v polní cestě
od lesa směrem k Hlinkám a dále bude
pokračovat v cestě nad bytovkami a pod
vinohrady.
Letošní akcí, která by se měla dotknout
obyvatel ulice Hlinky je pokládka optického kabelu firmou Vivo Connection. Firma
přislíbila před zahájením stavby informovat dopisem občany v této lokalitě. Dle
posledních zpráv by měla být stavba zahájena ještě o prázdninách.
Jak je vidět, občané v Hlinkách si příliš klidu neužijí a já bych je chtěl poprosit
o trpělivost. Je jasné, že za této situace
můžeme provádět jen nezbytné a provizorní opravy silnice, která je zde v dezolátním stavu. Do rozpočtu na příští rok se pokusíme zařadit projektovou dokumentaci
na novou místní komunikaci v této ulici.
Na konci června jsme ze stavebního
úřadu Pozořice obdrželi územní rozhodnutí na stavbu místní komunikace ke hřišti. Právní moci nabude toto rozhodnutí
asi v polovině prázdnin a poté podáme
žádost o stavební povolení do Šlapanic.
Vydání stavebního povolení můžeme
očekávat na přelomu září a října. Z toho
důvodu přesouváme plánovanou realizaci na příští rok a letos bychom vybudovali
chodník na Konci, kde očekáváme vydání
stavebního povolení každým dnem a nyní
připravujeme výběrové řízení na dodavatelskou firmu.
Po vydání závazného stanoviska památkářů jsme obdrželi také povolení stavebního úřadu k provedení restaurátorských prací na pomníku Václava Kosmáka
pod kostelem. Práce bude zajišťovat firma
Soterius pana Neuwirtha, který rekonstru4

oval před dvěma lety také kříž na křižovatce v Hlinkách.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce byl schválen tzv. tržní řád, který
omezuje nebo lépe řečeno zakazuje podomní prodej. Celý text tohoto dokumentu přinášíme na dalších stránkách tohoto
zpravodaje. Pokud se tedy někdo z občanů setká s nabízením zboží či služeb touto formou, měl by dotyčného upozornit,
že se svým jednáním dopouští přestupku
a může být přivolanou policií potrestán.

Z Jihomoravského kraje jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace ve výši
20 tis. korun na divadelní víkend, na který se po loňské úspěšné premiéře můžete už nyní těšit. Zároveň máme na tuto
kulturní akci přislíben i příspěvek z MAS
Za humnama. Divadelníci se nám představí ve dnech 20.–22. září.
Ale to bude až po prázdninách. Nyní
prožíváme dobu dovolených, táborů a výletů a já bych Vám rád popřál příjemný odpočinek, načerpání nových sil, bezpečné
cesty a šťastný návrat domů.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 19. května se konal XVI. ročník Tvaroženských hudebních slavností Julia Antoše. Hráli

•
•
•

•
•

Vracovjáci, Sivická kapela, Bojnická kapela a Kameníkovi muzikanti. Všechny kapely měly vynikající úroveň. Počasí nám přálo a vystoupení kapel se mohla odehrát
ve venkovním areálu, jehož atmosféra je ve srovnání s konáním přehlídky uvnitř budovy nesrovnatelná. Je jen škoda, že o dechovky není ve Tvarožné moc velký zájem.
28. května občanské sdružení MAS Za humnama pořádalo na Obecním úřadě „kulatý stůl“. Diskuze o tom, co nás trápí a co by se mohlo zlepšit, za případné finanční
pomoci z prostředků EU, se zúčastnilo několik jedinců z Tvarožné a okolních obcí.
2. června pořádali hasiči soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva
obce Tvarožná. V kategorii žen zvítězilo domácí družstvo, v kategorii mužů se umístila družstva Tvarožné na 3. a 4. místě.
15. června se konaly obecní hody. Po požehnání před obecním úřadem vyšel průvod
stárků na tradiční obchůzku po obci ukončenou Moravskou besedou dětí ZŠ. Kapela
Lácaranka hrála neúnavně v průběhu odpoledne i při večerní zábavě, kdy návštěvnost cca 700 lidí překonala všechna očekávání.
21. června se na Sokolovně odehrálo divadelní představení „Ve stopách Cyrila a Metoděje“. Děti a mládež tvaroženské farnosti nám touto formou připomenuli letošní
významné výročí.
29. června jsme za účasti hostů z Kvačan oslavili 80 let fotbalu ve Tvarožné. Počasí při
odpoledních zápasech bylo vstřícné a ani večerní déšť nenarušil dobrou zábavu při
posezení s country hudbou.
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• 3.–7. července se zúčastnili dva zástupci SDH Tvarožná – Petr Pejřil jako člen štábu
•

•
•

a Marie Ryšavá jako rozhodčí – Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH
ČMS v požárním sportu 2013 v Jablonci nad Nisou.
4.–5. července na Velehradě vrcholily oslavy 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Mezi desítkami tisíc návštěvníků byli i poutníci z Tvarožné.
V této souvislosti můžeme ještě připomenout slova prof. Pojsla z nedávné besedy
u příležitosti tohoto výročí: „… jde o úžasný historický, kulturní a náboženský jev,
který má v dějinách Evropy velice málo srovnání … sv. Konstantin a Metoděj vytvořili dílo úctyhodné a úžasné a jenom moderní shon nám neumožňuje se nad tím
zamyslet a být vděčni za to, co se tenkrát zrodilo na Moravě pro slovanské národy…“
7. července se konal farní den – u příležitosti kněžského svěcení jáhna Jiřího Polacha.
Slavnostní odpoledne na farní zahradě bylo zpestřeno cimbálovou muzikou Kalečník.
13. července delegace z Tvarožné v počtu více jak 20 lidí navštívila obec Kvačany.
Hlavním cílem cesty byla účast v soutěži ve vaření kotlíkového guláše „Kvačiansky
kotlík 2013“.

Pozvánka na plánované akce
• 5.–6. srpen – Tvaroženská olympiáda
• 9. srpen – Předpouťová diskotéka
• 10. srpen – Setkání rodáků - hudební večer se skupinou H-BAND
• 11. srpen – Tvaroženská pouť
• 1. září – Sportovní soutěž požárních družstev
Poděkování
• hasičům za uspořádání hasičské soutěže i celoroční práci pro mládež,
• tvaroženským stárkům za výtečnou organizaci obecních hodů,
• TJ Sokol za uspořádání oslavy 80. výročí fotbalu ve Tvarožné,
• poděkování P. Rybeckému a všem ostatním organizátorům farního dne,
• všem, kteří uvedené aktivity podpořili – ať už svou pomocí nebo svou účastí.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

červenec–říjen 2013
středa
24. 7. 2013
sobota
3. 8. 2013
středa
14. 8. 2013
sobota 24. 8. 2013
středa
4. 9. 2013
sobota
14. 9. 2013
Tvaroženský zpravodaj

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.
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středa
sobota
středa
sobota

25. 9. 2013
5. 10. 2013
16. 10. 2013
26. 10. 2013

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

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Informace ZO
Usnesení č. 15 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 5. června 2013 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Kozák, Jiří Bajer
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
2. Ověřovatele zápisu: MUDr. Rudolf Lichka, Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
3. Nařízení č. 1/2013 – Tržní řád (příloha č. 1) s dodatkem ustanovení výjimky
pro akce organizované obcí, SDH a TJ Sokol
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
4. Příspěvek na činnost poradenského centra Čtyřlístek při ZŠ a MŠ Pozořice v celkové výši 27.092 Kč pro období duben – prosinec 2013. (záloha 10.500 Kč, doplatek
činí 16.592 Kč.)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 (příloha č. 3)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
6. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Tvarožná a TJ Sokol Tvarožná, kde
TJ Sokol Tvarožná daruje obci pozemky p. č. 219 a p. č. 220 v k. ú. Tvarožná
(příloha č. 4)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
7. Smlouvy o smlouvách budoucích (kupní, darovací) v souvislosti s přípravou
stavby „Komunikace ke hřišti“ – seznam pozemků s výměrou je přílohou č. 5
tohoto zápisu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
8. Zastupitelstvo obce Tvarožná schvaluje smlouvu o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 53.000 Kč z rozpočtu obce Tvarožná občanskému sdružení
7
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o. s. MAS Za humnama, Viničné Šumice 23, 664 05 Viničné Šumice, IČ 27030491,
na předfinancování projektu „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“, který bude
realizován na území obce Tvarožná v letech 2013–2014. (příloha č. 6)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
9. Zastupitelstvo obce Tvarožná schvaluje.
a) Závěrečný účet obce za r. 2012
b) Účetní závěrku k 31. 12. 2012
c) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012
(příloha č. 7)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
10. Rozpočtové opatření č. III/2013 – příloha č. 8
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
•••
III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu starosty
2. Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce Základní školy
Tvarožná a Mateřské školy Tvarožná (příloha č. 9)
3. Návrh závěrečného účtu Svazku Šlapanicko za rok 2012 ( příloha č. 10)
4. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Roketnice za rok 2012 (příloha č. 11)
5. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí
IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
		 Radě obce projednat možnost pomoci konkrétní obci v zaplavené oblasti
v Čechách
Ve Tvarožné dne 5. 6. 2013
Ing. Petr Buchta – starosta		
Ověřovatelé:
MUDr. Rudolf Lichka – zastupitel		

Tvaroženský zpravodaj

Pavel Šťastný – místostarosta
Rudolf Kaláb – zastupitel
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Nařízení č. 1/2013 obce Tvarožná
kterým se vydává

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Tvarožná se na svém zasedání dne 5. června 2013 usnesením č. 15
usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon) v jeho platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2
písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném
znění, toto nařízení obce:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona1.
Článek 2
Vymezení pojmů
1. Na území obce Tvarožná je prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu
prodejce či poskytovatele služby umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném a uvedeném v tomto nařízení a jeho příloze č. 1,
nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou zakázány. Místy vymezenými a uvedenými v příloze č. 1 jsou prodejní místa na tržních místech.
2. Prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle stavebního zákona2 na tržních místech, na kterých se prodává
zboží nebo poskytují služby na prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízení.
3. Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem ulice apod.)
umožňující prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona3, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej při použití
prodejních zařízení:
• celoročně na jednom nebo více prodejních místech;
• příležitostně na více prodejních místech při konání kulturních a sportovních akcí.
4. Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat
plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Článek 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
1. Prodejní místo bude přiděleno:
a. osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, které je opravňuje
k prodeji;
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
9
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b. osobám podnikajícím na základě jiného než živnostenského oprávnění, které je
opravňuje k prodeji;
c. fyzickým osobám prodávajícím nezpracované rostlinné a živočišné výrobky
z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesní plody;
d. osobám provozujícím zemědělskou výrobu;
e. případně jiným osobám, které na základě právních předpisů mohou uskutečňovat prodej.
2. Prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovny v obci a mimo prodejní
a tržní místa jsou zakázány.
Článek 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
1. Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu jednotlivých prodejních míst nebo údajem o výměře v m2.
2. Vybavení tržních míst, vybavení jednotlivých prodejních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se
k jednotlivým druhům prodeje.
3. Na tržních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně
poškozená.
4. Prodejce na jednotlivém prodejním místě je povinen zejména:
a. při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy4,
b. zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodej elektrospotřebičů a elektronického zboží),
c. při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě a lžíci na boty,
d. při prodeji oděvů a brýlí zajistit alespoň zrcadlo,
e. zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad
vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě.
5. Jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem z nákupního prostoru viditelně označeno alespoň:
a. a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické
osoby – prodejce,
b. identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
c. údajem o sídle nebo místě podnikání provozovatele; nemá-li prodejce sídlo
nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,
d. jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním
místě.
Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění
řádného provozu tržních míst
1. Při prodeji na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:
4 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
Tvaroženský zpravodaj
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a. zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich
okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
a to v souladu se zvláštními předpisy,
b. zajišťovat zejména v zimním období schůdnost prodejních míst, a to v souladu
se zvláštními předpisy,
c. udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními; prodejci jsou
povinni užívat k prodeji pouze jednotlivá prodejní místa,
d. parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo
dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném provozovatelem,
e. ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro
vykládku a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla,
f. s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními
předpisy.
2. Provozovatel tržních míst je povinen:
a. určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,
b. vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,
c. vyvěsit tržní řád.
3. Další povinnosti dle zvláštních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních)
zůstávají nedotčeny.
Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb
Není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno pro jednotlivá tržní místa jinak, platí, že doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena
od 8.00 hod. do 19.00 hod.
Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Na celém území obce Tvarožná je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží
a nabídka služeb.
2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům
od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby.
3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zboží a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, závěsného pultu, zavazadel, tašek apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

11
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Článek 8
Sankce
Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních
právních předpisů5.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Tvarožná, pověření členové zastupitelstva
obce a členové kontrolního výboru.
2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
3. Plnění tohoto nařízení se nevztahuje na prodej při akcích organizovaných obcí
a místními organizacemi (SDH, TJ Sokol, Skauti…)
4. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení –
28. 6. 2013.

…………………………………………
Pavel Šťastný – místostarosta 		

…………………………………………
Ing. Petr Buchta – starosta

Vyvěšeno: 12. 6. 2013
Sejmuto: 28. 6. 2013

Příloha č. 1
k Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád
Tržní místa v k. ú. Tvarožná
Název
1. Náves – před Obecním úřadem
2. Náves – proti Obecnímu úřadu
3. Náves – za mostem

parcela č.
701
684
688/1

počet prodejních míst
1
1
1

5 Např. zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích
Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti spolků a sdružení
Z činnosti SDH Tvarožná
Letošní rok opět začínáme plesovou
sezónou. Tradiční věneček pořádáme
26. 1. 2013 na KOSMÁKU, pro 110 tance
a zábavychtivých spoluobčanů hraje kapela Karla Pešla z Brna. O dva týdny později se konají již tradiční ostatky. Průvod
masek vyráží za doprovodu hudebního
seskupení ČTYŘI TETY ve 12.30 od hasičské zbrojnice na svou mnohdy velmi náročnou a nevyzpytatelnou cestu po naší
obci. Večer nás baví kapela K+R Křenovice.
13

15. a 16. března se ve zbrojnici vybírají
věci na charitu a zároveň sbíráme po vesnici železný šrot. Mnohokrát děkujeme
všem, kteří nám touto formou přispěli.
22. dubna začíná sportovní sezóna pro
družstvo mužů. V Sivicích se účastníme
1. kola sportovní soutěže požárních družstev, naše snažení je korunováno úspěšným 2. místem. O týden později zajíždíme
na krásnou soutěž do Vacenovic, kde obsazujeme 7. místo.
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Tradičně se čarodějnice slétají
30. dubna za hasičskou zbrojnici,
kde svým čarodějným rejem slaví
svou noc. V neděli 4. května si připomínáme sv. Floriána, patrona
hasičů, mší svatou ve tvaroženském kostele.
Další sobotu jede družstvo
mužů do Drnovic na pohárovou
soutěž. S časem 18,88 s končíme na 3. místě. O den později v Šaraticích s časem 18,57 s
opět na 3. místě. Poté následuje plejáda neplatných pokusů
– Hostěrádky-Rešov, Moutnice,
Radslavice a dále soutěže s časy
okolo 20 s – Senetářov a Žernovník. Soutěž na 2 hadice „B“ na Slatině končíme s časem 16,37 s.
V neděli 2. června pořádáme
na návsi soutěž O putovní pohár
zastupitelstva Obce Tvarožná.
Soutěžit přijelo 15 družstev
mužů a 3 družstva žen. V kategorii mužů soutěžili i naši kamarádi
z polských Bojszow. Vítězství si „urvali“
hasiči z Velatic, druzí byli kluci z Kovalovic,
třetí Tvarožná „B“ a bramborová medaile
patřila družstvu Tvarožná „A“. V kategorii
žen uhájila první příčku Tvarožná, druhé
místo obsadily Velatice a na třetím místě
se umístily ženy z Podolí. Mimo jiné – čas
tvaroženských žen by stačil na 6. místo
v kategorii mužů.

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na 3. ročník soutěže v požárním
útoku, který se bude konat 1. září 2013
ve 13.00 hod.
Za sbor dobrovolných hasičů Vám
všem přeji krásné a hlavně sluníčkem prosvícené prázdniny a příjemně strávené
dovolené.
Za SDH Tvarožná
Petr Pejřil

Ze života mladých hasičů
V letošním roce jsme neměli vůbec
žádnou přestávku mezi podzimní a jarní
částí naší závodní sezóny. Starší žáci a zkušenější mladší se scházeli na tréninky bez
přestávky, aby se jim dařilo v uzlové lize.
Byli jsme v Brně-Bohunicích v Kampusu,
v Těšanech a Brně-Bosonohách.
Tvaroženský zpravodaj

Po jarních prázdninách začali trénovat
i ti nejmenší, kteří v loňském roce s hasičinou začali a zatím si příliš neužili atmosféru závodů, ale jen cvičení. Nepřišli všichni,
ale ti vytrvalí stačili na složení samostatného družstva. Měli jsme tedy celkem tři
závodní družstva: dvě mladších a jedno
14

starších žáků. Naše první jarní závody se
odehrávají v Pístovicích – je to branný
závod. Letos byl ve znamení velké vody
z množství sněhu v lese, kratší trati ze stejného důvodu, zimy a zablácených dětí.
Stále jsme čekali na pěkné počasí,
abychom mohli cvičit i s vodou, ale letos
jsme se dočkali až těsně před prvními závody. Naše účast v Ivanovicích na Hané
i v Kroužku je již tradiční, dále jsme závodili v Hostěrádkách-Rešově a 25. 5. se mělo
konat okresní kolo hry Plamen v Přísnoticích. Letošní počasí opravdu nepřeje
žádnému sportu, který se neodehrává
v hale. Pro podmáčený terén se musely
tyto závody přeložit na jiný termín i místo.
Umístění družstev
Mladší A Mladší B Starší
Ivanovice na Hané
16.
–
10.
Kroužek
7.
20.
3.
Hostěrádky-Rešov
7.
18.
–
Sivice
1.
–
2.
Místo závodu

Dražovice

4.

–

–

B-Slatina

1.

8.

2.

Křenovice

2.

–

2.

Ochotně se jejich organizace ujali sivičtí
hasiči o týden později. V neděli 9. 6. vyrazilo starší družstvo mladších žáků znovu
do sousedního okresu Vyškov – konkrétně do Dražovic.
Sobota 22. 6. patřila závodům v Brně-Slatině. Tady mladší žáci úspěšně obhájili
loňské vítězství a putovní pohár znovu
putoval do Tvarožné. Pokud se jim bude
stejně dařit i v roce následujícím, putovní pohár přestane putovat a bude náš už
napořád.
Letošní poslední závody před velkými
prázdninami byly v Křenovicích.
Starší žáky čeká ještě o prázdninách
noční soutěž.
Chtěla bych jménem nás všech vedoucích poděkovat rodičům závodníků
za to, že je v jejich koníčku podporují. Tato
podpora není jenom morální – na každé
závody nám některá ochotná maminka
napekla buchty.
V tabulce se můžete podívat, jak
se nám kde dařilo. V okrese Vyškov se
vždy soutěžilo v požárním útoku a jedné
z dalších disciplín hry Plamen. Tam, kde
není umístění nejmladšího družstva, je
to z toho důvodu, že byl jejich výsledek
mimo soutěž nebo se závodů nezúčastnili.

Poznámka
Jednotlivci – účast mladší ž.: M. Pejřil
CTIF – 2. místo
Mladší ž. 4×60 m – 10. a 21. místo
Jednotlivci – mladší ž.: M. Pejřil 1. místo, účast – Petra Machancová
Přípravka: A. Pejřilová, J. Tinka
Jednotlivci – mladší ž.: M. Pejřil 1. místo, P. Machancová 4. místo,
T. Tinka 13. místo
Přípravka: A. Pejřilová 1. místo, J. Tinka 9. místo
Ing. Marie Ryšavá
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TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané po sezoně 2012/2013
Po podzimní části sezony byl oddíl z naší třídy postoupily jako vítěz. Remíza
mužů na posledním místě tabulky se ztrá- 1:1 asi s nejtěžším soupeřem jara nás dále
tou tří bodů na předposlední tým. Zimní motivovala. Dále následovala důležitá výpříprava začínala s tím, že na jaře nás čeká hra 1:0 v derby s Pozořicemi, vítězství 3:0
boj o záchranu třetí třídy. Třetí třídu sou- v Žabčicích, vítězství na domácím hřišti
těže se po herně i výsledkově kvalitní jarní se Šlapanicemi v poměru 4:1. Následná
části nakonec podařilo zachránit a to tak, výhra 2:0 opět v derby, tentokráte se Šuže již několik kol před koncem bylo jasné, micemi a vítězství v Mokré Horákově 5:2
již v podstatě znamenaly záchranu. Násleže Tvarožná nesestoupí.
Alespoň stručně se pozastavím nad dovala výhra 7:1 v Kobylnicích a domácí
průběhem jarní části. Hned na rozjezd remíza 2:2 s Blažovicemi. V tu dobu jsme
nás čekal těžký soupeř z Blučiny na domá- si mohli již definitivně oddechnout a to
cím hřišti. Výhra 2:0 znamenala dotažení byly do konce soutěže ještě tři kola. Dá se
se na soupeře před námi a psychickou říci, že i to mohlo ovlivnit myšlení hráčů
podporu hned na úvod. Poté jsme jeli a právě v tu dobu se zrodila první porážka
do Vojkovic, odkud jsme historicky dovez- 1:0 na hřišti v Těšanech. Následná výhra
li jen málo bodů. Podařilo se nám rovněž na domácím hřišti 2:1 nad těžkým soupenaplno bodovat a výhra 3:1 nás opět po- řem z Rajhradu nám dala naposled okusit
vzbudila. Následoval domácí souboj s líd- pocit výhry v tomto soutěžním ročníku.
rem tabulky Rajhradicemi, které nakonec V posledním utkání jsme prohráli na hřišti
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ve Šlapanicích 4:1. Jarní část jsme tak končili s bilancí 9 výher, 2 prohry a 2 remízy.
Nejlepším střelcem našeho týmu se stal
Vít Kaluža. Postupujícími do okresního
přeboru jsou tedy již zmiňované Rajhradice. Sestupujícími jsou celky Kobylnic a Viničných Šumic.
Tradičním zpestřením po posledním
domácím zápase s Rajhradem bylo utkání
našich děvčat, které si přizvaly jako posily
florbalistky z Brna ze ZŠ Horní. V namíchaných sestavách se modrý a zelený tým
přetahoval o vedení a po nerozhodném
stavu 4:4 musely rozhodovat pokutové

kopy, ve kterých prokázal chladnější hlavu
a přesnější mušku zelený tým. Přesto, jako
tradičně zvítězily dobrá nálada a skvělé
publikum, vychlazené pivo a krásné počasí.
Na tomto místě je ještě nutné připomenout i zvýšený zájem a podporu našich fanoušků, kteří navštěvovali zápasy
nejen na domácím hřišti, ale i na hřištích
soupeřů. Toto jsme jako hráči velmi dobře
vnímali a dá se říci, že naši fanoušci nám
byli oním pomyslným dvanáctým hráčem.
Za toto jim patří velký dík a budeme se těšit na jejich podporu v dalších utkáních.

Konečná tabulka sezony 2012/2013
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Rajhradice
Vojkovice B
Šlapanice B
Přísnotice
Blažovice
Tvarožná
Blučina
Žabčice
Rajhrad B
Mokrá
Těšany
Pozořice
Vin.Šumice
Kobylnice

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
18
15
12
13
12
12
11
10
11
10
9
8
7
5

0
5
0
8
5
3
2
5
8
2
4
5
4
4
3

–
3
11
6
8
11
12
10
8
13
12
12
14
15
18

Skóre
91 : 34
56 : 47
53 : 32
42 : 38
57 : 46
49 : 42
49 : 42
41 : 41
51 : 49
37 : 46
39 : 54
40 : 50
35 : 64
32 : 87

Body
59
45
44
44
39
38
38
38
35
34
32
28
25
18

Prav
(20)
(6)
(5)
(5)
(0)
(-1)
(-1)
(-1)
(-4)
(-5)
(-7)
(-11)
(-14)
(-21)

Odebráno

Poč.body

Nová sezona 2013/2014
Další sezona začíná o víkendu 10.
a 11. srpna 2013. Losovací aktiv Okresního fotbalového svazu Brno venkov nám
na začátek přiřadil domácí utkání. Znamenalo by to, že bychom tedy hráli v neděli dopoledne přesně na Tvaroženskou
pouť. V tuto dobu však podáváme návrh
na změnu a první utkání se odehraje v sobotu 10. srpna, pravděpodobně v 16:30
a to proti celku Přísnotic. Návrhy změn
termínů a začátků fotbalových utkání
Tvaroženský zpravodaj

jsou Okresním fotbalovým svazem stanoveny do 21. července. Po tomto datu bude
definitivně možné sestavit rozpis podzimní části sezony. Ten bude následně umístěn na vývěsku u „Kovárny“, na internetové stránky obce Tvarožná a na další místa
a dodatečně v následném čísle Tvaroženského zpravodaje. Bude rovněž k dispozici na prvním domácím utkání.
Jako doplnění uvádím alespoň sled některých soupeřů v dalších utkáních. Tedy
18

po domácím zápase s Přísnoticemi zavítáme do Těšan, následně máme doma Blučinu, pak do Mělčan a doma Rajhrad. Následuje cesta do Ochoze, doma Vojkovice
a do Šlapanic. Tolik tedy na úvod.

Pozorní čtenáři si určitě všimli jmen
nových soupeřů. Tedy, z okresního přeboru k nám sestoupila Ochoz a z nižších tříd
k nám postoupily Mělčany a Prace. Nová
sezona tak bude další výzvou a bude potřeba se na ni pořádně připravit.

Oslavy 80 let kopané ve Tvarožné
V letošním roce slaví kopaná
ve Tvarožné 80 roků. Jako termín jsme
vybrali část mezi koncem předešlé sezony a začátkem další. Navíc se našel termín,
který ještě nezasahoval do dovolených
a zároveň se dalo očekávat, že bude hezké počasí. Termín sobota 29. června se nakonec potvrdil jako ideální volba.

Kvačany na Slovensku, kteří byli správným kořením sportovních a kulturních
akcí s tímto výročím souvisejících.
Krátce k programu, který byl na víkend naplánován. V pátek 28. června
v podvečerních hodinách přijela výprava
z Kvačan. Následovalo uvítání a ubytování ve Šlapanicích. V sobotu ráno jsme

Oslavy 80 roků jsme plánovali společně se zastupitelstvem Obce Tvarožná, a to
i z důvodu, že se nám podařilo domluvit
návštěvu fotbalistů ze spřátelené obce

naše slovenské přátele vyzvedli a během
dopoledne absolvovali naučný výlet včetně prohlídky expozice na Mohyle míru
zakončený společným obědem. Poté
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byl již čas nachystat fotbalovou výzbroj
a přesunout se na hřiště pod Kopečkem.
Pokud bychom pokračovali v napoleonské tematice ze sobotního dopoledne, tak
i odpoledne na hřišti nás čekal souboj čtyř
armád. Tentokráte však jen s jedinou zahraniční účastí a to byli sportovci a představitelé Kvačan. Dalšími pak byla družstva starších pánů z Pozořic, starších pánů
ze Tvarožné a současných hráčů Tvarožné.
Ve dvou utkáních se tak proti sobě postavily týmy starších pánů Tvarožné a Pozořic
a následovalo utkání současného „ačka“
s výběrem Kvačan. Pro úplnost uvádím,
že v obou utkáních zvítězili hosté. Cílem
však nebyly vítězné body a góly, ale hojná
účast všech sportovců, diváků a příznivců kopané, což se nakonec za slunečného počasí podařilo. Po sportovním klání

Tvaroženský zpravodaj

následovalo posezení s Country hudbou
Tvarožná, která byla příjemnou tečkou
za sportovním odpolednem.
Pevně věřím, že oslavy 80 let kopané
ve Tvarožné byly pro většinu zúčastněných příjemně stráveným časem v předdovolenkovém období. Věřím, že úsilí, čas
i prostředky, které do tohoto výročí věnovala Tělovýchovná jednota Sokol, obec
Tvarožná a další dobrovolníci, zanechají
krásné vzpomínky na toto významné
jubileum. Snažili jsme se oslovit co nejpočetnější skupinu aktivních i neaktivních sportovců i funkcionářů, kteří měli
s fotbalem ve Tvarožné za poslední roky
a desetiletí něco společného. Pokud jsme
na někoho pozapomněli, určitě to nebylo
úmyslem.
Za oddíl kopané
Ing. Petr Kozák
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REKLAMA

Zveme Vás na tradiční

Dny otevřených dveří v Ekostředisku mládeže Jelenice
od pondělí 29. července do neděle 4. srpna 2013
Nabízíme – pobyt na chatě zdarma (ubytování, vaření), vycházky (studánky, Vildenberk,
jeskyně Pekárna, houbaření), kosení mokřadní louky, besedy u táboráku.
V sobotu 3. srpna 2013 vzpomeneme Josefa Žalmana a 90. výročí založení Československé myslivecké jednoty u jeho pomníčku v „Lesním Slavíně“.
Slavnostní setkání účastníků bude v 10:00 hod. u pomníčku. Poté se vydáme po modré
značce k chatě Jelenici, kde odhalíme na mokřadní louce zpracovaný samorost „Mozek“.
Následuje beseda u ohně se zvěřinovým občerstvením, nebo „kdo si co přinese“.
Jste srdečně zváni a těšíme se na Vaši účast.
Kontakt: Zdeněk Kohout, 664 07 Pozořice, Na Větřáku 332
Telefon: 544 226 066, Mobil: 776 343 540 (SMS), E-mail: szkohout@volny.cz

Odhalení Žalmanova pomníčku 21. 7. 1984.
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TJ Sokol Tvarožná
Na jaře letošního roku byla provedena kých okenních parapetů do ulice, oprava
během necelých 14 dnů částečná moder- nátěru fasády a zejména fyzicky i časově
nizace budovy „KD Kosmák“. Zásadní byla náročné přebroušení a napuštění 280 m2
výměna nevyhovujících, nefunkčních parket v sále a závěrečný úklid. Za odboroken v tělocvičně, přísálí, kuchyňce a vý- né práce bylo zaplaceno celkem 22.650 Kč,
čepu. Do takové finančně náročné akce za materiál na brigádnicky provedené
se mohla TJ Sokol pustit jen díky výrazné práce 62.412 Kč, odpracováno bylo přidotaci ve výši 110.000 Kč, kterou poskyt- bližně 350 hodin. Náklady TJ Sokol na akci
la Obec Tvarožná. Dodavatelskou firmou celkem činily 98.122 Kč.
bylo během čtyř dnů vyměněno 13 oken,
Děkuji členům výboru TJ, oddílu stolvčetně zednického zapravení, v celkové ního tenisu, oddílu kopané a cvičenkámceně 123.060 Kč. Další práce byly hrazeny -ženám za obětavost při realizaci této
ze zdrojů TJ Sokol. Jednalo se o odborné modernizace, která zlepšila nejen vzhled,
práce a práce provedené brigádnicky čle- ale i funkčnost budovy. Také děkuji zany TJ. Byla provedena generální oprava stupitelstvu obce za poskytnutou dotaci
rozvodu elektřiny na jevišti, zazdění dvou a radě obce za odbornou pomoc při výnefunkčních oken tamtéž, oprava atypic- běru dodavatele.
Urbánek Jan ml.

Pozvánka na tradiční letní akce
• 5. a 6. srpna – Tvaroženská olympiáda – sportovní akce pro všechny do 18 let – soutěží se v běhu, hodu, šplhu, skoku dalekém a skoku vysokém. Hodnotí se každá disciplína zvlášť. V pondělí sraz na hřišti pod Kopečkem, v úterý v tělocvičně na Kosmáku,
vždy v 8.30.
• V pátek 9. srpna – v přírodním areálu KD Kosmák – zábava v rytmu disco,
• v sobotu 10. srpna – tamtéž – tradiční posezení při country hudbě (nemusíte jen
sedět, tančit dovoleno ! :-))
Tolik stručná pozvánka. O to více bohatých sportovních, kulturních a společenských
zážitků přeje za výbor TJ Sokol
I. Šťastná

Gratulace k osmdesátinám
V minulých dnech jsme si připomněli 80 let od založení fotbalového klubu
ve Tvarožné.
80 roků je dosti dlouhá doba – je to několik generací aktivních sportovců i obětavých funkcionářů, kteří se zasloužili o to,
že jsme letos mohli toto jubileum oslavit.
Někteří z nich jsou mezi námi a těm bych
rád touto cestou poděkoval. Na ty, co již
Tvaroženský zpravodaj

odešli, můžeme při této příležitosti vzpomenout.
Byly to časy úspěšné i méně úspěšné,
ale nevím, jestli byl někdy tvaroženský
fotbal v tak vážné situaci jako je nyní, kdy
zde chybí dětská a mládežnická družstva.
Každý sport má svá specifická pravidla
a potom ještě pravidla společná. Jsou to
pravidla fair play. Každý zná pravidlo čís22

lo jedna, že rozhodčí má vždycky pravdu
nebo pravidlo číslo dvě, že pokud rozhodčí pravdu nemá, platí pravidlo číslo jedna.
Ale kromě respektování rozhodčího je
to také úcta k protihráči, uznání kvality
soupeře a u kolektivních sportů i pocit
zodpovědnosti a ochota vynaložit úsilí
ve prospěch celku.
Když sportovec tato pravidla přijme
za svá a dokáže je přenést i do běžného
života, pak můžeme říci, že sport plní tu

hlavní funkci, jakou plnit má a je tím, čím
by být měl.
Přál bych fotbalu ve Tvarožné, aby se
ve zdraví a v dobré kondici dočkal stovky,
tak jako letos brněnská Zbrojovka. Aby se
i za dvacet let pod tvaroženským Kopečkem kopalo do míče, aby se zde zelenala
tráva a ne kukuřice pro nějakou bioplynovou stanici.
Sportu zdar a tvaroženskému fotbalu
zvlášť.
Ing. Petr Buchta

Ze života obce
Azylový dům pro matky s dětmi
Město Šlapanice se obrátilo na obce a zpracování tzv. objemové studie, která
ve svém správním obvodu se žádostí prokázala, že by bylo možné toto zařízení
o nalezení vhodného objektu pro zřízení v objektu zřídit. Konkrétně by se jednalo
azylového domu pro matky s dětmi. Ten- o 10 samostatných pokojů s vlastním soto typ zařízení je určen těhotným ženám ciálním zařízením, společnou kuchyň s jía matkám s dětmi, které se ocitly v obtíž- delnou, společenskou místnost a nutné
né životní situaci spojené se ztrátou byd- zázemí – prádelnu, kancelář vedoucího,
lení. Ve správním obvodu města Šlapanice návštěvní místnost a denní místnost pro
se počet těchto matek za posledních pět personál. Celkové náklady na rekonstruklet ztrojnásobil. Azylový dům není určen ci objektu by činily cca 18 mil. Kč.
Předpokládá se, že financování stavženám se špatným zdravotním stavem,
se sníženými rozumovými schopnostmi by by bylo z větší části z dotačních proa závislým na alkoholu či drogách a platí středků (70-85%), zbylou část by uhradily
v něm přísný řád. Ubytování se poskytuje jednotlivé obce správního obvodu města
Šlapanice (40 obcí s celkovým počtem
na přechodnou dobu 1 rok.
Šlapanice požadovaly větší alespoň 65 000 obyvatel), jejichž občané mohou
jednopatrový objekt v klidné části obce potenciálně služby azylového domu vys vlastní zahradou. Když jsme tuto žádost užít.
Celý objekt včetně pozemku by zůprojednávali na zasedání rady, usoudili
jsme, že tomuto požadavku by mohl vy- stal i po rekonstrukci v majetku obce
hovovat objekt bývalé MŠ (později klub Tvarožná. Byl by však ve správě města Šladůchodců) a obrátili jsme se na sociální panice, které by byly zřizovatelem tohoto
odbor městského úřadu ve Šlapanicích, zařízení. Provozovatelem by byla Oblastabychom zjistili bližší podrobnosti a moh- ní charita Rajhrad, která provozuje např.
li s tímto záměrem seznámit zastupitele hospic v Rajhradě nebo Centrum pro děti
a mládež VATA v Židlochovicích.
i veřejnost.
Může se nám podařit zrekonstruoMěsto Šlapanice zajistilo architekta
pro zaměření stávajícího stavu objektu vat obecní budovu za velice výhodných
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finančních podmínek. Na straně druhé, který již několik roků funguje. Exkurze pro
podle podmínek dotace, které zatím ne- členy zastupitelstva se uskuteční ve dvou
známe, bude muset objekt dlouhodobě termínech, na konci července a asi v polo(pravděpodobně 15–20 let) sloužit účelu, vině srpna.
Azylový dům pomáhá řešit pouze důna který bude dotace poskytnuta.
Na posledním jednání zastupitelstva sledek nějaké rodinné krize, jejíž příčinu
obce byli členové zastupitelstva s tím- často neznáme a neznáme ani podíl viny
to záměrem seznámeni. Rozhodování konkrétního člověka na této situaci. Niv této věci však bude možné teprve tehdy, kdo nemáme v životě stejné podmínky
až budou vyjasněny všechny podstatné ani stejné možnosti, a nemám na mysli
skutečnosti a známy všechny důležité in- jen ekonomické zajištění nebo společenské postavení, ale také tělesné a duševní
formace.
Zatím není jasné, zda bude letos vy- schopnosti, zdraví a sociální prostředí. Lopsána dotační výzva na podporu sociál- gicky tedy existují a vždy budou existovat
ních služeb a jestli bude zahrnovat i pod- lidé, kteří jsou na pomoci druhých závislí,
poru zařízení tohoto typu. Neví se také, a pak také ti, jejichž úkolem, i když si to
zda jednotlivé obce Šlapanicka přistoupí mnohdy neuvědomují, je pomáhat. Kažna návrh společného financování. A není dý si může odpovědět na otázku, do které
známo ani to, jakým způsobem by byly skupiny patří.
Vím však, že nic není jen černobílé
dokrývány náklady na provoz azylového
domu v případě, že nebudou plně pokry- a pohledů na tuto problematiku může
být několik.
ty z dotačních zdrojů.
Užitečné budou jistě poznatky z exIng. Petr Buchta
kurze do podobného azylového domu,

Informace
POZOŘICKÉ LESY A JOSEF ŽALMAN
K 90. výročí založení ČESKOSLOVENSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY
Obcím východně od Brna, ležícím
na jižním úpatí Drahanské vrchoviny,
sloužil odpradávna blízký les k obživě
i k odpočinku. Až do poloviny minulého
století patřily tyto krásné a rozsáhlé lesy
lichtenštejnskému panství a hlavní správa
lesních statků byla na zámku v Pozořicích.
V roce 1926 se stal jejich ředitelem
Josef Žalman (1884–1947), myslivecký
spisovatel a organizátor, spoluzakladatel Československé myslivecké jednoty.
Dlouholeté působení tohoto moudrého a vzdělaného muže ovlivnilo myšlení místních patriotů a jejich nahlížení
Tvaroženský zpravodaj

na myslivost, lesní hospodářství a přírodu.
Inspirováni mapou přírodních a kulturních zajímavostí Školního lesního podniku Křtiny se místní myslivci, mladí ochránci přírody a myslivosti, rozhodli postavit
k stému výročí narození Josefu Žalmanovi pomníček v prostoru u „Staré školky“,
obnovit v pozořických lesích Žalmanovu
studánku a vydat Jubilejní Žalmanův myslivecký kalendář 1984 s uvedením jeho
myšlenek a s fotografiemi současného
dění v přírodě. Pomníček a studánka byly
slavnostně předány veřejnosti 21. 7. 1984.
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V roce 2004 byla zřízena nová turistická značka z Pozořic do údolí Hostěnického
potoka k lovecké chatě Jelenici. Pro lesní
část této turistické trasy přijalo obecní
zastupitelstvo Pozořice název Žalmanova
cesta. Vede kolem Srnčí studánky, Žalmanovy studánky, lovecké chaty Žalmanky (k místu, kde stával hrad Vildenberk)
a kolem Žalmanova pomníčku k chatě
Jelenici. V srpnu 2004 uspořádal Český
svaz ochránců přírody Pozořice vycházku
po Žalmanově cestě k opravenému pomníčku a nové naučné tabuli o Josefu Žalmanovi, s připomenutím 120. výročí jeho
narození. Současně zde představil návrh
vybudovat v tomto prostoru Lesní Slavín.
V roce 2012 byl Lesní Slavín dokončen.
Nachází se na křižovatce lesní silničky Račická s lesní cestou, která vede od chaty
Jelenice do Viničných Šumic (modrá znač-

ka). Celý prostor (50×60 m) je ohraničen
patnácti mohutnými douglaskami, které
dosahují obvodu až 310 cm. Areálu vévodí pomníček Josefa Žalmana s naučnou
tabulí. Ve středu prostoru je „kamenná
mohyla“ těch, kteří pracovali v lese a kolem jsou rozmístěny jednotlivé větší kameny s iniciály známých osobností, které
milovaly zdejší lesy a zasloužili se o jejich
ochranu. Jména osobností jsou uvedena
na centrální tabulce.
Československou mysliveckou jednotu založil Josef Žalman se svými druhy
Karlem Podhajským a J. B. Martincem
v Brně, v dubnu roku 1923. Byl také zvolen
jejím jednatelem. 90. výročí vzniku Československé myslivecké jednoty si připomeneme v sobotu 3. srpna 2013 u Žalmanova pomníčku.
Zdeněk Kohout
ČSOP Pozořice

Sbírat či nesbírat?
Toto téma je pořád aktuální, jelikož
se snad každému člověku stalo, že šlápl
do psího hovínka. Nebudeme si nic nalhávat je to opravdu nepříjemné a někdy
i trapné, když si nenápadně otíráme botu
o trávník. Toto je však pouze estetické hledisko.
Psí exkrementy totiž představují riziko
z hlediska epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v případě, že s nimi
přijdou do styku děti. Zejména ty menší,
které mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat.
Předpokládejme, že nezodpovědní
pejskaři, kteří po svých psech nesbírají
hovínka, jsou alespoň natolik zodpovědní,
že své miláčky nechávají pravidelně očkovat a odčervovat. Pokud ne, nebezpečí
opravdu hrozí všem.
Ať už je to tak nebo tak – určitě SBÍRAT!!!
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V prvé řadě chci upozornit na to,
že tento článek není namířen proti psům,
ti za nic nemohou, ale proti nezodpovědným majitelům, kteří by se měli zamyslet
nad tím a představit situaci, kdyby nikdo
nesbíral psí výkaly, jak by to tu asi vypadalo?!
Jsou psí hovínka nebezpečná?
Leckdo nad touto otázkou mávne rukou. Je to přeci jen hov… Jenomže psí
(stejně jako jakékoli jiné) lejno je fekálie.
Ta láká hmyz a i podprůměrný absolvent
základní školy ví, že hlavním přenašečem
chorob je hmyz. Buďme konkrétnější
a řekněme si, že je to létající hmyz. A ukažme si rovnou na mouchy. Taková moucha
si najde pěkné psí lejno. Třeba někde
v parku. Sedne se na něj a pustí se do hodování. Pak, po chvilce letu, zbystří jídlo.
Třeba sladkost nebo bagetu vašeho dítěte. Posadí se a i když ji ihned odeženete,
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nezabráníte možnému přenesení bakterií. Jen tak mimochodem vědci dokázali na noze jedné mouchy identifikovat
téměř 5 000 choroboplodných bakterií.
Jak to spočítali, nevíme. Stejně tak nevíme,
jaké nemoci mohou mouchy vlastně přenášet. Co ale s jistotou víme je to, že mouchy lezou s oblibou (mimo jiné) i po psích
lejnech a když už se psí hovínka válejí
téměř všude, součástí našeho potravního
řetězce by být neměla.
Pravděpodobně nejvíce alarmující
jsou výkaly na dětských hřištích. Sem
totiž ještě stále dost bezohledných majitelů psů chodí své miláčky venčit, když
zde utichne dětský křik. Psi na dětských
hřištích nemají co dělat. Ve dne ani večer.
Čistě z hygienických důvodů. Při pravidelných kontrolách dětských hřišť hlásí
hygienická služba pozitivní nálezy vajíček
škrkavek (asi 30 %).
A co psí paraziti?
Mno… to taky není úplná legrace.
Doufejme, že i ti nezodpovědní pejskaři
nechávají své psy odčervit. A očkovat.
Co je to škrkavka? To je psí parazit.
Ten, když se přenese na člověka, může být
příčinou larvální toxokarózy. Z vajíček škrkavek se v lidském střevě vylíhnou larvičky, které proniknou střevní stěnou do cév.
Odtud putují do jater, kde svým aktivním
pohybem způsobují mechanické poškození. Z jater se dostávají do plic a pak
prakticky do celého těla s nejčastějším
výskytem larev v oku, mozku a svalech.
(Abychom byli féroví, nejenom psi, ale
i kočky jsou nositeli těchto pokladů.) Tímto parazitem se velmi snadno nakazí i člověk, který psa nevlastní. Zejména u dětí je
riziko vysoké. Dítě se může velmi snadno
infikovat. Známe jejich zálibu v pojídání
písku. V neumytých rukou před jídlem,
olizování si prstů…rodiče vědí.

Tvaroženský zpravodaj

Ale pozor! Díky skutečnosti, že k venčení psů dnes slouží téměř každý volný
kus zeleně, vyčkává toto nebezpečí téměř
všude. Neodčervený pes v rukou nezodpovědného majitele se tak stává nenápadnou tichou hrozbou.
Další rizikovou složkou psího trusu je
měchovec psí. Samotní psi se jím infikují
skrze kůži nebo orálně. Člověk se může
infikovat v teplých a vlhkých prostředích
(např. pláže, kde se volně prohánějí psi)
při chůzi naboso. Pro člověka není infikace vyloženě nebezpečná. Avšak jedná
se o věc navýsost nepříjemnou. Svědí to
a bolí. Máte-li malé děti a trávíte-li dovolenou na pláži, která je psím rejdištěm,
obujte aspoň dětem boty.
Stará známá tasemnice. Na její přenos mají licenci blechy. Pokud pes (nebo
kočka) takovou blechu pozřou, infikují
se. Pokud se tasemnice dostane do lidského těla, nemusíte zaznamenat žádné
příznaky. Nicméně larva se někde usadí
(většinou ve střevech) a poroste. Na světě
je několik set druhů tasemnic a ne všechny jsou samozřejmě přenosné na člověka.
Takovou tasemnicí je i měchožil zhoubný
je údajně původcem parazitálních nákaz
zasahujících jižní část Německa, Francie, Rakouska, Švýcarska a na východě
pak Ukrajinu. Nakazit se můžeme od psa,
který sežral infikovaného hraboše nebo
maso z nuceného výseku. U člověka může
vyvolat echinokokózu, která může mít fatální následky.
Řada „nesbírajících” majitelů psů se
odvolává na nedostatek speciálních košů
na psí exkrementy, což je (jak jste si určitě všichni všimli) v naší obci od loňského
roku vyřešeno.
Ale i to není důvodem, proč se plnění
této povinnosti vyhýbat. Stačí mít v kapse
připravený sáček a v případě potřeby ex-
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krement v sáčku hodit do nejbližší nádo- 2× denně, s velkou pravděpodobností vyby na odpadky.
tvoří 2 hovínka × 365 dní = přes 700 hovíZ vlastní zkušenosti vím, že v někte- nek! Já mám psy dva, takže během roku
rých částech naší obce, ať už speciální seberu minimálně 1 400 hovínek a to
nebo obyčejné, koše chybí. Tato věc je už je síla, že?
Z těchto důvodů oceňuji každého
v řešení. Ale pokud maté dobrou vůli
a úklid po svém psu berete vážně, vždy pejskaře, který se nepopulárního babráse dá tato situace elegantně vyřešit. Ať už ní v hovínku v zájmu slušnosti a ohledu
tak, že hovínko seberete, sáček s nadíl- k ostatním zhostí.
Sbírat hovínka není ostuda. Ostuda
kou si někde ukryjete a na zpáteční cestě
z vycházky si ho vyzvednete a vyhodíte je nechat ho ležet uprostřed chodníku
do nejbližší odpadkové nádoby. Jak jed- či metr od koše na psí exkrementy!
noduché!
Za Komisi životního prostředí
Zkuste si to jen tak z legrace spočíYvona Noveská
tat. Pokud pravidelně venčíte svého psa (Zdroje: Bayer, wikipedie)

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Poslední příspěvek letošního školního
roku začnu bilancováním. Letos navštěvovali naši školu 44 žáci, kteří se učili ve 3 třídách. Druhé pololetí zakončili s prospěchem s vyznamenáním 34 žáci, z nich 21
se samými výbornými. Žádný žák ročník
neopakuje ani mu nebyla snížena známka z chování.
Absence ve druhém pololetí činí v průměru na jednoho žáka 35,52 hodin. Nejvíce zameškaných hodin měli žáci 3. ročníku a 5. ročníku. Ve srovnání s pololetní
absencí, je nyní o 10 zmeškaných hodin
na žáka více.
Letos naši školu opouští 13 páťáků,
kteří přecházejí na další svá působiště
do různých míst: jeden na Gymnázium
ve Šlapanicích, 12 do ZŠ Pozořice. Všem
přejeme hodně úspěchů a také hodně
nových kamarádů a dobrých učitelů.
Akce posledních týdnů byly ve znamení proměnlivého počasí, takže se některé
vydařily a jiné jsme museli díky dešti zrušit.
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Škola v přírodě, pořádaná v prvním
červnovém týdnu v rekreačním středisku
Hálův mlýn nedaleko Brněnské přehrady,
byla tentokrát na téma Draci a drakobijci.
Všech 35 žáků, kteří se pobytu zúčastnili,
bylo po příjezdu rozděleno do pěti družstev, která plnila různé úkoly a společně
hrála hry připravené k danému tématu. Na celodenní výšlap jsme se vydali
na hrad Veveří, kde jsme navštívili výstavu
draků. Cestu jsme si zpříjemnili projížďkou lodí po přehradě. Ze školy v přírodě
jsme se letos vrátili už v pátek, ale spokojeni a plni zážitků.
V červnu jsme také zatančili na hodech Moravskou besedu, užili si den,
který pro nás připravili hasiči, vyhodnotili nejlepší zpěvačku v tradiční soutěži
Tvaroženský slavík – stala se jí Katka Křenková z 5. ročníku, a uspořádali jsme pro
rodiče a přátele školy neformální posezení na školním dvoře. K této příležitosti si
žáci připravili krátké vystoupení, rozloučili
jsme se za přítomnosti pana starosty s páRočník 41 • Číslo 4 • červenec–srpen 2013

ťáky a zakončili jsme tak letošní školní rok.
Vzhledem k tomu, že u zápisu do prvVšem, kteří se podíleli na přípravě tohoto ní třídy žádá 30–40 % rodičů o odklad
večera patří velký dík. V pátek jsme se se- školní docházky pro svoje dítě převážně
šli, už jen abychom zhodnotili práci žáků z důvodu problémové výslovnosti něa předali jim vysvědčení.
kterých hlásek a dále špatné koncentrace
Během letošního školního roku bylo a soustředěnosti na práci, nechtěli jsme
ve škole natřeno velké okno na chod- prvňáčky stresovat cizím jazykem a kladli
bě, opraveny rýny a popraskané tašky jsme důraz na rozvoj rodného jazyka.
na střeše. V počítačové učebně jsme neZ ankety nám však vyplynulo, že polochali na okna nainstalovat lepší zatemně- vina dotázaných rodičů preferuje výuku
ní a v kuchyňce opravit vertikální žaluzie. angličtiny již od 1. třídy. Tuto situaci tedy
Na prázdniny plánujeme opravu chlapec- řešíme určitým kompromisem. V prvním
kých záchodků a opravu osvětlení ve cvi- ročníku budou děti pokračovat ve výuce
čebně. Chtěla bych touto cestou podě- angličtiny formou zájmového kroužku
kovat obecnímu úřadu za spolupráci při a od 2. ročníku bude již angličtina zařazerealizaci některých z výše jmenovaných na mezi vyučovací předměty.
akcí.
Od nového školního roku budeme
Na závěr bych chtěla zmínit, že letos také více spolupracovat s poradenským
budeme k 1. 9. 2013 upravovat stávající centrem Čtyřlístek při ZŠ Pozořice. Podle
školní vzdělávací program naší školy. Jed- zájmu ze strany rodičů nebo školy bude
ná se o zákonem danou úpravu někte- i u nás možná speciální péče o žáky s prorých vzdělávacích předmětů. Vzhledem blémovou výslovností, poruchami učení
k tomu, že se občas ozývají připomínky a soustředění nebo s jinými dětskými
rodičů k výuce anglického jazyka v naší problémy. Rádi bychom tak předešli situškole, chtěli jsme zmapovat názory pro- acím, které nastávají při zápisu do 1. třídy.
střednictvím dotazníku, abychom pří- Chtěla bych tedy požádat rodiče budoupadně školní vzdělávací program upravili cích prvňáků o spolupráci. Bylo by dobré,
i pro cizí jazyk. Po vyplnění ankety týkající aby ke vstupu do první třídy svoje děti přise rozhodnutí, zda výuku angličtiny změ- pravovali již od září a v případě jakýchkoli
nit nebo ne, docházíme k závěru, který problémů kontaktovali naši školu, abyníže komentuji.
chom mohli včas zahájit nápravu.
Do letošního roku jsme vyučovali anVšem čtenářům Zpravodaje přeji krásglický jazyk od 3. do 5. ročníku po třech ný letní čas a dětem sluníčkové prázdniny
hodinách týdně. V 1. a 2. ročníku jsme vy- a hodně pěkných zážitků.
učovali angličtinu jako zájmový kroužek.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Děkujeme za možnost předvedení našeho divadla „Ve stopách Cyrila
a Metoděje“. Výtěžek ze vstupného byl věnován ve prospěch postižených
povodněmi. Celkově za obě představení ve Tvarožné a ve Velaticích se
vybralo 16.371 Kč a peníze byly odeslány na pomoc postiženým povodněmi
prostřednictvím sbírkového konta Charity.
Daniela Severová za organizátory
Tvaroženský zpravodaj
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych se
krátce zmínila o závěru školního roku
2012–2013. Na konci měsíce června jsme
se rozloučili se školním rokem v plné parádě. I když nám nepřijel skákací hrad, jistě
si zábavy užili velcí i malí. Alespoň se na
něj můžeme těšit v prvním týdnu nového
školního roku. Touto cestou bych chtěla
poděkovat maminkám předškoláků, které na již zmíněné akci zajistily hojné pohoštění pro všechny zúčastněné. Do školy
nám odchází osmnáct dětí, se kterými se
rovněž rozloučil pan starosta na obecním
úřadě a popřál jim hodně štěstí a jedniček
ve škole. Díky obecnímu úřadu, v čele s
panem starostou jsme mohli na konci měsíce června vyměnit okna ve třídě Zajíčků.
V současné době probíhá v mateřské škole výměna zářivek a malování některých
prostor školy, abychom to tu měli hezké.
Od nového školního roku 2013–2014 jsme
rozšířili kapacitu školy, což v praxi znamená, že od září se bude vzdělávat v naší mateřské škole 56 dětí.
Nyní se budu zabývat organizačními
záležitostmi, které se týkají nového školního roku. Paní Bajerová bude vybírat
dne 28. 8. 2013 od 8.00 hod. do 16.00 hod.
úplatu za předškolní vzdělávání na měsíce září a říjen a peníze za stravu na měsíc
září. V tento den bude paní Brzobohatá

přebírat přikrývku a polštář od rodičů dětí,
které budou od září v mateřské škole celodenně. Netýká se to dětí, jež se budou
od září v mateřské škole vzdělávat v posledním ročníku.
Pokud budete mít zájem o bezhotovostní platbu, první platba musí být
provedena do 20. srpna 2013 na účet
168323241/0300. Jako variabilní symbol,
uveďte, prosím, rodné číslo dítěte.
Poplatky za stravování,
úplatu za předškolní vzdělávání:
Mateřská škola
Celodenní dítě – 600 Kč, úplata 300 Kč,
polodenní dítě – 500 Kč, úplata 300 Kč.
Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí
děti, které se vzdělávají v posledním ročníku.
Základní škola
Žáci 7–10 let 320 Kč, žáci 11–14 let 360 Kč,
žáci, kteří dosahují ve školním roce 11 let
360 Kč.
Na počátku prázdnin chci poděkovat
všem rodičům, zřizovateli a sponzorům
školy za jejich podporu. Dětem přeji krásné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou a hodně bezstarostných dní.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. září 2013. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
červenec–srpen 2013
93 let
80 let
75 let
70 let

65 let

60 let

Klimešová Františka, Tvarožná 27
Lička Oldřich, Tvarožná 147
Ondráčková Marie, Tvarožná 308
Ondráčková Vlasta, Tvarožná 161
Šťastný Ivan, Tvarožná 81
Daňková Božena, Tvarožná 15
Havlásková Vlasta, Tvarožná 262
Šlezingerová Zdeňka, Tvarožná 322
Muselík Oldřich, Tvarožná 281
Gallová Anna, Tvarožná 309
Filip Pavel, Tvarožná 226
Maňák Libor, Tvarožná 71
Všem jubilantům blahopřejeme!

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:
celá strana A5 300 Kč
do ½ strany A5

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5

61 ×
188 mm

100 Kč

126 × 44 mm

61 ×
92 mm

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 16. 7. 2013, 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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Tvaroženské hody, 15. června 2013

Výročí 80 let fotbalu ve Tvarožné, 29. června 2013

Dům Antonína Brzobohatého – poslední selská usedlost „pod dochem“, zbourána v r. 1928

