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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, vrátit se ještě v krátkosti
k roku 2013.
Poslední týdny loňského roku se nesly
ve znamení kulturních a společenských
akcí. Rekonstrukce bitvy pod Santonem
se již tradičně zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, francouzského velvyslanectví i ruského konzulátu. Poprvé nás
však navštívil švýcarský velvyslanec M. A.
Antonietti, který si kvůli tomu na poslední chvíli dokonce o den prodloužil svoji
vůbec první návštěvu Jihomoravského
kraje. Týden nato se konal v kostele adventní koncert. Opět se nám po dvou letech představila Musica Animae se svým
repertoárem. Večer před Štědrým dnem
jsme se sešli na návsi pod vánočním stromem při zpívání koled a rozdávání betlémského světla.
Konec roku byl i díky příznivému počasí vhodný k ukončení či k přípravě stavebních akcí.
Firma PROMONT Uherské Hradiště
dokončila v dohodnutém termínu stavbu
I. etapy chodníku k Rohlence, který zajisté
přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců
v tomto frekventovaném úseku. Celkové
náklady stavby činily 1.649.000 Kč vč. DPH.
Vhodná přebytečná zemina byla využita
na terénní úpravy na Santonu na ploše
zbourané drůbežárny. Osetí svahu nad
chodníkem bude provedeno v jarních
měsících.
V prosinci jsme obdrželi stavební
povolení na místní komunikaci ke hřišti.
V nejbližších dnech proběhne výběrové
řízení na dodavatelskou firmu. S realizací
uvažujeme ve 2. čtvrtletí letošního roku.
Součástí projektu je také zpevněná plocha před fotbalovými šatnami a parko-
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viště pro šest vozidel na začátku úseku
u hlavní silnice.
Krtečkova zahrada u mateřské školy
Tvarožná je název projektu celkové rekonstrukce zahrady MŠ. Na tuto akci máme
potvrzenu dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou
také náklady na přípravu stavby, tzn. finance vynaložené na zpracování žádosti
o dotaci, na projektovou dokumentaci
a výběrové řízení. Rozhodnutí o přidělení
dotace bychom měli obdržet, jakmile dodáme veškeré požadované doklady včetně smlouvy s vybranou dodavatelskou firmou. V současné době probíhá výběrové
řízení.
Oprava poničené kaple na Santonu
by měla být další stavební akcí v letošním roce. V listopadu byla na věž osazena provizorní stříška a ještě předtím byl
proveden projektový průzkum a zaměření. Do konce roku byla zpracována dokumentace a podána žádost o vydání závazného stanoviska na odbor památkové
péče. Na tomto místě bych rád poděkoval
za štědrost a přízeň všem, kteří věnovali
příspěvek na opravu této kulturní památky a tvaroženské dominanty. Ke konci
roku 2013 činila výše darů téměř 90 tisíc
korun. Veřejná sbírka pokračuje i v tomto
roce.
V období duben až červen končí záruční doba na jednotlivé úseky komunika-

cí opravovaných při budování splaškové
kanalizace. Proto je nutné do konce března oznámit veškeré poruchy komunikací,
které by mohly mít příčinnou souvislost
právě s realizací splaškové kanalizace. Později podané reklamace už nebude možné
v rámci záruky uplatnit. Proto bych vás
chtěl požádat o spolupráci při zjišťování
těchto závad a o jejich včasné nahlášení
na obecní úřad.
Také bych vám rád poděkoval za všechno dobré, co jste v uplynulém roce pro
obec vykonali. A protože obec netvoří pár
zvolených jedinců na radnici, ale všichni
občané, mám na mysli zejména to, co jste
udělali právě pro své sousedy a spoluobčany a čas, přízeň a pozornost, které jste
jim věnovali.
Vstupujeme do roku 2014. Mnozí si dáváme novoroční předsevzetí. Ta by měla
být především reálná, konkrétní a týkat se
hlavně nás samotných. Určitě není na škodu podívat se trochu kriticky na to, co se
nám v uplynulém roce nepodařilo, co
jsme mohli udělat lépe, anebo co jsme
mohli udělat, a neudělali vůbec. Mnoho věcí změnit lze a mnohé také změnit
dokážeme. Co změnit nemůžeme, to bychom se měli naučit přijmout. Není to
zbabělost ani rezignace, ale pokora.
Pokud budeme prožívat dny nového
roku s tímto postojem, jistě zažijeme také
radostné a spokojené chvíle. A to vám
všem přeji.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj
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Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 29. 11.–1. 12. se konaly vzpomínkové akce u příležitosti 208. výročí bitvy tří císařů;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvarožnou navštívili hosté z polského Międzyrzecze a slovenských Kvačan, sobotní
bitevní ukázku pod Santonem navštívil velvyslanec Švýcarské konfederace Markus
Alexander Antonietti a náměstek hejtmana JmK Stanislav Juránek.
4. 12. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná.
8. 12. se v kostele sv. Mikuláše konal adventní koncert; komorní soubor Musica
Animae podal mimořádný výkon oceněný všemi přítomnými.
10. 12. pořádala základní škola vánoční jarmark, tentokrát netradičně – a díky dobrému počasí – na školním dvoře.
13. 12. hasiči pořádali valnou hromadu.
16. 12. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná, hlavním bodem
bylo schválení rozpočtu na rok 2014.
18. 12. pořádala ZUŠ Pozořice vánoční koncert na Sokolovně.
23. 12. jsme se ve velkém počtu sešli pod vánočním stromem; za zpěvu koled dětí ze
ZŠ skauti rozdávali Betlémské světlo, následoval živý betlém a občerstvení v hasičské zbrojnici.
4. 1. Tříkráloví koledníci obcházeli naše domy s prosbou o příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi.
18. 1. se konal společenský ples TJ Sokol s hudbou LITTLE BAND BRNO.
19. 1. TJ Sokol pořádala dětský maškarní ples.

Pozvánka na plánované akce
• 25. 1. Tradiční hasičský věneček
• 1. 3. Hasičské Ostatky
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu vzpomínkových akcí
k výročí bitvy tří císařů. Také děkujeme občanům za pochopení a strpění určitých omezení v souvislosti s těmito akcemi.
Dětem ze základní školy děkujeme za zhotovení a prodej výrobků při vánočním
jarmarku a za pěkné zpívání pod vánočním stromem.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tradičního setkání pod vánočním
stromem – základní škole, skautům, hercům znázorňujícím živý betlém a hasičům
za občerstvení ve zbrojnici.
Zvláštní poděkování si zaslouží TJ Sokol, SDH Tvarožná a skauti za práci pro děti
a mládež v roce 2013.
5
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

leden–duben 2014
středa
29. 1. 2014
sobota
8. 2. 2014
středa
19. 2. 2014
sobota
1. 3. 2014
středa
12. 3. 2014
sobota 22. 3. 2014
středa
2. 4. 2014
sobota
12. 4. 2014
středa
23. 4. 2014

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

Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
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.

Vodné a stočné v roce 2014
Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos vám přinášíme informaci o ceně vodného
a stočného ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek).
V uplynulých letech jsme vás informovali o povinnosti Svazku navyšovat cenu vodného a stočného na základě rozhodnutí Evropské komise o přidělení dotací na vybudování splaškové kanalizace na území našeho Svazku, a to min. o 3 % ročně nad inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. Poslední část stavby,
na kterou byla dotace poskytnuta, byla zkolaudována v říjnu 2010.
Tedy tato povinnost platí i pro navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2014.
Také pro rok 2014 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci republiky (stejně tak jako v loňském roce) jsme ve středu pomyslné tabulky. V letech 2006
a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších cen vodného a stočného v republice.
Rok 2014
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
35,64
40,36
76,00

s DPH
40,99
46,41
87,40

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/
m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3. Pokud bychom tedy chtěli
vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce 2012 zvýšena cena
o 5,66 Kč/m3 , o rok později bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3. Navýšení ceny pro rok 2014
je o 3,88 Kč.
Tvaroženský zpravodaj
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Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby vody na osobu za rok 36 m3
(ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2014 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok
o 139,68 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Informace ZO
Usnesení č. 17 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 4. prosince 2013 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Bajer, Ing. Jiří Kozák
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
2. Ověřovatele zápisu: Jaromír Kocourek, Petr Pejřil
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
3. Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem, uzavřenou mezi Obcí
Tvarožná a Ing. Jaroslavem a Marií Resovými, týkající se prodeje 6 m2 v ceně
1.000 Kč/m2, jak uvedeno ve smlouvě. (příloha č. 1)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
4. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Tvarožná a Městysem Pozořice,
týkající se využití Obecní policie Pozořice na území obce Tvarožná. (příloha č. 2)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
5. Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (příloha č. 3)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
6. Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Tvarožná a firmou MANE Engineering, s.r.o.,
týkající se převodů pozemků a technické infrastruktury tj. komunikace, veřejné
osvětlení, část vodovodu v lokalitě cihelna do majetku obce. (příloha č. 4)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
7. Rozpočtové opatření č. VI/2013 a č. VII/2013 (příloha č. 5)
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
–––

7
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III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu starosty.
2. Zprávy jednotlivých předsedů výborů a komisí.
IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
–––
Ve Tvarožné dne 4. 12. 2013
Ing. Petr Buchta – starosta		

Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:
Jaromír Kocourek – zastupitel		

Petr Pejřil – zastupitel

Usnesení č. 18 z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 16. prosince 2013 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná na doporučení Rady obce SCHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Rudolf Lichka, Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Věra Floriánová, Emilie Kousalová
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na Austerlitz 2013 – vzpomínkovou
akci na bitvu u Slavkova ve výši 200.000 Kč (příloha č. 1)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na restaurování pomníku Václava
Kosmáka ve výši 40.000 Kč (příloha č. 2)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 – navýšení – ve výši 27.000 Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
6. a) Rozpočtové opatření č. VIII/2013 (příloha č. 4)
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
b) Pověření předsedy Finančního výboru Ing. Tomáše Kousala k úpravě rozpočtových
položek jednotlivých paragrafů do konce roku 2013
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1
7. Rozpočet obce na rok 2014 (příloha č. 5)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1
Tvaroženský zpravodaj
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8. Schválení úvěru na pořízení komunálního traktoru včetně příslušenství v částce
max. 1,2 mil. Kč s dobou splatnosti max. 3 roky. K uzavření smlouvy o úvěru za
výše stanovených podmínek byl pověřen starosta obce Ing. Petr Buchta
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce NESCHVALUJE:
–––
III. Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
–––
IV. Zastupitelstvo obce UKLÁDÁ:
		 Stavební komisi vyčíslit varianty opatření k zábraně povodní s využitím již
zpracovaných návrhů a varianty odklonu dešťové kanalizace vedoucí z Hlinek
mimo most u bývalé kovárny.
Ve Tvarožné dne 16. 12. 2013
Ing. Petr Buchta – starosta		

Pavel Šťastný – místostarosta

Ověřovatelé:
Mgr. Věra Floriánová – zastupitel		

Emilie Kousalová – zastupitel

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2014 – PŘÍJMY
Paragraf

Položka

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2119
2122

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1351
1355
1361
1511
4112
4134
x
x
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Název příjmové položky
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod z výtěžků provozování loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energ.
Sběr a zpracování druhotných surovin

Příjem [tis. Kč]
2 150
100
250
2 200
125
4 700
630
17
30
40
80
30
1 400
663
54
4
15
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2321
x
Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly
3111
x
Předškolní zařízení
3117
x
První stupeň základních škol
3319
x
Ostatní záležitosti kultury
3341
x
Rozhlas a televize
3412
x
Sportovní zařízení v majetku obce
3613
x
Nebytové hospodářství
3632
x
Pohřebnictví
3639
x
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
3722
x
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3725
x
Využívání a zneškodňování komunál. odpadů
6171
x
Činnost místní správy
6310
x
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
Příjmy rozpočtu celkem

29
49
20
122
7
125
143
50
80
39
75
65
25
13 317

Schváleno ZO 16. 12. 2013

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2014 – VÝDAJE
Paragraf

Položka

1014
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3117
3231
3314
3319
3322
3326
3341
3399
3412
3419
3421
3613
3631
3632
3635
3636
3721

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tvaroženský zpravodaj

Název příjmové položky
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení
První stupeň základních škol
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult.
Rozhlas a televize
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ost. tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

Výdaj [tis. Kč]
2
3 450
3
66
110
1 652
704
612
30
55
472
100
30
22
175
238
170
12
99
232
50
120
18
50
10

3722
x
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3723
x
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3745
x
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319
x
Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím
5212
x
Ochrana obyvatelstva
5311
x
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
x
Požární ochrana - dobr. část
6112
x
Zastupitelstva obcí
6171
x
Činnost místní správy
6310
x
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6320
x
Pojištění funkčně nespecifikované
6330
x
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.
6399
x
Ost. finanční operace
6409
x
Ostatní činnost j.n.
Výdaje rozpočtu celkem
8115
x
přebytek minulých let
8124
x
Splátka svazek
x
x
financování

669
159
1 507
25
10
80
145
1 150
1 550
152
28
54
125
75
14 201
2 000
1 116
884

Schváleno ZO 16. 12. 2013

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2013
Po Vánocích vždy čekáme s mírným
napětím, zda přijdou všichni, kteří trénovali a závodili na podzim. V roce 2012 začalo chodit poměrně hodně nových dětí,
ale ne všem jejich nadšení vydrželo.
S ostatními jsme se znovu scházeli
od poloviny ledna, protože bylo potřeba zopakovat rychlost vázání uzlů a tuto
rychlost předvést na uzlových štafetách.
Zúčastnili jsme se tří závodů: v hale univerzitního kampusu, kterou pořádaly
Přízřenice, v Těšanech a v Bosonohách.
Potom jsme se soustředili na jarní branný
závod v Pístovicích – konal se 13. dubna,
mladší žáci obsadili 27. místo, starší žáci
11. místo. Tento závod byl z důvodu příliš
velkého množství sněhu v lese kratší než
obvykle. Domů jsme se vrátili zašpinění
nejen my, ale také auta, kterými jsme jeli.
11

Jaro bylo velmi deštivé a nepřálo tréninkům venku s vodou. Bylo to škoda,
protože nejmladší družstvo se potřebovalo naučit ještě hodně věcí. Celkem
jsme měli na jaře jedno družstvo starších
a dvě družstva mladších žáků. Kromě nich
máme také dorostence jednotlivce.
Již tradičně jsme soutěžili v Ivanovicích na Hané a v Kroužku, nově jsme
přidali Hostěrádky-Rešov. Poslední květnovou sobotu se mělo konat okresní kolo
hry Plamen v Přísnoticích. Bohužel se
nekonalo, protože celé hřiště bylo podmáčené, a přestože k hasičům voda patří,
tak teď jí bylo opravdu moc. Nakonec se
soutěž uskutečnila o týden později v Sivicích, ale neproběhly všechny disciplíny,
které k Plamenu patří. Hra Plamen je celoroční – má podzimní a jarní část, jejichž
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výsledky určí celkové umístění. Pro starší branný závod nového ročníku hry Plamen.
z obou mladších družstev to bylo 1. místo, Konal se v Hostěnicích v sobotu 5. října.
starší žáci obsadili místo 2. Této soutěže Za zmínku stojí 5. místo družstva starších
se zúčastnili také naši dorostenci: Štěpán žáků a také umístění dorostenců: 2. místo
Krček obsadil 5. a Marek Andrysík 8. místo, Štěpána Krčka, 5. místo Marka Andrysíka
Helena Ryšavá skončila mezi dorostenka- a 2. místo Heleny Ryšavé.
O dva týdny později se ve Tvarožné
mi druhá.
Pokračovali jsme soutěžemi v Dražovi- konal další ročník branného závodu dvocích a v Brně-Slatině. Tady se nám znovu jic. Tato soutěž byla zároveň poslední soudařilo a obhájili jsme loňské první místo těží konanou venku. Naše další tréninky
v kategorii mladších žáků. Bude-li tomu se znovu zaměřují na uzlovačky. Zatím
tak i v příštím roce, stane se putovní po- jsme uzlovali v Drnovicích a v Hrušovahár, o který se soutěží, naším pohárem nech. Další závody budou až po Novém
napořád. Předposledním závodem jarní roce a tak si nyní dáme krátkou pauzu
části sezóny byla účast na soutěži v Kře- a načerpáme hodně sil k další činnosti.
Děkuji všem, kteří nás v našem zájmu
novicích. Tím úplně posledním bylo klání
podporují a kteří nám fandí. Dělejte to,
O prázdninový pohár v Sivicích.
Se začátkem školního roku se znovu prosím, i nadále.
naplno rozjely tréninky. Byl před námi
Za vedoucí mládeže
Ing. Marie Ryšavá

Tvaroženský zpravodaj
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Zpráva SDH Tvarožná za rok 2013
V letošním roce se v členské základně nic podstatného nezměnilo. Dne
1. září vstoupil do sboru Vojtěch Kousal
a od 1. ledna je členem i Aneta Pejřilová.
Abychom měli jasnější představu o tom,
jak náš sbor „stárne“, tak pár čísel: ve věku
6–18 let máme 16 členů, z toho 9 děvčat,
členů starších 18 let je přesně 50, z toho
9 žen.
Ve vyšších orgánech sdružení působí
ve funkci náměstka starosty okresního
sdružení Brno-venkov pro represi br. Jiří
Bajer, dále jako náměstek starosty pro
mládež br. Petr Pejřil a členem výkonného výboru OSH je br. Zbyněk Machanec.
Dále je Jiří Bajer starostem okrsku Pozořice. Ve funkci pokladníka okrsku Pozořice působí Miroslav Severa. A aby toho
ve sboru nebylo málo, tak do odborné
rady mládeže okresu Brno-venkov dochází jako odborná pomoc Marie Ryšavá. Starosta sboru a další členové se pravidelně
zúčastňují porad okrsku Pozořice, kterých
v letošním roce bylo celkem 9.
V zásahové jednotce funguje od 1. 1.
2013 16 členů SDH. Z těchto členů jsou 4
ve služebním poměru k hasičskému záchrannému sboru. V průběhu roku proběhla 3 školení jednotky. 5 členů absolvovalo kurs hasičského záchranného sboru
na práci s motorovou pilou v délce 66 hodin praxe a teorie. Všichni řidiči-strojníci si
pravidelně na svoje náklady udržují profesní způsobilost, i když ji pro výkon ze zákona nepotřebují. Co potřebují hlavně, je
dost odvahy na cesty s naší „nesmrtelnou“
Avií. V tomto případě musíme opět hodně
poděkovat hlavnímu strojníkovi Vlastikovi Doležalovi za jeho obětavou činnost
nejen při opravách Avie, ale i našich požárních stříkaček.
A co se událo? Sešli jsme se na 6 členských a 5 výborových schůzích, někdy
13

ve větším, někdy v menším počtu, ale
skoro vždy ve stejném složení. Je k nevíře,
že se na většině věcí dříve či později shodneme a domluvíme.
Už za 3 dny po předloňské valné hromadě připravili vedoucí mládeže Silvestr
pro děti a jejich rodiče. Sešli se 31. prosince 2012 v 17 hodin na zbrojnici. Něco
na popíjení zajistili vedoucí a chuťové
buňky povzbudily dobrůtky rodičů. Okolo 19 hodiny byl odstřelen malý ohňostroj.
Poté jsme odešli k domovu vítat nový rok
každý po svém.
10. ledna jsme na schůzi začali domlouvat tradiční Věneček. Rozdali pozvánky na zvaní, určili, kdo co zajistí.
V pátek 11. ledna 2013 jsme se v kostele sv. Mikuláše rozloučili s dlouholetým
členem našeho sboru, panem Janem Gallem.
Tradiční Věneček se konal 26. ledna
na KOSMÁKU, pro 110 tance a zábavychtivých spoluobčanů hrála kapela Karla
Pešla z Brna.
Během měsíce února Jirka Daněk namontoval do hasičské zbrojnice skříň se
zasouvacími dveřmi, na kterou jsme v loňském roce získali dotaci. Doufám, že se líbí
a bude plnit svou funkci ke spokojenosti
nás všech.
Druhý víkend v únoru přišla řada na již
tradiční ostatky. Půl hodiny před polednem vyrazilo od hasičské zbrojnice okolo
25 masek. Masky, na jejich mnohdy náročné a nevyzpytatelné cestě, doprovodilo tvaroženské hudební uskupení ČTYŘI
TETY. Večer se na Sokolovně všichni občerstvili pečeným masem. Na parket je
pozvala kapela K+R Křenovice. O půlnoci
byla pohřbena basa.
V pátek 15. února se konala poostatková konzumace darovaných potravin
a lihovin. Při této akci se rozezněla siréna
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a zásahová jednotka vyjela k první loňské z hlavních iniciátorů a organizátorů hasičudálosti. Z operačního střediska byla vy- ské pouti ve Křtinách.
slána k požáru ve Tvarožné. Po příjezdu
Družstvo mužů odjelo v pátek
na místo bylo průzkumem zjištěno nepo- 12. dubna do Výrovic u Znojma na třídenvolené pálení ve dvoře domu.
ní soustředění. Na nádherném hasičském
hřišti trénovali s novým
závodním strojem a připravovali se na novou sezónu. Po večerech se pak
kolektiv stmeloval společně s družstvem mužů
Hodějic.
Dne 21. dubna začala v Sivicích závodnímu
družstvu mužů sezóna
prvním kolem soutěže
požárních družstev. I se
zásahovou
mašinou
a družstvem losujícím si
o posty při útoku a poté
15.–17. března se Žofie Ondráčková zú- s drobnými problémy na rozdělovači
častnila v Křenovicích školení vedoucích jsme získali 2. místo a možnost postoupit
mládeže pořádané místní akční skupinou do druhého kola. Toto se konalo v čase
Za humnama. Jen pro zajímavost, z do- obecních hodů bez naší účasti.
tace od MAS jsme získali sadu 15metroO týden později proběhl ve Křtinách,
vých hadic na disciplíny CTIF, 2 džberovky, za účasti několika zástupců našeho sbosadu na 60 metrů překážek a čísla na PÚ ru, další ročník hasičské pouti. V úterý
CTIF. Dále pak pro všechny sbory na úze- 30. dubna se tradičně slétly čarodějnice
mí MAS byly pořízeny překážky a další za hasičskou zbrojnicí, kde svým čarodějvěci pro činnost s mládeží.
ným rejem za doprovodu kapely ČTYŘI
O týden později se v pátek a sobo- TETY oslavily svou noc.
tu na zbrojnici vybíraly věci na charitu,
4. května jsme si připomněli svátek
o toto se staraly Žofie Ondráčková a Ma- svatého Floriána, patrona hasičů, mší
ruška Ryšavá. Přitom se v sobotu sbíral svatou v kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné.
po Tvarožné železný šrot. Traktor s vleč- Na mši se sešlo ve vycházkových uniforkou zapůjčil, jako už tradičně, Jožka Daněk mách 13 hasičů ze Tvarožné a 2 z Velatic.
a nečekaně ho svěřil Vlastikovi. Šrotem se
V neděli 19. května rozezněly Krhon
zaobíralo závodní družstvo s Petrem On- a Kosmák dechovky při Tvaroženských
dráčkem a Jirkem Šmerdem.
slavnostech Julia Antoše. Postavili jsme
V sobotu 6. dubna se bylo několik čle- stany, narazili pivo, ochladili nealko, přinů v Křtinách rozloučit s Otcem Tomášem pravili gulášek a občerstvení pro muziPrnkou a doprovodili ho na jeho posled- kanty. Bylo to už podruhé, co jsme byli
ní cestě. Připomeňme jen, že byl jedním na tuto akci osloveni vedením obce a doufám, že jsme jejich důvěru nezklamali.
Tvaroženský zpravodaj
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Pro děti z mateřské a základní školy
jsme připravili dětský den. 31. května přijel ke škole obrněný transportér a terénní
automobil UAZ. Přivezli s sebou zbraně
používané armádou v dřívější době. Děti
si mohly vše důkladně prohlédnout, dokonce na vlastní uši vyzkoušely střelbu
ze samopalu. Hasiči z Pozořic přijeli s cisternou. I tuto si děti mohly prohlédnout.
Závěrem všichni žáčci dostali od nás a OÚ
nějaké sladkosti ke svému svátku.
Dostáváme se k 2. červnu, dni naší
tradičně netradiční soutěže. Opět jsme
přivítali naše kamarády z polského Medziercze, kteří zase soutěžili. O putovní
pohár obecního zastupitelstva přijelo
bojovat 15 družstev mužů a 3 družstva
žen. Vítězství urvali hasiči z Velatic, druzí skončili z Kovalovic, třetí Tvarožná „B“
a bramborovou medaili si vysloužilo družstvo Tvarožná „A“. V kategorii žen vyhrála
děvčata z Tvarožné, druhé místo Velatice a třetí místo obsadily holky z Podolí.
Jen pro zajímavost, čas
tvaroženských děvčat by
stačil na 6. místo v kategorii mužů.
Už potřetí jsme zajišťovali měření soutěže
u našich kamarádů v Brně-Slatině. Tato soutěž se
konala 22. června, soutěžily jak kategorie dětí
tak i dospělých. U dospělých byla soutěž na 2 „B“
a naše družstvo mužů
skončilo na třetím místě
s časem 16,35 s.
O víkendu 12.–14. července jeli někteří členové a příznivci sboru do družební
obce Kvačany na soutěž ve vaření gulášů.
Co se týká akcí, byl to střed okurkové
sezóny, nicméně zásahová jednotka měla
pré. 19. a 31. července a 11. srpna hoře15

la skoro jako tradičně tráva na Santonu,
z pohledu našich hasičů jsme ani tak nehasili jako spíše uplácávali. 23. července
jsme byli povoláni operačním k hořícímu
návěsu na parkovišti u Rohlenky. 16. srpna jsme přesně o půlnoci vyjížděli k požáru popelnice na zastávce u Sokolovny.
Zatím posledním zásahem byl požár skladu v cementárně. Tam naše jednotka společně s jednotkou SDH Velatice zajišťovala
doplňování cisteren.
Tímto se dostáváme v našem výčtu
k 1. září. V tento den jsme pořádali soutěž
v požárním útoku O pohár starosty SDH.
Poprvé a doufám, že ne naposledy, soutěž proběhla na fotbalovém hřišti. Ráno
bylo třeba vše navozit ke hřišti, postavit
stany, vyměřit trať, položit koberce kolem základny a pod nádrží. Soutěž nám
zvučilo duo Šubrt – Fišer a časomíru zajišťovali kamarádi z SDH Mokrá. Toto prostředí zvedlo kvalitu soutěže a je to vidět
na účasti 23 družstev mužů a 7 družstev

žen. Na start jsme šli jako první, krásně
rozběhlý útok byl ukončen ucpaným
přívodem benzínu. V kategorii mužů zvítězila Nesvačilka před Starým Lískovcem
SPORT a SDH Kuřim A. U děvčat vyhrálo
družstvo Radslavic, druhé místo patřilo
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družstvu Kuřim B a třetí místo Ivanovi- přes 5 stanovišť a kopeček Santon zpět
cím na Hané. Podle ohlasů byla soutěž k hasičské zbrojnici. Po doběhu do cíle
na skvělé úrovni jak po stránce sportovní, každý dostal občerstvení v podobě pártak i po logistické. Poděkování patří všem, ku s rohlíkem a pitíčko. Po vyhodnocení,
kteří se zasloužili o hladký průběh a hlav- okolo poledne, se všichni rozjeli k domoně pak oddílu kopané za zapůjčení jejich vu. Závody se povedly a děti se určitě těší
areálu.
na další ročník. Opět patří poděkování
Další víkend odjela delegace sboru všem organizátorům.
do polských Bojszow na jejich okresní
22. listopadu se na hasičské zbrojsoutěž, která je tam ceněna jako veli- nici zkušebně konal první košt pálenek.
ce prestižní záležitost. Původně mělo 50 vzorků ochutnávalo asi 25 degustátorů.
jet družstvo soutěžit, z důvodu soutěží Zbytek pálenek byl uschován na další ročv okolí jsme zkoušeli sehnat družstvo v ji- ník, který by se měl pořádat na Sokolovně
ném složení, což se nepodařilo. O naši de- někdy začátkem roku 2015.
legaci bylo postaráno tak jak to v Polsku
Poslední akcí před valnou hromadou
naši kamarádi umí. Jejich soutěže probí- byly vzpomínkové akce Bitvy tří císařů.
hají v tvrdém vojenské drilu.
Tentokrát vyšly na víkend 29. listopadu
až 1. prosince. V pátek přijeli kamarádi
z Polska a navštívili i Jiříkovice, večer jsme
jeli na ohňostroj a potom jsme je hostili
společně s návštěvou z Kvačan na hasičce. V sobotu byly obě delegace oficiálně
přivítány na obecním úřadě, odpoledne
sledovali rekonstrukci bitvy a večer navštívili adventní Brno. V neděli byl na řadě
pietní akt na Mohyle míru a oběd na SOKECU ve Šlapanicích. Poté jsme se rozloučili a naši přátelé se rozjeli k domovu. A co
my během tohoto víkendu? Opět jsme zajišťovali asistenční službu společně s hasiči z Mokré. Na hasičce byl už tradičně
od pátku otevřen výčep. Všeho se spotřebovávalo nějak více a rychleji než v jiných
letech. Moc děkuji všem, kteří se aktivně
podíleli na chodu výčepu a udírny.
Protože jsem dostal důvěru zhodnotit
pár slovy sezonu závodního družstva, tak
se o to pokusím. Soutěžíme ve složení
koš – Michal Kousal, spoj savic – Zbyněk
V pátek 18. října jsme připravili již pátý Kadlec, stroj – Petr Pejřil, béčka – Tonda
ročník branného dopoledne. Druhý den Ryšavý, rozdělovač – Honza Daněk, levý
se do Tvarožné sjelo bezmála 100 dětí ze proud – Honza Krček, pravý proud – Aleš
7 sborů. Závodníci opět vyběhli od kabin Knos. Začali jsme již zmiňovaným souna fotbalovém hřišti a jejich cesta vedla středěním ve Výrovicích, kde jsme se
Tvaroženský zpravodaj
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pokusili trošku se srovnat s novým strojem. Během roku jsme odběhali 25 soutěží v požárním útoku na území 4 okresů
a 2 republik, 3 netradiční soutěže, nejvíce
na okrese Vyškov a Brno-venkov. Zprvu
to vypadalo, že nový stroj se s námi skamarádil (Drnovice 18,88 – 4. místo, Šaratice 18,57 – 3. místo), ale
pak nás hned postavil
do tvrdé reality, kdy
začala plejáda neplatných pokusů a časů nad
20 sekund (Hostěrádky-Rešov,
Žernovník,
Nesvačilka, Radslavice
– vada materiálu, Senetářov 20,78, Moutnice neplatný pokus, Hlubočany
20,32, Topolany neplatný
pokus, Kučerov 20,36,
na levém 17,85), občas se
zadařilo, třeba na Slatině na 2 „B“ 3. místo – 16,35, Habrovany 5. místo – 19,55. Pak
přišla druhá polovina srpna, sezóna se
chýlila ke konci a ono se něco začalo otáčet. Soutěž v Mělčanech a jejich zkrácený
náběh 17.59 a 2. místo, hned večer výlet
na Slovensko (podívat se na naši mašinku, která tam pracuje pro děvčata SDH
Šoporňa) a v Trenčianských Bohuslavicích
na 2 „B“ 15,06 – 3. místo. Pokračování
v Hošticích-Herolticích a konečně se dočkáváme 18,06 – 1. místo, další den vinou
našeho stroje doma NP, o týden později,
pro nás asi nejlepší víkend, Hodějice čas
18,44 – 3. místo a Mokrá na 2 „B“ 15,41.
Vzhledem k tomu, že tyto dvě soutěže
pro nás byly velmi prestižní, tak za sebe
musím říct, že jsem spokojen. Poté ještě
NP v Ivanovicích, 14. místo s časem 18,73

ve Lhotkách a v Šaraticích na noční soutěži 6. místo – 20,07. 14. prosince jsme ještě
jeli na soutěž „O kuřimského kapra“, kde
jsme skončili na 9. místě s časem 20,19 s.
Poté už přišlo na řadu zazimování nářadí.
Závěrem patří poděkování všem členům, kteří se aktivně účastní na všech

akcích sboru. Nerad bych na někoho zapomněl ale musím poděkovat osobně
Vlastikovi Doležalovi nejen za jeho práci,
ale i jeho obětavost při ježdění na soutěže s mládeží, Žofii Ondráčkové a Marušce
Ryšavé za vedení našich mládežnických
družstev. Družstvu mužů a družstvům
dětí za vzornou reprezentaci nejen sboru,
ale i obce v blízkých i vzdálených končinách. Zvláštní poděkování patří všem
sponzorům a příznivcům sboru, hlavně
pak obci Tvarožná v čele se starostou
Ing. Petrem Buchtou.
Úplným závěrem bych Vám všem
chtěl popřát do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, elánu a osobních i pracovních úspěchů.
Petr Pejřil
jednatel SDH Tvarožná

SDH Tvarožná – výroční zpráva činnosti družstva mužů za rok 2013
Stálá sestava družstva mužů je ve složení: Petr Pejřil, Zbyněk Kadlec, Michal
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jil Vojtěch Kousal, který pomalu získává že tyto závody jsme navštěvovali pouze
zkušenosti. Na začátku roku byla prodána z úcty k pořádajícím sborům a většinou
závodní stříkačka PS18 do slovenského v improvizované sestavě. Pomáhali nám
sboru DHZ Šoporňa a koupili jsme repa- Vlastik Doležal, Jan Malý, Šťěpán Krček
sovanou silnější PS20, která bývala použí- a další. Moto na tyto soutěže většinou zní:
vána na závodech extraligy.
„hlavně se nezranit“.
Letos jsme se zúčastnili 25 soutěží
Určitě nesmím zapomenout na závod
v požárním sportu. Konaly se převážně konaný ve Slovenské republice, přesza slunečného počasí, ale i v dešti, noci něji v Trenčianských Bohuslavicích. Doa v zimě. Nejlepšího výsledku jsme do- stali jsme pozvánku od spřáteleného
sáhli na závodech v Hošticích-Herolticích sboru DZH Šoporňa. Naše družstvo
s časem 18,04 s na „3 hadice B“ a skončili obsadilo nádherné třetí místo z třicejsme poprvé na prvním místě ve Vyškov- ti družstev s časem na pravém proudu
ské lize. Na „2 hadice B“ jsme dosáhli nej- 14,60 s a na výsledném levém 15,06 s. Tenlepšího času 15,41 s v Mokré a obsadili tak to závod je zařazen v Západoslovenské
druhé místo. Ze všech závodů v požárním hasičské lize.
sportu jsme byli 1× na prvním, 3× na druDo příštího roku nám a dalším pěti
hém a 4× na třetím místě. Celkem 12× družstvům bylo nabídnuto zúčastnit se
do desátého místa. S neplatnými (nedo- bojů o Velkou cenu okresu Vyškov v pokončenými) pokusy jsme skončili celkem žárním sportu. Tato celoroční soutěž se
osmkrát. Pokud se ptáte proč tolikrát, od- skládá z dvanácti závodů. Naše družstvo
pověď je v celku jednoduchá. V požárním se dohodlo na účasti. Dále nám jako jedisportu rozhodují setiny, kde sebemenší nému nováčkovi bylo umožněno zařazení
zaváhání může skončit neúspěchem. Se domácí soutěže do bodovaných závodů.
silnějším strojem se dají dělat velice pěk- Tímto věříme, že naši soutěž zkvalitníme
né časy, ale v případě malé chyby je celý a občanům Tvarožné se představí koncem
útok zmařen. Tuto chybu může způsobit srpna 2014 nová družstva. Ale u soutěže
sedm závodníků a osmý faktor je vybave- nechceme zůstat a rádi bychom se celkoní. Například na pěkně rozběhnutých zá- vě umístili na špici Vyškovské ligy. K tomu
vodech v Radslavicích, kde praskla hadice by nám měla opět pomoci zimní příprava
nebo ve Tvarožné, kde nepatrné množství a jarní soustředění ve Výrovicích. Zde jsou
usazenin způsobilo nedostatečný přísun vytvořeny ideální podmínky k trénovábenzínu do motoru.
ní. Spaní je zajištěno v hasičské zbrojnici,
Jako každý rok se konaly soutěže vedle které je vybudované moderní hřišo Přeborníka okrsku Pozořice, které se tě s elektronickou časomírou, určené pro
skládají ze šesti závodů. Většinou jsou požární sport.
to závody netradiční. Letos jsme skončiNa závěr bych chtěl poděkovat všem
li na třetím místě z dvanácti týmů. Toto sponzorům a příznivcům, kteří nás podčíslo ovšem zkresluje, protože soutěží se porují v naší činnosti, za což si jich velice
účastnilo pouze osm družstev a z toho vážíme. Celé družstvo mužů přeje v notři byly pouze na jedné. Musíme přiznat, vém roce mnoho zdaru.
Jan Daněk

Tvaroženský zpravodaj
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Informace
Čím žijeme na Svazku?
Vážení a milí spoluobčané. Při prohlížení souborů na svém počítači jsem zjistila, že mimo
pravidelné každoroční články o navyšování cen vodného a stočného jsem o dění na Svazku
od února 2012 neinformovala. Není to tím, že by se na Svazku nic nedělo. Dovolím si říct,
nebo spíše napsat, že právě naopak.
V průběhu roku 2012 proběhlo komZačátkem roku 2012 nám byla rozhodpletní vyčištění a kamerová prohlídka nutím Evropské komise v rámci Operačnísplaškové kanalizace, vybudované v rám- ho programu životního prostředí přiděleci projektu Dyje I, v letech 2005–2007. na dotace na stavbu Šlapanicko – Posílení
Jednalo se o stoky ve Šlapanicících, Bla- skupinového vodovodu, I. etapa, ve výši
žovicích, Jiříkovicích, Kobylnicích, Podo- 74,65 % z celkového uznatelného nákladu
lí, Ponětovicích a v Praci v celkové délce stavby. Jedná se o kompletní rekonstrukci
63 km. Tato prohlídka proběhla v rámci stávajících vodovodních přivaděčů v celukončení reklamační lhůty na zhotove- kové délce 12 km od zdroje – hlubinné
ném díle. Veškeré závady na stokách či jímací vrty na Říčkách, až po vodojem v Jina šachtách a poklopech byly firmou Me- říkovicích, který bude nově přebudován
trostav odstraněny. Při kamerové prohlíd- na armaturní komoru, napojení na voce jsme zjistili, co vše se do kanálu vejde dovodní rozvody v Jiříkovicích, a dále
– od stavební sutě, přes zatvrdlý beton o vybudování nového vodojemu v Moka hnijící jablka až po pecky, pravděpodob- ré-Horákově. Následně byl vysoutěžen
ně ze švestek, které se mezitím v jiném za- zhotovitel díla. Z 23 uchazečů se vítězem
řízení proměnily v kvalitní mok. Jakpak se stala firma OHL ŽS, a. s., která stavbu v terto tam asi dostalo?!
mínu do 30. 6. 2015 vybuduje za 69 miliNa splaškové kanalizaci, která byla onů korun. V květnu 2013 jsme zahájili
vybudována v rámci stavby Šlapanicko stavbu, která opravdu zdárně probíhá.
– Čistá Říčka a Rakovec (obce Kovalovice, I přes problémy, které jsou způsobeny poMokrá-Horákov, Sivice, Tvarožná, Velatice, zastavením administrace i financováním
Viničné Šumice a městys Pozořice, v dél- díla ze strany Ministerstva financí (děje
ce 58 km) probíhá zjišťování závad, jejich se tak u několika desítek projektů). I přes
reklamace u zhotovitele a následné od- tuto komplikaci probíhá stavba v souladu
straňování. Záruční doba na kanále vyprší s časovým i finančním harmonogramem.
v průběhu let 2019–2020, záruční lhůta Faktury zhotovitele jsou včas hrazeny
na površích (komunikace, chodníky, před- Svazkem z jeho vlastních zdrojů. Věříme,
zahrádky, veřejná prostranství) vyprší že v nejbližších dnech bude financování
v průběhu let 2014–2015, podle toho, kdy spuštěno.
která část stavby byla dána do předčasNa tuto stavbu naváže II. etapa, kteného užívání. Chtěla bych proto požádat rá propojí rekonstruované přivaděče
občany, aby pokud o nějakém problému od nové armaturní komory v Jiříkovicích
ví, ho nahlásili buď na obci nebo přímo na přivaděč Šlapanice – Blažovice tak, aby
na Svazku na mail stankova@slapanicko. krasová voda z vrtu na Říčkách mohla zácz. Za tuto vaši spolupráci bych vám chtě- sobit i obce Kobylnice, Prace, Ponětovice
la již dopředu poděkovat.
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a Blažovice. Tuto etapu v současné době
řeší Svazek s majiteli dotčených pozemků.
Dále Svazek zahájil stavbu nového vodojemu v Babicích (za cca 5,5 milionu Kč),
zahájil výběrové řízení na zhotovitele
nového hlubinného jímacího vrtu na Říčkách (cca 3 miliony) a také projednává
nutnost kompletní rekonstrukce čerpací
stanice odpadních vod v Ponětovicích.
Všechny tyto projekty vedou ke zkvalitnění služeb v oblasti zásobení naší lokality pitnou vodou a k většímu komfortu

při odvádění splaškových vod z vašich
nemovitostí. Na těchto stavbách se již
finančně nepodílí žádná obec (mimo vodojem Babice). Jsou hrazeny z dotací, ale
převážně z financí našetřených Svazkem.
Můj článek je poněkud obsáhlejší, ale
chtěla jsem alespoň ve stručnosti popsat
blíže naši činnost, kterou si mnohdy ani
neuvědomujete. Možná pouze vnímáte
navyšování ceny vodného a stočného.
Markéta Staňková
tajemnice Svazku Šlapanicko

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti
už nepotřebují, musí skončit v popelnici a
pak na skládce nebo ve spalovně. Stále
větší důraz se dnes klade na maximální
využití všech materiálů, které lze znovu
použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice
o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale
mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O
obaly nebo třeba staré elektro se na konci
životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu,
tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně
na osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Proto
vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Tvaroženský zpravodaj

Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané
kolektivní systémy, neziskové společnosti,
které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost
zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý
elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za
osm let své existence vytvořil na 12 000.
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo
neměl se svou starou lednicí, pračkou
nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti
využít, musíme splnit vlastně jen jednu –
zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný
spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování
disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek,
které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
20

Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru.
Kvůli tomu se také taková lednice bez

kompresoru bere jako odpad – a za jeho
zpracování bychom už museli platit.

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1
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Nové pobytové zařízení pro seniory
Stáří je nevyhnutelná etapa života každého z nás. Občanů, kteří budou potřebovat trvalou péči další osoby, bude stále
přibývat a míst s trvalou komplexní péčí je
málo. Lidé na své přijetí musí často čekat
i několik let a jsou tak odkázáni na péči rodiny, která mnohdy pracuje, případně žije
v jiném městě a nemá takové možnosti,
aby potřebnou péči zajistila z vlastních
sil. Některé situace se dají řešit za pomoci
pečovatelské služby, ale z vlastní zkušenosti víme, že starším lidem po čase, zejména vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, pomoc terénních pracovníků nestačí.
Potřebují pak komplexní péči, kterou jim
dokáže poskytnout sociální zařízení typu
„domov pro seniory“.
Sanus Brno se proto nově otevřelo
pobytové zařízení pro osoby se sníženou
soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc další osoby. Dům
domácí péče, který nabízí jak krátkodobé,
tak dlouhodobé pobyty, se nachází nedaleko Brna, v Babicích nad Svitavou. Dům
je nově zrekonstruovaný a má kapacitu
16 osob, rozdělených do dvou až třílůžkových pokojů. Uživatelé mají zajištěné ubytování, celodenní stravu (5× denně), praní
a žehlení ložního prádla, pravidelný úklid,
běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc

při hygieně, nákupy léků a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení kompenzačních pomůcek, aktivizační programy,
v případě potřeby zajistíme i konzultaci
lékaře, aj. O uživatele se stará 24 hodin
denně kvalifikovaný personál.
Jsme přesvědčení, že přístupem, péčí,
aktivitami a také prostředím může dojít

ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se za námi
podívat, třeba zrovna Vám bude vyhovovat, že zde existuje možnost umístit
své blízké do prostředí, kde se můžete
spolehnout, že je o ně kvalitně a důstojně postaráno. Další podrobné informace
vám rádi poskytneme na uvedeném telefonním čísle popř. emailem.
www.sanusbrno.com
sanus.kravecka@atlas.cz
tel.: 777 758 262

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Konec loňského roku jsme ve škole
prožili poměrně aktivně. Výuku jsme doplnili o Vánoční koncert v podání smyčcového kvarteta, Mikulášský den, výlet
na Hvězdárnu v Brně, výlet na předvánoční vycházku Brnem spojenou s výstavou
betlémů, Vánoční jarmark, který proběhl
Tvaroženský zpravodaj

netradičně na školním dvoře a velmi se
vydařil nejen kvůli příznivému počasí, ale
i díky dobré organizaci a přípravě. Proto děkuji obecním pracovníků, hasičům
i skautům za skvělou spolupráci a všem
návštěvníkům, kteří přišli strávit předvá-
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noční podvečer k nám do školy, aby tím ve čtvrtek 16. ledna 2014 ve 14 hodin.
K zápisu zveme rodiče a jejich děti, které
podpořili výtvarnou práci našich žáků.
Koncem měsíce prosince se sešlo dovrší v letošním roce 6 let. Zápis probíObecní zastupitelstvo, aby schválilo roz- há ve dvou fázích: nejprve společné hry
počet pro nový rok 2014. V rámci šetření dětí a písemný test a dále individuální
byly škole přiděleny finance jen na ne- rozhovor s učitelkou. Rodiče během této
doby vyřeší administrativní záležitosti.
zbytné opravy budovy.
Měsíc leden je ve škole spojen s tes- Vyrozumění o přijetí žáka do ZŠ proběhty, zkoušením vědomostí a dovedností ne tradičně zveřejněním seznamu žáků
a hodnocením práce žáků za první polo- ve vstupní hale a na webových stránkách
letí školního roku, které končí předáním školy. Děkujeme rodičům za jejich důvýpisu vysvědčení ve čtvrtek 30. ledna. věru v naši školu a věříme, že se dostaví
Potom následují pololetní prázdniny, kte- všichni noví prvňáčci, aby se zvýšil počet
tvaroženských školáků a naše škola mohré letos připadnou na pátek 31. ledna.
Nový rok zahajujeme sportovně. Za- la dále bezproblémově fungovat.
Sběr starého papíru je během celébruslit si vyrazíme na ledovou plochu
u OC Olympia Brno 13., 16. a 30. ledna ho letošního roku plánovaný v prvních
a lyžařský výcvik bychom rádi podnikli 14 dnech každého sudého měsíce. To znana kopci u Velkého Meziříčí během mě- mená, že nejbližší sběr papíru proběhne
síce února, v závislosti na počasí. Jarní od 1. do 14. února 2014 před budovou
prázdniny připadají letos pro náš okres nebo ve dvoře ZŠ.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji hodna termín 17.–21. února.
V měsíci lednu také proběhne ně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a radosti
zápis žáků do první třídy pro školní rok v novém roce 2014!
2014/2015. Tento zápis se uskuteční
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku do zpravodaje přeji všem čtenářům úspěšný vstup
do roku 2014, hodně zdraví, štěstí a pohody. Pro naši mateřskou školu bude rok
2014 plný novinek, jež navazují na rok minulý. V roce 2013 získala mateřská škola finanční prostředky ze dvou dotačních projektů. První, v rámci operačního programu
Životního prostředí, nám zajistí novou
zahradu, kterou bude provázet pohádková postavička krtečka. Touto cestou bych
chtěla poděkovat Radě obce Tvarožná
a všem těm zastupitelům, kteří podpořili tento velmi zajímavý projekt. Druhým
projektem je projekt na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání,
23

díky němuž můžeme zakoupit do mateřské školy interaktivní tabuli a mnoho
jiných moderních logopedických pomůcek. V naší mateřské škole je logopedická
diagnostika, terapie a prevence na velmi
dobré úrovni již mnoho let a věřím tomu,
že pomocí nových, moderních pomůcek
se náprava řeči jistě usnadní, urychlí a pro
děti se stane více zábavnou.
Nyní bych se krátce zmínila o aktivitách, které nás čekají v následujících
dnech.
Od 14. ledna zahájíme Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, v deseti
lekcích. Tyto skupiny budou od letošního
roku v trochu jiné podobě, oproti rokům
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minulým, jelikož i v této oblasti jsou pro- zážitků, které jsou dětem předávány v popagovány moderní trendy.
hádkové podobě. Ještě nesmím opome27. ledna proběhne v mateřské škole nout tradiční maškarní bál, proto můžete
další díl muzikoterapie, kde se děti nejen již dnes dětem připravit nějaký zajímavý
seznámí s netradičními hudebními ná- kostým. Termín bude včas upřesněn. Dalstroji, ale zároveň si na ně zahrají.
ší informace o aktivitách vám poskytnu
V měsíci únoru se opět chystáme na již v příštím čísle zpravodaje.
druhou návštěvu knihovny v Mokré. Zde
Za kolektiv mateřské školy
nás čeká mnoho nezapomenutelných
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Výzva nejen pro pamětníky
Nenapíši asi nic objevného, budu-li
konstatovat, že čas neuvěřitelně rychle
ubíhá. Už v příštím roce si opět připomeneme kulaté, tentokrát už 70. výročí osvobození obce. K tomuto výročí připravuji
publikaci o situaci ve Tvarožné a obcích
farnosti v roce 1945 i o událostech, které
tomu předcházely. Publikace má pracovní název „Tvarožná v roce 1945“ s podtitulem „a další obce farnosti“. Název se ale
ještě může změnit.
Domnívám se, že se mi už na více než
šedesáti stranách počítačového textu
podařilo shromáždit většinu informací,
které jsou pro sepsání takové publikace
potřebné. Jsou to zprávy z kronik, matrik,
informace z časopisu Z tvaroženské farnosti, články které se postupně objevily
ve Tvaroženském zpravodaji, kopie dokumentů z Archívu bezpečnostních složek,
informace o osobách v našem i zahraničním odboji, související historická literatura a další zdroje.
Tyto údaje je pro větší vypovídající
schopnost nutné doplnit i vzpomínkami
pamětníků, odkazy na případné další prameny, dochovanými historickými fotografiemi obce a osobností té doby. A o to vás
chci požádat.
Tvaroženský zpravodaj

1. Vyzývám pamětníky, které jsem ještě
neoslovil, ke spolupráci a vás všechny
k nahlédnutí do alb fotografií, kde je
třeba váš dům poškozený bombardováním, osoby které sehrály v té době
nějakou roli, fotografie domů nebo
jiný záběr z Tvarožné v roce 1945.
2. Zároveň si myslím, že bychom
měli splatit jakýsi pomyslný dluh
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dosud nejsou uvedeny na obecních
a ve Tvarožné si vhodným způsobem
internetových stránkách ani v žádné
připomenout osobnost tvaroženskéknize o Tvarožné.
ho rodáka a pozdějšího líšeňského
Richard Knos, dělník v Maloměřické
občana Richarda Knose, zastřeleného
nacisty 30. září 1941 v Kounicových ko- cementárně, byl v Kounicových kolejích
lejích. Nebylo mu ještě ani 42 roků. Na- v Brně zastřelen 30. září 1941 a s ním dalrodil se 19. listopadu 1899 ve Tvarožné ších 28 mužů. Uvádí to „Seznam osob
popravených za I. stanného práva v Brně“.
v domě č. 99.
3. Obětí války byl student Milan Veselý Po některých z nich jsou pojmenovány br(*11. 9. 1929+17. 5. 1945) z domu č. 210. něnské ulice (např. Čápkova po plukovníI u něho doporučuji zvážit připomínku kovi Karlu Čápkovi, Grohova po prof. Vladimíru Grohovi, atd.). Tělo Richarda Knose
jeho památky.
4. Dále dávám k úvaze informaci o šesti- bylo zpopelněno v brněnském krematohodinovém pobytu významného vo- riu 2. října 1941. Úmrtní protokol má číslo
jevůdce a maršála Sovětského svazu 3566 k.
Jeho památku připomíná ulice RicharRodiona Jakovleviče Malinovského
v naší obci 27. dubna 1945. Potvrzu- da Knose v Brně-Líšni kousek nad náměsje to záznam v obecní kronice, člá- tím Karla IV. (název je používán od 7. listonek P. Josefa Soukopa v časopisu padu 1956). Jeho jméno je i na pomníku
Z tvaroženské farnosti i vzpomínky obětem druhé světové války, který stojí
pamětníků. A protože v této věci pa- na pravé straně za hlavní vstupní branou
nují mezi historiky spory, navrhuji jeho na líšeňský hřbitov. Dle Enyklopedie Brna
přítomnost objasnit s pomocí odbor- je pamětní deska Richarda Knose na ulici
ných institucí a případně ji trvale zdů- Holzova 1/02. Ale tu jsem tam nenašel.
raznit. A na závěr pro zajímavost pár
Na spolupráci se těší František Kopecký,
informací o Richardu Knosovi, které
kronikář obce Tvarožná

Hospodářsko-štěpařský kurs v obecné škole
Z historie obce a okolí
Hospodářská škola ve Šlapanicích kurs hospodářsko-štěpařský ve Tvarožné
na dnešní Nádražní ulici byla postavena u Brna. Učitelstvo zemské odborné škov roce 1899 tedy už před 115 lety. Budo- ly hospodářské ve Šlapanicích u Brna,
va pozdějšího Odborného zemědělského pořádá ve dnech 18., 19. a 20. února
učiliště dnes slouží jako Vzdělávací stře- 1926 třídenní kurs hospod.-štěpařský
disko Masarykovy univerzity.
ve Tvarožné u Brna v místnostech obecné
V letech 1919–1937 tady absolvovalo školy, na němž přednášeti budou ředitel
487 studentů dvouletého studia na Od- školy Joža Slavík, odb. učitel inž. K. Sladborné zimní hospodářské škole. Název se ký a zahradník Ondřej Baroš. Začátek
někde uvádí i jako Zimní rolnicko-hospo- vždy od 9–12 hod. a od 14–17 hod. odpol.
dářská škola.
V zájmu každého hospodáře a hospoUčitelé této školy vzdělávali zájemce dyně jest, aby tento kurs navštívili.“ Jako
i v okolních vesnicích. Noviny Den uveřej- zajímavost uvedu, že na této škole půnily 13. února 1926 tuto zprávu: „Třídenní sobil jako výpomocný učitel MVDr. Josef
25
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Stávek (*12. 3. 1874 Čejkovice +1. 3. 1938 nálezů věnoval Moravskému zemskému
Šlapanice), významný amatérský arche- muzeu v Brně. Část jeho pozůstalosti se
olog a zvěrolékař ve Šlapanicích. Tento dostala i do muzea ve Šlapanicích. Něpřítel významného evropského archeolo- které předměty daroval i do jiných muzeí
ga Karla Absolóna a slavkovského učitele například do Městského muzea v Kloboua moravského archeologa Aloise Procház- kách u Brna.
ky jako první upozornil na archeologic- S použitím http://encyklopedie.brna.cz.
ké bohatství Šlapanicka. Většinu svých
František Kopecký,
kronikář obce

Výročí v roce 2014
1414 – v žalobě Jana ze Želetavy se poprvé vyskytuje zmínka „o Tvarožni“, vsi vzniklé
spojením Tvarožnic a Vážanic
1764 – narodil se Jean-Marie Roger Valhubert, francouzský generál, smrtelně zraněný
u Tvarožné 2. prosince 1805
1884 – narodil se Jindřich Galle, starosta ve Tvarožné v letech 1928–1938
1894 – zemřel Egbert hrabě Belcredi, patron tvaroženského kostela
1904 – založeno „Vodní družstvo“, zřízen obecní vodovod, vybudována silnice do Gastlu
1914 – vypukla první světová válka; v jejím průběhu z Tvarožné narukovalo 148 občanů,
byl utlumen rozvíjející se společenský život, nastalo radikální zhoršení životních
podmínek násobené nedostatkem potravin, perzekucemi, rekvírováním a epidemiemi
1924 – na základě nového zákona o pozemkové reformě bylo rozhodnuto o koupi
Belcrediho velkostatku, byly vybudovány schody ke kapličce na Santonu
1944 – zatčen starosta Stanislav Veselý (zahynul v koncentračním táboře v r. 1945)
1954 – vybudována drůbežárna na Santonu (zbourána v r. 2013)
1964 – do státního seznamu kulturních památek byl zapsán pomník V. Kosmáka, hroby
a zákopy na Santonu, kaple P. Marie Sněžné a kostel sv. Mikuláše; položena kanalizace u kina, zrušena obecní váha
1974 – zemřel Julius Antoš, významný muzikant a kapelník
1974 – dokončena výstavba samoobsluhy Jednoty a kabin u fotbalového hřiště, rozšířen vodovod, provedena oprava kostela a fary, zahájena plynofikace obce
1994 – vybudována nová vstupní brána na hřbitov, odhalena pamětní deska pplk. Emila Kalába, obec postihla rozsáhlá povodeň
2004 – za účasti historických vozidel předán opravený pomník B. Soffera, byl odhalen
pomník pod kostelem věnovaný padlým ruským vojákům z bitvy tří císařů, započata spolupráce se slovenskou menšinou v Srbsku, zahájen provoz IDS JMK
2004 – Česká republika vstoupila do Evropské unie, proběhly volby do Evropského parlamentu
Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA

OZNÁMENÍ OBYVATELŮM OBCE

REGISTRACE DO ELEKTRONICKÉ AUKCE PRO VÝBĚR DODAVATELŮ ELEKTRICKÝCH ENERGIÍ A PLNYU

Vzhledem k stále se rozšiřujícímu množství dodavatelů energií pořádáme pro Vás ve Vašem
mikroregionu elektronickou aukci k zvolení nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie
a plynu pro Vaši obec (poslední úspěšná aukce proběhla v Mokrá-Horákov).
Aukce funguje na základě hromadné poptávky občanů Vaší obce a konečná cena je tedy
vysoutěžena od nejvýhodnějšího dodavatele ve Vašem regionu.
Průměrná domácnost o 4 členech nebo samostatně žijící osoba má spotřebu o objemu
okolo 20 Mwh za rok. Při takovémto objemu je úspora cca 5.000 Kč na energiích
a odpadnou stálé měsíční poplatky u dodávky zemního plynu.
Součástí celé služby, která je pro občany naší obce ZDARMA, je i administrativní servis,
což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce
společnost Terra Group Investment, a. s.
Tato aukce probíhá pouze pro přihlášené domácnosti, které se přihlásí v termínu od
20. 1. 2014– 24. 1. 2014. Pro upřesnění osobní návštěvy Vaší domácnosti v daném termínu
nás kontaktujte na tel. 511 134 945 nebo emailu obchodnibrno@volny.cz.
Registrace do této aukce bude zajištěna prostřednictvím pracovníků společnosti Terra Group
Investment, a. s., panem Ivanem Jurákem, paní Hanou Kubínovou a paní Dagmar Bláhovou.
Žádáme občany o přípravu faktur posledního vyúčtování elektrické energie a plynu pro
snadnější průběh registrace do e-aukce.
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Příspěvky z pozořické školy
Deváťáci ve studiu Lávka
Ve dnech 5. listopadu a 19. listopadu
se naši deváťáci vydali do brněnského
studia Lávka, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se připravuje rozhlasové vysílání.
V bezmála čtyřhodinovém výukovém
programu Rádio si vytvořili záznam své
originální rozhlasové relace.
Program se svou náplní zaměřuje
na média a mediální výchovu. Jeho cílem je předvést žákům fungování rádia,
práci redaktorů i princip šíření informací. Workshop probíhal zážitkovou formou, kdy každý z účastníků dostal roli
zaměstnance rádia. Z deváťáků se tedy

stali redaktoři zpravodajství, publicisté,
moderátoři, hudební redaktoři, režiséři vysílání či zvukaři. Aby se jim podařilo
vytvořit půlhodinový záznam, bylo nutné využít týmové práce a spolehnout se
jeden na druhého. Kromě organizačních
schopností si procvičili také kultivovanou
mluvu a spisovný jazykový projev.
Program měl u našich žáků velký
úspěch a nahrávky se skutečně povedly.
Na návštěvu studia Lávka se mohou těšit
i současní osmáci, kteří si program vyzkouší příští rok.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová

Příběhy bezpráví potřetí
Naše škola se již potřetí zapojila
do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Díky němu se žáci
a studenti po celé republice seznamují
s našimi moderními dějinami prostřednictvím promítání dokumentárních filmů
a následných besed se zajímavými osobnostmi.
Na čtvrtek 7. listopadu byla pro naše
deváťáky připravena projekce snímku
České děti. Pojednával o stejnojmenné
skupině převážně mladých lidí, kteří se
výrazně zapojili do demonstrací v letech
1988 a 1989 a přispěli k pádu komunismu.
Snímek přiblížil žákům období normaliza-

ce, praktiky Státní bezpečnosti a působení disentu. Hlavní postavou dokumentu
byl zakladatel Českých dětí Petr Placák,
který se stal také hostem na následné
besedě. Setkání s ním žáky velmi zaujalo, o čemž svědčí také množství dotazů,
které při diskuzi padly. Snímek České děti
i vyprávění Petra Placáka žákům ukázaly dobu, na niž možná někteří s dojetím
vzpomínají, ovšem věřím, že po setkání
s člověkem, který otevřeně popsal tehdejší život, si naši žáci uvědomili, že demokracie je vždy lepší než totalita a my bychom
si jí měli vážit a bojovat za ni.

Den zdraví
Jedním z postojů, které se u našich
žáků snažíme upevňovat, je vnímání fyzického a duševního zdraví jako nejvyšší
hodnoty. Tomuto tématu se věnuje oblast
školního vzdělávacího programu a formou zážitku a aktivizačních metod také
Tvaroženský zpravodaj

každoroční projektový Den zdraví, který
letos proběhl ve středu 6. listopadu.
Skupinky žáků během něj absolvovaly čtyři workshopy, jejichž výběr závisel
na volbě žáků. Široká nabídka aktivit vyhověla snad každému. Mezi ty nejzajíma28

vější asi patřilo setkání s lektory z Ligy vozíčkářů, kteří žákům přiblížili život s tímto
postižením. Žáci si zde také mohli vyzkoušet pohyb na vozíku, a dokonce si na něm
zahráli basketbal. Neméně poutavé bylo
seznámení se světem nevidomých anebo
neslyšících při lekci znakového jazyka. Tradičními aktivitami byly workshopy zaměřené na problematiku kouření a dalších
nástrah pro dospívající mládež, základy
první pomoci, péči o zdravá záda, rytmická cvičení nebo relaxaci a psychohygienu.
Žáci, kteří překonali ostych, si pak vyzkoušeli správné masérské hmaty. Premié-

rou byla pro mnohé příprava a následná
ochutnávka sushi. S velkým zápalem se
žáci zapojili do dílny, která se věnovala
krásám golfu. Školní florbalová průprava
jim velmi pomohla a lektor workshopu,
profesionální trenér golfu ze Slavkova
u Brna, v některých spatřoval možné budoucí reprezentanty v tomto sportu. Uvidíme, zda se někdo odhodlá a zajede si
vyzkoušet hru v terénu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
vyučujícím a externím lektorům, kteří se
na organizaci Dne zdraví podíleli.
Mgr. Anna Hanychová

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Tvarožná pořádá veřejnou sbírku na
opravu kaple Panny Marie na kopci Santon
v obci Tvarožná
(kulturní památka reg. č. ÚSKP ČR 39002/7-1065)
Sbírka byla povolena Jihomoravským krajem vydaným
Osvědčením č. j. JMK/126665/2013 dne 6. 11. 2013.
Finanční příspěvky je možné posílat na účet č.

2231103081/8040

Přispět je možno také v hotovosti na obecním úřadě.
Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace
o jejím výsledku a využití finančních prostředků.
Za vaši pomoc děkujeme
Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. března 2014. 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.
29
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Naši jubilanti
leden–únor 2014
90 let
85 let
75 let
65 let

60 let
50 let

Bartáková Emilie, Tvarožná 9
Pěgřímek Josef, Tvarožná 31
Ondráčková Marie, Tvarožná 55
Pokorná Jarmila, Tvarožná 205
Ryšavá Růžena, Tvarožná 289
Šubrt Bohumil, Tvarožná 245
Urbánek Jan, Tvarožná 43
Katrnoška František, Tvarožná 333
Resová Marie, Tvarožná 204
Posádka Miroslav, Tvarožná 108
Filipová Blanka, Tvarožná 226
Krejčiříková Marie, Tvarožná 48
Buchta Petr, Tvarožná 100
Švábenská Vlasta, Tvarožná 287
Kadlec Josef, Tvarožná 174
Šimková Marie, Tvarožná 308
Všem jubilantům blahopřejeme!

pf 2014

SDH TVAROŽNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ

VĚNEČEK
který se pořádá v sobotu 25. ledna 2014 ve 20 hodin
v Kulturním domě V. Kosmáka
Taneční vystoupení manželů Lerchových
Hraje Kapela KARLA PEšLA * Občerstvení * Tombola

1891

SDH TVAROŽNÁ

HASIČSKÉ OSTATKY
které se pořádají v sobotu 1. března 2014 ve 20 hodin
v sokolovně * Hraje K+R Křenovice
Průvod masek od 11.30 hodin

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 20. 1. 2014, 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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Mikuláš v Základní škole, 6. prosince 2013

Setkání u vánočního stromu, 23. prosince 2013

Chodník k Rohlence, I. etapa

