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Kvačiansky kotlík, 12. července 2013 – nejlepší družstvo z Tvarožné (celkově 5. místo v soutěži)

Farní den při příležitosti kněžského svěcení jáhna Jiřího Polacha, 7. července 2013
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Vážení spoluobčané, 
skončily prázdniny, dětem a  studen-

tům začaly školní povinnosti, přichází 
podzim a  také další číslo Tvaroženského 
zpravodaje. Dovolte mi, abych vám po-
přál příjemné chvíle nad jeho stránkami.

Tradiční tvaroženská pouť proběhla 
tradičně s  atrakcemi firmy Schulz. Občas 
slýchávám, proč obec nedomluví nižší 
ceny atrakcí. Už jsem s panem Schulzem 
několikrát hovořil na  toto téma, zda by 
se jim v  konečném důsledku nevyplatilo 
ceny atrakcí snížit, ale nařizovat to ne-
lze. Cena je v  tržní ekonomice určována 
poměrem mezi nabídkou a  poptávkou. 
Obec má smlouvu na pronájem pozemků 
v  době pouti a  firma Schulz nám za  pro-
nájem platí dohodnutou cenu. Mimo to 
poskytuje každoročně sponzorský dar zá-
kladní škole a  volné vstupenky na  atrak-
ce pro děti, které se účastní Tvaroženské 
olympiády. Nedovedu si představit, že by-
chom také ostatním subjektům, kterým 
pronajímá obec pozemky nebo prostory 
pro podnikání, a  kteří řádně platí smlu-
vené nájemné, určovali, za  kolik budou 
prodávat brambory či potraviny, vyrábět 
okna nebo stříhat vlasy.

A co se týká tzv. adrenalinových atrak-
cí, které tu o pouti chybí, musíme si uvě-
domit, že zelená tvaroženská náves není 
přednostně určena pro kolotoče, které se 
tu objeví jednou za rok.

Modrý kontejner umístěný v  průcho-
du ke  škole před vjezdem do  sběrného 
dvora byl zrušen, jelikož neplnil účel, jaký 
plnit měl. Nutno dodat, že na  neplnění 
jeho funkce měli významný podíl neu-
káznění občané. Kontejner byl určený 
na  papír, ale to co se v  něm nacházelo, 
byl mnohdy směsný odpad, který patří 
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do obyčejného odpadkového koše. Neby-
la nouze ani o plastové lahve a nápojové 
kartony, které patří zas do  jiných kontej-
nerů. Jelikož nemáme ve sběrném dvoře 
třídící linku a  pořizovat ji nebudeme, při-
stoupili jsme k následujícímu kroku. Nadá-
le bude možné papír odevzdávat v době 
přistaveného klecového kontejneru u  zá-
kladní školy, což bývá třikrát až čtyřikrát 
do  roka, anebo ve  sběrném dvoře, ale 
s  podmínkou, že bude v  uzavřené krabi-
ci nebo v převázaném balíčku, aby s ním 
byla možná jednoduchá manipulace.

Jen velmi stručně bych zmínil stavební 
akce, které právě probíhají. Jedná se o po-
kládku optického kabelu v  ulici Hlinky 
a restaurování pomníku Václava Kosmáka 
pod kostelem. V obou případech by měly 
práce skončit do začátku října.

Jinak se dá říci, že letošní rok je pře-
devším rokem přípravné fáze větších sta-
vebních akcí. Na chodník v ulici na Konci, 
který je oficiálně nazýván I. etapa chod-
níku k motorestu Rohlenka, bylo vydáno 
stavební povolení stavebním úřadem 
ve  Šlapanicích, kam jsme také na  začát-
ku srpna podali žádost o  stavební povo-
lení na komunikaci k hřišti. Na kompletní 
rekonstrukci zahrady u  mateřské školy 
včetně nových herních prvků nám byla 
přiznána dotace z ministerstva životního 
prostředí a  nyní probíhá zpracování pro-
jektové dokumentace pro realizaci stavby 
a bude následovat výběrové řízení na do-
davatelskou firmu.

Na městys Pozořice jsme se obrátili se 
žádostí o součinnost při zajištění veřejné-
ho pořádku a  prevenci kriminality, která 
v  posledních měsících v  obci narůstá, ať 
už jde o  drobné krádeže, ničení obec-
ního majetku, vandalismus, sprejerství, 

černé skládky a nepořádek, ale také o ne-
dodržování předepsané rychlosti např. 
v obytných zónách. Naše jednání by měla 
vyústit v uzavření veřejnoprávní smlouvy, 
na jejímž základě bychom mohli využívat 
policii městyse Pozořice také na katastru 
Tvarožné. Pokud bychom pak uvažova-
li například se zavedením kamerového 
systému, který může provozovat pouze 
policie (státní, městská nebo obecní) 
a  s  umístěním kamer na  problémových 
místech (náves, dětské hřiště, hřbitov…), 
tato smlouva by nám to umožňovala.

Na internetových stránkách některých 
okolních obcí se objevily ankety o přestou-
pení pod stavební úřad Šlapanice. Myslím, 
že takovéto rozhodnutí je natolik závažné, 
že jej nelze dělat na  základě nějaké ano-
nymní internetové ankety, do  níž může 
přispět svým hlasem prakticky kdokoliv 
z republiky. Navíc je podstatné znát k této 
věci také stanovisko města Šlapanice, jeli-
kož budova na Opuštěné není nafukovací. 
Tvarožná tuto alternativu zatím nezvažuje. 
Jeden z důvodů je ten, že Šlapanice by nás 
z kapacitních důvodů nevzali, další ten, že 
stavební úřad v Pozořicích by bylo určitě 
chybou rušit. A  také jsme si vědomi, že 
nezáleží na  úřadu, ale vždy na  konkrét-
ních úřednících, tedy lidech. A  na  tom, 
jestli svou práci, i  když jí mnohdy mají 
nad hlavu, vykonávají nejen odborně, ale 
také ochotně. Když je zákazník přivítán 
s  úsměvem, neodchází zklamán, i  když 
mu třeba nebylo úplně vyhověno.

Snad tedy ani vy nebudete zklamáni, 
až dolistujete na poslední stránku tohoto 
čísla. Přeji vám hezké babí léto a příjemné 
podzimní dny.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Informace o proběhlých akcích a událostech
•	 5.–6. srpna pořádala TJ Sokol XVII. ročník Tvaroženské olympiády. 
•	 9. srpna se konala předpouťová diskotéka. „Očekávaný“ déšť přinutil pořadatele akci 

přesunout pod střechu, což se negativně projevilo na návštěvnosti.
•	 10. srpen patřil tradičnímu předpouťovému posezení na Kosmáku. Pohodový count-

ry večer vytvořila hudební skupina H-band. 
•	 11. srpna se konala Tvaroženská pouť. Začala jako pokaždé mší svatou u kapličky na 

Kopečku. Na návsi bylo o poznání méně atrakcí oproti minulému roku. 
•	 1. září pořádali hasiči SDH Tvarožná IV. ročník závodu v požárním útoku o Pohár sta-

rosty SDH. Dobře připravené domácí družstvo bohužel zklamala technika. Celkem 
se soutěže se zúčastnilo 22 družstev mužů a 7 družstev žen.

Pozvánka na plánované akce
•	 20.–22. září – Divadelní víkend na Sokolovně. 
Festival neprofesionálních divadelních souborů pořádá obec Tvarožná ve spolupráci 
s Divadlem Stodola Jiříkovice, za podpory Jihomoravského kraje a o.s. MAS Za humna-
ma. Letošního ročníku se zúčastní soubory z Velatic, Jiříkovic, Brna, Přerova a Ostravy. 
Všichni jste srdečně zváni.   

Poděkování
•	 Děkujeme TJ Sokol Tvarožná za uspořádání olympiády a předpouťových kulturních 

akcí. 
•	 SDH Tvarožná děkuje oddílu kopané TJ Sokol Tvarožná za poskytnutí fotbalového 

hřiště na soutěž v  požárním útoku. SDH dále děkuje sponzorům a příznivcům za 
podporu. 

Aktuality z obce

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–prosinec 2013
sobota 14. 9. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 25. 9. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 5. 10. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 16. 10. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 26. 10. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 6. 11. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 16. 11. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 27. 11. 2013 15:00–17:00 hod.

Upozornění občanům
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sobota 7. 12. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 18. 12. 2013 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. 
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.

Usnesení č. 16 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 4. září 2013 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Věra Floriánová,  Emilie Kousalová 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Petr Kříž, Ing. Vilém Šimek 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4

 3. Záměr odprodat část (cca 6 m2) obecního pozemku p. č. 681 před RD č. p. 84,  
cena – 1000 Kč/m2.  Prodej se schvaluje za podmínky, že bude zachováno součas-
né umístění autobusové zastávky a náklady na vyhotovení geometrického plánu 
a náklady spojené s převodem, hradí nabyvatel. (příloha č. 1) 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

 4. Rozpočtové opatření č. IV/2013 a č. V/2013 (příloha č. 4) 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

 5. Přijatá nápravná opatření k přezkumu hospodaření obce za rok 2012 dle zprávy 
zaslané kontrolnímu odboru Krajského úřadu JMK (příloha  č. 5) 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

  II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:

 1. Záměr směnit část obecního pozemku p. č. 1066/38 za pozemky p. č. 527/1 
a p. č. 1066/49 dle předloženého návrhu.

 III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ: 

 1. Zprávu starosty.

 2. Informaci o možnosti zřízení azylového domu pro matky s dětmi ve Tvarožné na           
č. p. 24.

 3. Informaci o projektu Krtečkova zahrada v MŠ Tvarožná.

 4. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí.

Informace ZO
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 IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:

	 •	 Předsedům	jednotlivých	komisí	a	místních	organizací	předložit	do	konce	měsíce									
října 2013  požadavky do rozpočtu obce na rok 2014.

	 •	 Komisi	Zemědělské	a	životního	prostředí	a	komisi	Stavební	předložit	nový	návrh									
k požadavku směny soukromých pozemků p. č. 527/1 a p. č. 1066/49 za obecní         
pozemek.

Ve Tvarožné dne 4. 9. 2013
Ing. Petr Buchta – starosta  Pavel Šťastný – místostarosta
Ověřovatelé:  
Ing. Petr Kříž – zastupitel   Ing. Vilém Šimek – zastupitel

Z činnosti spolků a sdružení
17. ročník Tvaroženské olympiády

Sedmnáct zastavení léta, na-
padlo mě letos 5. srpna a  jen star-
ší generace si možná vzpomene 
na  seriál s  podobným názvem, 
v němž hlavní roli agenta Stierlitze 
hrál známý ruský herec Vjačeslav Ti-
chonov. Tematicky to ale nemá spo-
lečného nic, jen ten výstižný název. 
Sedmnáct letních prázdninových 
předpouťových, ale hlavně spor-
tovních zastavení. Také letos, jako 
sedmnáctkrát předtím, přišli se svý-
mi rodiči na Tvaroženskou olympiá-
du i ti nejmenší, aby poprvé zakusili 
sportování podle pravidel. Neběhá 
se jen tak, jak se komu chce, ale pěk-
ně rovně od  jedné čáry po  druhou, 
běžet se musí co nejrychleji, ale 
pozor až se tleskne! Míček se zase 
musí hodit co nejdál a pořád někdo 
říká – jak, odkud a kam. Skok do dál-
ky snožmo taky není žádná legrace, 
no, když ten skok opravdu musí být 
jen jeden! Příští rok už budou tihle 
nováčci poučovat svoje mladší ka-
marády, jak se má správně závodit. 
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O  dva, či tři roky později už zkusí „nízký 
start“ jako praví sprinteři a skok do dálky 
s rozběhem. Trošku je bude mrzet, že mají 
házet těžším „krikeťákem“, ale už jim ni-
kdo nebude muset říkat jak, odkud a kam. 
Jejich výkony budou rok od  roku lepší 
a  až budou při nástupu stát v  poslední 
řadě jako závodníci nejstarší věkové ka-
tegorie, budou nejen svojí výškou, ale 
zejména sportovními výkony v ostatních 
soutěžících budit respekt. Nedělám si 
iluze, že by soutěž, která probíhá jednou 
za rok, mohla z někoho udělat šampiona. 
Ale těší mě, když v dětech probudí radost 
z pohybu, touhu prověřit a rozvinout svo-
je schopnosti a v neposlední řadě je naučí 
přijmout pravidla hry. A je milé vidět mezi 
fandícími rodiči právě bývalé účastníky 
Tvaroženské olympiády. Během sedm-
nácti let její existence se v  zásadě ustáli-

lo složení organizátorů, sponzorů 
i počet soutěžících. V první den, kdy 
probíhají atletické soutěže na hřišti 
pod Kopečkem se sejde u  prezen-
ce přibližně šedesát dětí (letos 62). 
Druhý den do tělocvičny, vyzkoušet 
si technické disciplíny šplh a  skok 
vysoký, přijde přibližně polovina 
soutěžících. Sportovci a  jejich vý-
kony – to nás zajímá nejvíc, to má 
trvalou hodnotu – jsou navždy v na-
šich sportovních tabulkách. Ale Tva-
roženská olympiáda by nebyla tím, 
čím je, bez finanční podpory obce 

i TJ Sokol, a bez tradičních sponzorů, jimiž 
jsou Motorest Rohlenka a Národní koloto-
čová společnost Schulz. Všichni jmenova-
ní věnují na materiální zabezpečení akce 
asi 3.000 Kč, organizačně ji zajišťují cviči-
telé a příznivci TJ Sokol. 

Výsledky letošní olympiády si můžete 
přečíst v přiložené tabulce. Byli jsme opět 
svědky několika zlepšení výkonů v  jed-
notlivých kategoriích a  také letos padl 
rekord olympiády. V běhu na 60 m je jeho 
držitelem David Šír, podařilo se mu tuto 
vzdálenost zdolat za 7,2 sek. 

Příští rok nás čeká 18. ročník. Dalo by 
se říct, že Tvaroženská olympiáda bude 
plnoletá. Ale vzletně a  poeticky jsem se 
rozepsala na začátku. Tak teď na konci už 
jen stručně: Sportu zdar! 

Za organizační tým TO  
Ivona Šťastná

I. KATEGORIE – 3–5 let

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH
s

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

tenis. míček 20 m z místa
Dominik VOJTA Tvarožná 1,7 9,5 32 / /
Jan URBÁNEK Tvarožná 3,12 7,8 69 / 45

Tvaroženská olympiáda  – 17. ročník – 2013
TABULKA VÝKONŮ
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Ondřej POSPÍŠIL Tvarožná 4,7 7,5 71 / 30
Lukáš POSPÍŠIL Tvarožná 12,7 5,6 118 / 60
Lukáš BARTOŠ Tvarožná 13,26 5,7 118 / /
Martin  SEDLÁČEK Tvarožná 6,6 5,5 94 / /
Jan PLEVA Tvarožná 2,4 7,1 78 / /
Martin BARTÁK Tvarožná 5,8 5,7 96 / 45
David SEVERA Tvarožná 4,47 / 75 / /
Patrik KŘÍŽ Tvarožná 4 8,9 53 / /

Simona RAŠOVSKÁ Tvarožná 2 8,7 37 / /
Konstancie JÁGEROVÁ Tvarožná 3,8 8,7 73 / 45
Karolína KEŽLÍNKOVÁ Tvarožná 3,6 6 68 / /
Veronika ODSTRČILOVÁ Tvarožná 3,6 7,5 51 / /
Nela SOUKALOVÁ Tvarožná 6,8 6,1 85 / 45
Karolína MACHANCOVÁ Letonice 5,2 6,5 88 / 55
Michaela KUTTNEROVÁ Tvarožná 8,5 6,7 58 / /
Veronika GROLICHOVÁ Tvarožná 1,1 8,6 42 / /
Julie ŘIČÁNKOVÁ Tvarožná 3,2 6,4 75 / /
Daniela RAŠOVKÁ Tvarožná 4,2 7,4 113 / /
Erika TITZOVÁ Tvarožná / / / / 65

II. KATEGORIE – 6–8 let

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH
s

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

kriket. míček 50 m s rozběhem 3 m
Jakub LIČKA Mokrá 7,7 10,5 219 / /
Jiří RAFAJ Tvarožná 20,5 9,4 262 5,5 100
Tomáš KŘÍŽ Tvarožná 5,6 111,8 145 / /
Jakub TINKA Pozořice 14 11,1 173 / /
Tomáš DVOŘÁK Tvarožná 8,75 10,8 170 7,9 65
Jan OTEVŘEL Tvarožná 5,4 13,3 120 n 55
Lukáš ODSTRČIL Tvarožná 7,8 10,7 177 / /
Tadeáš KŘÍŽ Sivice 6,2 11,5 136 / /
Maxmilián JÁGER Tvarožná 8,75 11,1 196 11,2 80
Jakub ŠTOURAČ Tvarožná 7,35 10,4 122 / /
Adam POKORNÝ Tvarožná 15,4 9,9 137 / /

Sandra SEDLÁČKOVÁ Tvarožná 8,2 12,2 148 / /
Aneta PEJŘILOVÁ Tvarožná 5,6 11,4 168 n 55
Michaela VETYŠKOVÁ Tvarožná 12,8 10,1 222 / /
Michaela PLEVOVÁ Tvarožná 5,2 12,6 143 / /
Tereza URBÁNKOVÁ Tvarožná 5,4 11,9 140 n 70
Kristýna VOJTOVÁ Letonice 6,7 10,1 180 / /
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V. KATEGORIE – 15–18 let

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH
s

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

granát 60 m s rozběhem 5 m
Viktor ŠŤASTNÝ Tvarožná 29,25 9,4 334 9,5 135
Milan STRUHAŘ Tvarožná 29,6 9,4 343 / /
David ŠÍR Tvarožná 43,4 7,2   R 493 / /
Štěpán KRČEK Tvarožná 32,5 8,5 437 / /
Petr LIŠKA Tvarožná 33,2 9,2 414 / /
Marek ANDRYSÍK Tvarožná 31,3 8,5 411 / /
Jakub STRUHAŘ Tvarožná / / / / 130

Kateřina OTEVŘELOVÁ Tvarožná 15,7 12,3 214 / 90
Aneta OTEVŘELOVÁ Tvarožná 32,2 10,1 339 6,5 100
Helena RYŠAVÁ Tvarožná 12,8 10,1 298 / /
Zvýrazněné jsou nejlepší výkony v kategoriích. R – rekord olympiády

IV. KATEGORIE – 12–14 let

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH
s

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

kriket. míček 60 m s rozběhem 5 m
Ondřej BUCHTA Tvarožná 47,4 8,4 391 6,2 125
Petr SVOBODA Tvarožná 47,3 9,2 297 / /
Tomáš BURÝŠEK Tvarožná 30,5 9,1 p / /
Jaromír OTEVŘEL Tvarožná 19,2 10,1 295 7,8 110

Kateřina KŘENKOVÁ Tvarožná 25,9 9,6 311 12,4 115
Kamila ANDRYSÍKOVÁ Tvarožná 21,9 10,3 326 13 105
Alice KOZÁKOVÁ Tvarožná 21,2 9,7 290 n 120

III. KATEGORIE – 9–11 let

Jméno Bydliště HOD 
m

BĚH
s

DÁLKA
cm

ŠPLH
s

VÝŠKA
cm

kriket. míček 50 m s rozběhem 5 m
Tomáš TINKA Pozořice 13,2 9,7 257 12,8 75
Josef HRŮZA Rousínov 17,2 9 302 11,1 90

Zuzana ŠTOURAČOVÁ Tvarožná 9,2 14,3 78 / /
Zuzana OTEVŘELOVÁ Tvarožná 6,5 11,4 142 n 70
Denisa SVOBODOVÁ Tvarožná 13,2 9,8 231 / /
Petra MACHANCOVÁ Tvarožná 20,3 8,4 320 12,7 100
Iveta PUTNOVÁ Tvarožná 12,6 11,7 185 / /
Terezie KŘÍŽOVÁ Tvarožná 7 10,9 193 / /
Kateřina FAJSTLOVÁ Tvarožná 17 10,7 188 / /
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Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – PODZIM 2013
Sezona 2013/2014

MUŽI – oddíl kopané
kolo den datum začátek utkání

1. SO 10.8. 16:00 Tvarožná – Přísnotice
2. NE 18.8. 16:30 Těšany – Tvarožná
3. NE 25.8. 10:30 Tvarožná – Blučina
4. NE 1.9. 16:30 Mělčany – Tvarožná
5. NE 8.9. 10:30 Tvarožná – Rajhrad B
6. NE 15.9. 16:00 Ochoz – Tvarožná
7. NE 22.9. 10:30 Tvarožná – Vojkovice B
8. SO 28.9. 16:00 Šlapanice B – Tvarožná
9. NE 6.10. 10:30 Tvarožná – Mokrá Horákov

10. NE 13.10. 15:00 Blažovice – Tvarožná
11. NE 20.10. 10:30 Tvarožná – Pozořice
12. NE 27.10. 10:30 Tvarožná – Žabčice
13. NE 3.11. 14:00 Prace – Tvarožná
14. SO 9.11. 14:00 Přísnotice – Tvarožná

REKLAMA

Tuto službu můžete využít NONSTOP
po tel. domluvě na čísle 604 514 214 

Michaela Kršková
Tvarožná 82

Láká Vás změna, čeká Vás společenská událost nebo si chcete udělat radost?

ale i nalíčením získáte mladistvý, atraktivní vzhled.

jak zamaskovat nedostatky a zvýraznit Vaše přednosti.

Udělám maximum pro Vaši spokojenost, proto…

Změňte svůj život nejen pomocí nového účesu,

K nové image mohou přispět i asistované nákupy, kde Vám prozradím triky,
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REKLAMA
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REKLAMA

Klinická logopedie 

pro děti a dospělé
Mgr. Romana Sukovatá 

Zdravotní středisko Pozořice,
V Zámku 7, 664 07 Pozořice 

Ordinační hodiny:

Po 8.00 – 16.00

Út 12.00 – 18.30

St 11.30 – 18.00

Čt 7.00 – 16.00

Pá 7.30 – 15.00

Tel.: 606 298 251

Základní škola Tvarožná
Prázdninové odpočívání skončilo a my 

jsme v pondělí 2. 9. 2013 zahájili nový škol-
ní rok 2013/2014. Slavnostní zahájení pro-
běhlo v  1. třídě, kde jsme přivítali 13 no-
vých žáčků. Prvňáčky doprovázeli jejich 
nejbližší a  přivítat a  povzbudit všechny 
žáky přišel i pan starosta ing. Petr Buchta.

Žáci budou v  letošním školním roce 
rozděleni do 3 tříd. Třídní učitelka 1. roční-
ku se 13 žáky je Mgr. Ivana Majerová. Tříd-
ní učitelka 2. a 3. ročníku s 18 (9 + 9) žáky 
je Mgr. Pavlína Třečková a třídní učitelka 4. 
a 5. ročníku s 13 žáky (7 + 6) je Mgr. Věra 
Floriánová. Celkem se na naší škole bude 
letos učit 44 žáků. Na částečný úvazek zů-
stává vyučovat Mgr.  Michaela Šebestová, 
která povede také školní družinu. Nepo-
vinný předmět náboženství bude letos 

učit pan farář a paní Marie Ryšavá. Úklid 
a údržbu budovy školy má opět na starost 
paní Renata Laníčková.

Přes prázdniny jsme upravili náš škol-
ní vzdělávací program tak, aby splňoval 
současné požadavky MŠMT. Také jsme 
od 2. ročníku přidali jednu hodinu anglic-
kého jazyka. Prvňákům zůstává angličtina 
formou zájmového kroužku jedenkrát 
týdně. 

Na žáky i v letošním školním roce čeká 
zajímavý kulturní a  sportovní program 
a  také mimoškolní aktivity, které budou 
zahájeny od měsíce října. Celoročně opět 
pokračujeme v  soutěži Recyklohraní. 
Od  9. do  20. září bude ve  školním dvoře 
přistaven kontejner na starý papír.

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Od  pátku 13. září začne pro všech-
ny ročníky naší školy plavecký výcvik 
ve  Vyškově. Na  přivítanou ve  škole jsme 
se ve  středu 4. 9. podívali na  představe-
ní Pošťácká pohádka v  podání paní Ho-
rákové. Vzhledem k tomu, že 19. 9. bude 
přerušena dodávka elektrické energie 
do budovy školy, plánujeme výlet do oko-
lí na celé dopoledne. V  říjnu nás také če-
kají výtvarné dílny spojené s podzimními 
prázdninami.

I  v  letošním školním roce plánujeme 
uskutečnit kurzy práce na PC pro seniory. 
V případě zájmu se prosím přihlaste buď 
osobně, nebo telefonicky ve  škole. Kurz 
proběhne jedenkrát týdně od  listopadu 
do února.

Na závěr bych chtěla popřát všem žá-
kům, jejich rodičům a  také pedagogům 
úspěšný a  bezproblémový nový školní 
rok.

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci všem 

současným prvňáčkům popřát úspěšný 
krok do  školy, a  novým dětem, které po-
prvé přišly 2. září do mateřské školy, aby 
se jim u nás co nejvíce líbilo. I když se ani 
letošní zahájení nového školního roku ne-
obešlo bez slziček, věřím, že budou děti 
v  brzké době v  úplné pohodě. Od  letoš-
ního školního roku jsme navýšili kapaci-
tu mateřské školy z 50 na 56 dětí, 28 dětí 
na každou třídu, což bude velmi náročné 
pro všechny pedagogické pracovnice. 

Jako každý rok, v průběhu nadcházejí-
cích měsíců, nás čeká hodně akcí. Jelikož 
máme 24 nových dětí, budou tyto akce 
realizovány většinou v mateřské škole.

První akcí je plavecký výcvik ve Vyško-
vě, který začíná již 13. září a bude probíhat 
v devíti lekcích.

23. 9. od 9.00 hod. se v mateřské škole 
uskuteční muzikoterapie, jež nám umožní 
vyzkoušet si hru na různé netradiční hu-
dební nástroje.

Na  začátku měsíce října se opět vy-
pravíme do  horákovské obory podívat 
se na daňky a muflony. Zvířátka se určitě 
těší na kaštany, suché pečivo, jablka apod., 
které jim přivezeme.

8. října od  8.45 hod. v  rámci environ-
mentálního vzdělávání dětí k nám do ma-
teřské školy zavítá interaktivní předsta-
vení pod názvem Človíček a  jeho noví 
kamarádi.

21. října v  10.30 hod. zhlédneme ryt-
mickou show strýčka Toma. Děti se se-
známí s pohádkovými písničkami, které si 
společně zazpívají , ale i zatancují. 

1. listopadu v  11.00 hod. přijede 
do  mateřské školy maňáskové divadlo 
s pohádkou Zvířátka a kamarádi. Jedná se 
o maňáskové divadlo plné kouzel a vese-
lých písniček.

Od  měsíce října zahájíme logopedii, 
angličtinu, keramiku a šikovné ručičky.

Na závěr přeji všem čtenářům zpravo-
daje příjemné prožití slunného podzimu 
a co nejméně starostí.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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PRODEJ KROUHANÉHO ZELÍ 
VE TVAROŽNÉ

…a doma pouze našlapete do zeláku

	 	čerstvou	krouhanku	Vám	jemně	nařežeme	ze	špičkových	
kruhárenských	odrůd	bílého	zelí

	 přidáte	pouze	sůl	a kmín	v doporučeném	poměru

	 1	kg	krouhaného	zelí	odpovídá	přibližně	1	l	objemu	zeláku	
(škopíku),	který	u nás	také	zakoupíte	v různých	velikostech

Výsledek:	
	•	 zdravá,	jednoduchá	a levná	pochoutka	
•	 tradiční	pokrm	české	a moravské	kuchyně
•	 vypěstováno	na našich	polích	a vyrobeno	u vás	doma	
•	 vydrží	celou	zimu	jako	výborný	zdroj	vitamínu	C

Prodej krouhaného zelí bude zahájen 21. září 2013
středa	 16–19	hod.	
sobota	 9–12	hod.

Cena:  
13 Kč/kg krouhanky 	
(v ceně je sůl a kmín zdarma – úměrně k zakoupenému množství)

Dále nabízíme z naší produkce:	
cibuli,	mrkev,	petržel,	celer,	květák,	brokolici,	pórek…

Výrobce a pěstitel
Ing. Petr	Kříž,	Tvarožná	338	

telefon:	602 941 944	
e-mail:	agropecold@tiscali.cz

REKLAMA
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Projekt „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 
je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.“ 

 

Nový projekt podpoří komunitní plánování  
sociálních služeb na území ORP Šlapanice 

 

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/97.00047 je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních  
a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý 
projekt realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.  

Na tento projekt získalo město Šlapanice finanční dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve výši 2 490 525,22 Kč  
a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 439 504,46 Kč. 

Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Šlapanice. 

Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu.  Prostřednictvím realizačního 
týmu bude zajištěno rozšíření povědomí o procesu komunitního plánování sociálních služeb 
směrem k zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, 
veřejná setkání a bude posílena informační kampaň za účelem oslovení a získání nových účastníků  
a rozšíření cílových skupin do procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 
40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice a získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování a budou se podílet na přípravě a sestavení 
komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, budou zpracovány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 
2014 a 2015, vzniknou pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces 
střednědobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice. 

Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb ve správním 
obvodu ORP Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních skupin.  

Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně zveřejňovány ve 
zpravodaji.   

Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na:  
 
Městský úřad Šlapanice 
odbor sociální 
pracoviště Opuštěná 9/2 
656 70 Brno 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská 
telefonní číslo: 533 304 600  
e-mail: strechovska@slapanice.cz 
http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/ 

 

Jan Šlancar, manažer projektu 
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Ze života obce – obrazem
 

Projekt „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 
je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.“ 

 

Nový projekt podpoří komunitní plánování  
sociálních služeb na území ORP Šlapanice 

 

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/97.00047 je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních  
a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý 
projekt realizovaný v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.  

Na tento projekt získalo město Šlapanice finanční dotaci z Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve výši 2 490 525,22 Kč  
a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 439 504,46 Kč. 

Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Šlapanice. 

Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu.  Prostřednictvím realizačního 
týmu bude zajištěno rozšíření povědomí o procesu komunitního plánování sociálních služeb 
směrem k zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, 
veřejná setkání a bude posílena informační kampaň za účelem oslovení a získání nových účastníků  
a rozšíření cílových skupin do procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 
40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice a získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování a budou se podílet na přípravě a sestavení 
komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, budou zpracovány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 
2014 a 2015, vzniknou pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces 
střednědobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice. 

Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb ve správním 
obvodu ORP Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních skupin.  

Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně zveřejňovány ve 
zpravodaji.   

Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na:  
 
Městský úřad Šlapanice 
odbor sociální 
pracoviště Opuštěná 9/2 
656 70 Brno 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská 
telefonní číslo: 533 304 600  
e-mail: strechovska@slapanice.cz 
http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/ 

 

Jan Šlancar, manažer projektu 
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Příspěvky z pozořické školy
Pohodová přestávka

Pod tímto názvem se skrývá nový pro-
jekt zaměřený na etickou výchovu, který 
bude naše škola realizovat s  finančním 
přispěním Ministerstva školství, mláde-
že a  tělovýchovy během podzimu 2013. 
Jeho cílem je jednak zlepšení klimatu 
školy a prevence problémového chování 
žáků o přestávkách a jednak také zvýšení 
mezigeneračního porozumění. 

V  průběhu projektu budou zapojení 
žáci pod vedením pedagogů vytvářet 
čítanku textů, zaměřenou na  mezilidské 
vztahy a  chování mezi vrstevníky. Díky 
tomu budou žáci rozvíjet nejen svoji so-
ciální inteligenci, ale zároveň své tvůrčí, 
jazykové a stylistické dovednosti. Do akti-
vit bychom chtěli zapojit také rodiče, pra-
rodiče a  pamětníky obce formou ankety,  
 

jejíž výsledky budou součástí čítanky. Při 
tvorbě ankety budeme používat moderní 
informační a  audiovizuální techniku, pro-
to věříme, že práce na ní žáky zaujme. Vý-
stupy projektu pak budou prezentovány 
škole a  veřejnosti v  rámci projektového 
dne. 

Součástí projektu je také další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků zaměře-
né na začleňování etické výchovy do dal-
ších vyučovacích předmětů a  následná 
inovace školního vzdělávacího programu. 

Práce na  projektu přinese nám i  naši 
žákům mnoho nových zkušeností a zážit-
ků. Doufám, že také díky nim se naučíme 
pozitivněji vnímat své okolí i  sebe sama, 
což by se mohlo stát cestou k  zlepšení 
mezilidských vztahů.

Mgr. Anna Hanychová

Pozořická škola v novém kabátě 
V době, kdy píši tyto řádky, jsou prázd-

niny v plném proudu, ale už nyní se může-
me podívat, co nás čeká v dalším školním 
roce. Pro děti, rodiče i  širokou veřejnost 
jsme připravili spoustu novinek, ale neza-
pomeneme pochopitelně ani na tradiční 
akce.

Patrně největší změnu poznají všichni 
již při příchodu do školy – nová okna, při-
pravující se zateplení budovy a  výměna 
topného systému. To vše na škole vzniklo 
díky finančnímu příspěvku Fondu životní-
ho prostředí a díky podpoře radních a za-
stupitelů městysu Pozořice.

Nejde však o jedinou stavební úpravu 
či změnu, kterou škola přes prázdniny pro-
šla. Podařilo se nám kompletně zrekon-
struovat čtyři kmenové učebny a prostor 
šaten, v  budově mateřské školy došlo 

k výměně sociálního zařízení ve třídě My-
šek a dobudování sociálního zařízení pro 
zaměstnance. Pro zvýšení bezpečnosti 
dětí byl ve  škole nainstalován kamerový 
systém a v budově mateřské školy vznikl 
nový systém videotelefonů, který umožní 
vyučujícím přesvědčit se, kdo do budovy 
vchází.

Nezapomněli jsme ani na  informační 
techniku a  nové pomůcky pro výuku ci-
zích jazyků. Přes léto jsme zrekonstruovali 
počítačovou síť v celé budově školy. Navá-
zali jsme tím na loňskou výměnu serveru 
a  zrychlení internetu ve  škole. Z  dotace 
Evropského sociálního fondu a  státního 
rozpočtu ČR jsme zakoupili nový nábytek 
a  techniku do  dvou digitálních jazyko-
vých laboratoří (PC, sluchátka, mikrofony).
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Během prázdnin schválily řídící orgá-
ny naší škole další dotační tituly. Jedná 
se o  dva pilotní projekty Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy v celkové 
výši přes 130.000 Kč na zabudování multi-
kulturní a etické výchovy do vzdělávacího 
programu naší školy.

V oblasti projektů je doposud posled-
ním úspěchem školy, ve spolupráci s MC 
Človíček, schválení dotace ve  výši téměř 
2,5 milionu korun. Za  ně jsou vytvořeny 
dvě nové třídy mateřské školy v  budově 
naší základní školy. Dojde tak k  rozšíření 
kapacity MŠ o 24 nových míst. O potřeb-
nosti tohoto projektu pro městys a  jeho 
okolí svědčí i  fakt, že všechna nabízená 
místa jsou již dětmi obsazena. 

Od října se rozběhnou ve škole i škol-
ce již tradiční volnočasové aktivity, ke kte-
rým přibudou i  další. Ty bude nabízet 
nově zřízené Komunitní centrum. Jedná 
se např. o  jazykové (angličtina, němčina,  
 

španělština a  ruština), rukodělné a  spor-
tovní kroužky, informatiku, psaní na stroji 
a  mnohé další. Veškerou nabídku volno-
časových aktivit můžete najít na  našich 
nových webových stránkách. Věřím, že 
v  době, kdy čtete tento článek, jsou již 
plně funkční. 

Závěrem mi dovolte drobné ohlédnutí 
za  dobou mého působení na  pozořické 
škole. Za poslední tři roky se zvýšil počet 
žáků základní školy z  251 na  347, nárůst 
oproti loňskému roku je 28 žáků. Mateř-
skou školu bude po jejím rozšíření navště-
vovat 111 dětí. Proto bych chtěl velice po-
děkovat rodičům za důvěru, kterou v naši 
školu mají. Nárůst počtu žáků je jejím 
důkazem. Věřím, že i v následujících měsí-
cích budou se školou spokojeni jak rodiče, 
tak i jejich děti, naši žáci. Těm bych chtěl 
popřát mnoho příjemných zážitků, rados-
ti při poznávání nových věcí a úspěšné vy-
kročení do školního roku 2013/2014.

PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. listopadu 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.

Hledá se pracovník na roznos novin v obci Tvarožná. 
Nástup od 1. ledna 2014. 

Pracovní doba pondělí až sobota od 5.00 hod do 7.30 hod. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 731 132 377.
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Naši jubilanti
září–říjen 2013

92 let Drápal Vladimír, Tvarožná 43
85 let Müller Jaroslav, Tvarožná 283 
 Švehla Oldřich, Tvarožná 193
80 let Brzobohatá Anna, Tvarožná 49 
 Daněk Miroslav, Tvarožná 67 
 Daňková Milena, Tvarožná 67 
 Dvořáčková Božena, Tvarožná 4
75 let Bednářová Marie, Tvarožná 148
70 let Maxianová Věra, Tvarožná 27
65 let Barták Pavel,  Tvarožná 314  
 Doležalová Vlasta, Tvarožná 269 
 Kadeřávková Eliška, Tvarožná 361 
 Kozlová Marie, Tvarožná 318 
 Řičánková Eva, Tvarožná 214 
 Zemanová Věra, Tvarožná 278
60 let Rademacher Josef, Tvarožná 57 
 Titzová Jindřiška, Tvarožná 267
50 let Bendík Roman , Tvarožná 79 
 Buchta Milan, Tvarožná 228 
 Knosová Hana, Tvarožná 40 
 Ondráček Stanislav, Tvarožná 121 
 Svoboda Jiří, Tvarožná 64

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 19. 9. 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



Itálie, Dolomity, Sauris di Sopra – farní dovolená, srpen 2013

Tvaroženská olympiáda, XVII.  ročník, 5. srpna 2013
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