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Vážení spoluobčané,
polovinu roku máme za sebou, polovinu prázdnin téměř také, a to znamená,
že k vám přichází čtvrté číslo letošního
ročníku Tvaroženského zpravodaje. Přeji
vám klidné chvíle nad jeho stránkami.
Zpracovatel územního plánu, firma
AR projekt, na základě územně analytických podkladů, požadavků obce i vlastníků nemovitostí v k. ú. Tvarožná zpracovala tzv. Zadání územního plánu, které
bylo předáno k posouzení a vyhodnocení
na odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Šlapanice. Ten následně
oznámí termín jeho projednání.
Stavební práce na budově obecního
úřadu se chýlí ke konci. Po položení nové
krytiny, zateplení v půdním prostoru
a provedení finální fasádní omítky proběhla demontáž lešení a následují odkopy
kolem objektu z důvodu provedení drenáží, napojení střešních svodů, uzemnění
hromosvodu a zatažení tepelné izolace
soklu pod úroveň terénu. Nakonec bude
provedena konečná povrchová úprava
soklové části fasády.
Na začátku prázdnin nabylo právní
moci územní rozhodnutí na novou komunikaci v ulici Hlinky, které vydal Stavební
úřad Pozořice. Zároveň byl u Ing. Holotíka
objednán projekt pro stavební povolení.
Za účasti zástupců Jihomoravského kraje, Správy a údržby silnic a obce
Tvarožná započalo od 1. července výběrové řízení na zhotovitele stavby „III/4179-Tvarožná průtah“, tedy komunikace
na návsi od křižovatky s hlavní silnicí kolem obecního úřadu směrem ke kostelu.
Nabídku podalo pět uchazečů. Nyní probíhá hodnocení nabídek. Do uzávěrky
tohoto čísla však ještě nebyl znám vítězný
uchazeč a tedy ani termín zahájení stavby.
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Ten bude záležet především na tom, kdy
dojde k podpisu smlouvy. Jakmile tedy
bude potvrzen termín zahájení, budeme
občany informovat. Dokončení stavby je
stanoveno na 15. listopadu.
V polovině června proběhla závěrečná prohlídka AT stanice v Hlinkách, která bude zvyšovat tlak ve vodovodní síti
v této lokalitě. Vodoprávní úřad Šlapanice,
který bude vydávat kolaudační rozhodnutí a provozovatel vodovodu, společnost
VAS a. s., požadují po zhotoviteli, firmě
MANE Engineering, doložení potřebných
dokladů. Poté by již nic nemělo bránit
zprovoznění stanice.
Skládka bioodpadu za Novou ulicí je
zrušena. Za prvé proto, že nebyla nikdy
povolena, a také z toho důvodu, že pro
ukládání bioodpadu slouží velký kontejner ve sběrném dvoře. Je k dispozici v provozní době sběrného dvora, ale i mimo
tuto dobu, po předchozí domluvě s pracovníky technické skupiny obce, kteří zároveň zajišťují i obsluhu sběrného dvora.
Domnívám se, že není nutné, abychom
si okolí obce zdobili skládkami. Vím, co
všechno se do kontejneru na bioodpad
ukládá, a proto jsem rád, že jej máme
„schovaný“ ve sběrném dvoře a ne na ulici. Nevoní to pokaždé příjemně, hmyzu
kolem bývá občas také dost (když se
tam objeví třeba matoliny z vylisovaných
hroznů), o estetice raději nemluvím. Chá-

pu, že by někteří občané uvítali instalaci
kontejnerů na bioodpad v dostupnější
vzdálenosti od svého domu, ale zase ne
moc blízko. Viděl jsem, jak někde vypadají
takové kontejnery těsně před odvozem –
už se nedají zavřít a pod sebou mají podestláno. Samozřejmě to lze řešit větším
počtem kontejnerů a častějším svozem.
Každý komfort ale něco stojí. Prioritou by
tedy mělo být tvorbu bioodpadu omezovat. Například kompostováním posečené
trávy na vlastních zahradách. Za Novou
ulicí bude nyní možné dočasně ukládat
jen větve, do doby, než bude pořízena
vhodná mechanizace k jejich drcení.
Na začátku srpna odchází z Tvarožné
pan farář P. Josef Rybecký, který zde působil 7 let. Chtěl bych mu poděkovat za výbornou spolupráci, za vstřícnost a pochopení, a to jak na úrovni úřední, tedy úřadu
farního a obecního, tak především v rovině lidské. Přeji mu, aby se mu na novém
působišti dařilo, aby našel nejen mnoho
nových ochotných a spolehlivých farníků,
ale také čas se za námi do Tvarožné přijet
někdy podívat.
A vám, kdo právě čtete tyto řádky, přeji příjemné letní dny a večery, čas nejen
na práci, ale i na posezení s přáteli, čas
na děti, které prožívají odpočinek od školních povinností i čas na svoji vlastní relaxaci.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 30. května se konala Májová zábava TJ Sokol, účinkovaly skupiny Anitals, 4 tety

a Tamburáši. Návštěvnost byla velmi slušná a hosté měli možnost strávit příjemný
večer s hudbou různých žánrů.

Tvaroženský zpravodaj
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• 7. června pořádali hasiči XXIV. ročník soutěže družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná. V úvodu P. Josef Rybecký požehnal nové zásahové vozidlo
JSDH Tvarožná. Při této příležitosti obec navštívil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, starostka krajského sdružení hasičů Bc. Zdeňka
Jandová, zástupci dobrovolných hasičů z polského Międzyrzecze a další hosté.

• 13. června se konaly Tvaroženské hody s Lácarankou. Odpolední průvod i taneční

vystoupení dětí ZŠ proběhlo za tropického počasí. Hosté večerní zábavy se museli
kvůli bouřce a silnému větru rychle přesunout z venkovního areálu do útrob kulturního domu Kosmák. Přesto zábava neutichla a Lácaranka hrála i v provizorních
podmínkách skvěle.

• 19. června proběhlo za obcí cvičení jednotek požární ochrany za součinnosti vrtulníku Policie ČR.

• 24. června děti se svými rodiči na dvoře základní školy ve sportovně zábavné atmosféře ukončily letošní školní rok.

• 27. června navštívil starosta obce a zástupci SDH Tvarožná polské město Imielin, kde

byli hosty IX. ročníku závodů družstev dobrovolných hasičů Bieruńsko-Lędzińského
okresu.

• 30. června navštívil obec Tvarožnou honorární konzul Slovenské republiky pan Jaroslav Weigl.

• 11. července několik našich občanů navštívilo družební obec Kvačany, kde se zúčast-

nilo soutěže ve vaření kotlíkového guláše Kvačiansky kotlík 2015. V silné konkurenci
30 domácích družstev obsadilo družstvo Tvarožné pod vedením šéfkuchaře Jaromíra Kocourka 16. místo.

Pozvánka na plánované akce
•
•
•
•

3.–4. srpen – Tvaroženská olympiáda TJ Sokol
8. srpen – Country večer s Tamburáši, předpouťové setkání rodáků
9. srpen – Tvaroženská pouť
30. srpen – Sportovní soutěž požárních družstev O pohár starosty SDH Tvarožná.

Poděkování
Tvaroženské chase za skvělou přípravu a organizaci Tvaroženských hodů. Dále dětem
základní školy za pěkné předvedení České besedy a všem, kteří přispěli k úspěšnému
průběhu letošních hodů.
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

červenec–září 2015
sobota
25. 7. 2015
středa
5. 8. 2015
sobota
15. 8. 2015
středa
26. 8. 2015
sobota
5. 9. 2015
středa
16. 9. 2015
sobota
26. 9. 2015

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.

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

Informace
Analýza dotazníkového šetření
„Jak se žije ve Tvarožné“
jeno).
Jako základní zdroj informací ohledně
dění v obci občané nejvíce využívají zpravodaj spolu s rozhlasem. Zpravodaj pak
současně hodnotí jako nejkvalitnější pramen informací. Rovněž ostatní uvedené
zdroje jsou hodnoceny poměrně kladně.
Životní prostředí – shrnutí
Z dotazníkového šetření vyplynul
zájem občanů o třídění odpadů, nejvíce
se pak v obci vytřídí plasty, sklo, papír
a bioodpad zahradní. Mezi nejméně tříděné složky pak patří hliník a kuchyňský
bioodpad. Občané by v obci uvítali více
rozmístěných odpadkových košů a konVeřejná správa – shrnutí
Občané jsou všeobecně s fungováním tejnerů (zejm. na tříděné složky odpadu).
veřejné správy velmi spokojení. Kladně Problémem zůstává pálení odpadků a tráhodnotí provozní dobu úřadu (91,7 % vy, což je nejčastěji uváděná připomínka
spokojeno/spíše spokojeno), práci úřed- z oblasti životního prostředí. Pálení má
níků (91,2 % spokojeno/spíše spokojeno), mimo jiné dopad také na kvalitu ovzduší,
informování o hospodaření obce (85,3 % se kterým je nespokojena více jak čtvrtina
spokojeno/spíše spokojeno) i práci zastu- respondentů, na druhou stranu asi 70 %
pitelstva (72,9 % spokojeno/spíše spoko- nemá větší výhrady (je spokojeno/spíše

V dotazníkovém šetření „Jak se žije
v obci Tvarožná“ byli osloveni občané s trvalým pobytem v obci a starší 18let – tj.
celkem 1 029 občanů. Na dotazník pak
odpovědělo 333 respondentů, návratnost
dotazníků tedy představuje 32,36 %.
Na dotazník odpovídali zejména respondenti ve střední věkové kategorii (31–
50 let). Většina respondentů v Tvarožné
žije od narození, další početnou skupinu
tvoří přistěhovalí, kteří zde však žijí dlouhodobě (přestěhovali se před více než
pěti lety).

Tvaroženský zpravodaj
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spokojeno). Co se týče veřejné zeleně, na- a celkovým nebezpečím na vozovce (přeprostá většina (95 %) je se současným sta- cházení silnice, atp.). Největší nespokojevem spokojena. Objevilo se pouze něko- nost občané projevili ke stavu dětských
lik drobných připomínek vztahujících se hřišť (47,8% spokojeno/spíše spokojeno).
k nadbytečnému kácení stromů; někteří V úvahu tedy přichází dobudování noby pak uvítali v obci více zelených ploch. vých dětských hřišť a míst pro volnočasoStav vodních toků je dle občanů již méně vé aktivity mládeže.
vyhovující (65 % spokojeno/spíše spokojeno; 28 % nespokojeno/spíše nespo- Život v obci – shrnutí
kojeno). Nejčastěji pak zmiňují zanesené 1. Kulturně-společenské vyžití
koryto potoka a hladinu spodní vody.
Co se týče kulturně-společenského vyRespondenti také vyjádřili nižší spokoježití, převládá všeobecná spokojenost.
nost s provozem na silnici a s tím spojeNěkteří občané by však uvítali rozšířenou hlukovou zátěží v obci (nespokojeno/
ní kulturních a sportovních aktivit.
spíše nespokojeno 42 % dotazovaných). 2. Fungování MŠ a ZŠ
Co se týče otevírací doby sběrného místa,
S činností mateřské/základní školy
většina občanů jí hodnotí jako vyhovujíjsou občané velmi spokojeni. Oceňují
cí. Na druhou stranu by někteří uvítali její
rovněž provedené opravy. Někteří obrozšíření (např. také na další soboty v měčané by uvítali lepší komunikaci mezi
síci)
MŠ a ZŠ.
Územní rozvoj a infrastruktura – shrnutí 3. Sociální a zdravotní služby v obci
Z dotazníkového šetření vyplynulo,
Nespokojenost se zdravotními služže více než polovina obyvatel územní
bami uvedlo 48,8 % dotazovaných,
plán obce vůbec nezná. Na dotaz podpopředevším se objevují stížnosti na zrury další výstavby se většina respondentů
šení zubařské ordinace. Co se týče sopřiklání k variantě využití volných ploch
ciálních služeb, 44 % občanů o jejich
a nevyužitých objektů ve stávající zástavnabídce nic neví. Většina občanů (cca
bě.
88,3 %) se přiklání k výstavbě zařízení
Co se týče infrastruktury, občané jsou
pro seniory v obci, přičemž aktuálně
nejvíce spokojeni se zajištěním veřejné
by tuto možnost bydlení využilo asi
dopravy (95 % spokojeno/spíše spokoje18 % dotazovaných.
no). Vyskytlo se pouze několik drobných
námětů v otevřené otázce. Respondenti 4. Ostatní
• Občané by uvítali v obci zejména
dále velmi kladně hodnotí zavedené inženekuřáckou restauraci nebo kavárnýrské sítě (86,5 % spokojeno/spíše sponu, opravnu obuvi nebo pekárnu.
kojeno). Se stavem odpočinkových zón
• Největší nebezpečí občané vidí
je také spokojena většina dotazovaných
v rostoucí kriminalitě a vandalismu
(77 % spokojeno/spíše spokojeno). Chod– občané uvádí opakovaně jako jedníky hodnotí kladně 70 % občanů. Nižší
no z nevýznamnějších nebezpečí
spokojenost však projevili v souvislosti
v obci a současně zmiňují jako jeden
s provozem v obci (65 % spokojeno/spíše
z nejpalčivějších problémů.
spokojeno), jež je také spojen s nedodržováním rychlosti projíždějících automobilů
7
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• Další nebezpečí spatřují v souvislos-

•
•

ti s provozem – rychlost automobilů, neoddělené chodníky od hlavní
cesty, přechody; chybí zpomalovací
retardéry.
Podpora cestovního ruchu – zejm.
cyklostezky, turistické stezky, folklór
a podpora napoleonské tematiky.
Pozitivní hodnocení (aneb co funguje): Podle občanů se v obci v posledních letech podařila oprava kostela,

•

fary a kapličky na Santonu, splašková kanalizace, oprava komunikací. Daří se udržovat čistota v obci.
Dobře funguje vedení obce.
Negativní hodnocení (aneb co nefunguje): Bylo by potřeba dokončit
chodníky kolem obecního úřadu
a kostela, občanům chybí více míst
pro společná setkávání a sportovní
vyžití.

Kompletní podrobná analýza (25 stránkový dokument) včetně grafického znázornění je k dispozici na internetových stránkách obce.
Formuláře pro dotazníkové šetření a jeho analýzu zpracovala MAS Slavkovské
bojiště v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje obce Tvarožná.

Informace ZO
Usnesení č. 6 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 20. května 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/6/15 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 2/6/15 – Návrhová komise:
			
Bc. Hana Nečasová
			
Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/6/15 – Ověřovatelé zápisu:
			Emilie Kousalová
			
Mgr. Věra Floriánová
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 4/6/15 – Finanční prostředky na opravu střechy budovy OÚ
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 5/6/15 – Rozpočtové opatření č. IV/2015 za dne 20. 5. 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 6/6/15 – Založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy
Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku
obcí Šlapanicko
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
Tvaroženský zpravodaj

8

		 Usnesení č. 7/6/15 – Převod prostředků z podílového fondu KB na běžný účet KB
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 20. 5. 2015
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Emilie Kousalová, v. r.
Mgr. Věra Floriánová, v. r.

Usnesení č. 7 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 22. června 2015 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/7/15 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 2/7/15 – Návrhová komise:
			Pavel Filip
			František Kopecký
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 3/7/15 – Ověřovatelé zápisu:
			Rudolf Kaláb
			Milan Filipec
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 3
		 Usnesení č. 4/7/15 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2014 bez výhrad
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 5/7/15 – Účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
9
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		 Usnesení č. 6/7/15 – Rozpočtové opatření č. V/2015 ze dne 22. 6. 2015
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 7/7/15 – Návrh smlouvy na pořádání vzpomínkových akcí – rekonstrukce bitvy na rok 2016 (AusterlitzPro, s. r. o.)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 8/7/15 – Smlouvu o spolupráci (společný nákup energií – Organizačně správní institut, o. p. s.)
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 9/7/15 – Vyřazení nemovitého majetku obce Tvarožná
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Návrh usnesení.
Zprávu starosty.
Zprávy o výsledku hospodaření příspěvkových organizací obce – ZŠ a MŠ za rok
2014.
Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Ve Tvarožné dne 22. 6. 2015
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Rudolf Kaláb, v. r.
Milan Filipec, v. r.

Vlastníci tvaroženského singulárního lesa mají nově zřízené
webové stránky a emailovou adresu:
Webová stránka: www.les-tvarozna.cz
Emailová adresa: les-tvarozna@seznam.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané po sezoně 2014/2015
Sezona je u konce a tak nám dovolte
ji v krátkosti zhodnotit a poohlédnout se
zpět co se vydařilo a co naopak nikoliv.
Mužstvo nastupovalo v sezoně 2014/2015
ve III. třídě skupiny A. Po nevydařené podzimní části, ve které Tvarožná okupovala 14. místo v tabulce, se k týmu přidalo
několik hráčů, kteří nastupovali k mistrovským utkáním a i nadále budou hájit
barvy Tvarožné. Do jarní části sezony se
šlo s jasným cílem a to udržet stávající třídu. Ačkoliv se herní projev mužstva oproti podzimní části výrazně zlepšil, „manko“
bylo natolik propastné, že se soutěž nakonec zachránit nepodařilo. Situaci samozřejmě ani nezachránil fakt, kdy v sezoně
11

2014/2015 z naší skupiny sestupovaly dva
týmy (v předešlých ročnících sestupovalo
pouze jediné mužstvo) a to díky průběžnému odhlašování mužstev v probíhajícím ročníku nižší soutěže.
V nadcházející soutěži bude mužstvo
Tvarožné soupeřit s těmito týmy: Pozořice B, Babice nad Svitavou B, Podolí B, Kobylnice, Újezd u Brna B, Viničné Šumice,
Opatovice, Blažovice B, Moutnice B, Blučina B a Rajhradice B. Začátek sezony je
stanoven víkendem 15. a 16. srpna 2015
a los nám jako prvního soupeře přisoudil Babice nad Svitavou, kde i zápas proběhne. Následně přivítáme na domácí
půdě mužstvo Podolí, poté čeká mužstvo
Ročník 43 • Číslo 4 • červenec–srpen 2015

cesta do Kobylnic. Další zápas přijede
na hřiště pod kopečkem Újezd u Brna
a tým Tvarožná se pak vydá na místní

derby do Viničných Šumic. Přesné začátky a data, kdy se utkání uskuteční, není
v této chvíli ještě možné zveřejnit z důvo-

Konečná tabulka Muži III. tř. skupina A
Soutěžní ročník 2014/2015
Rk.

Tým

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1.

Pozořice

26

22

1

3

117: 20

67

PK

(Prav)
( 31)

2.

Šlapanice B

26

16

6

4

63: 32

54

( 15)

3.

Blučina

26

14

3

9

67: 52

45

( 6)

4.

Vojkovice B

26

12

7

7

59: 50

43

( 4)

5.

Mokrá-Horákov

26

13

4

9

60: 40

43

( 4)

6.

Prace

26

12

6

8

67: 48

42

( 6)

7.

Těšany

26

12

3

11

50: 57

39

( 0)

8.

Žabčice

26

12

1

13

48: 63

37

( -2)

9.

Přísnotice

26

11

2

13

46: 69

35

( -4)

10.

Dolní Kounice

26

10

4

12

43: 58

34

( -5)

11.

RAFK B

26

8

2

16

50: 73

26

(-13)

12.

Měnín B

26

7

5

14

42: 67

26

(-22)

13.

Tvarožná

26

4

4

18

43: 89

16

(-23)

14.

Opatovice

26

4

2

20

40: 77

14

(-22)

Tvaroženský zpravodaj
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du jednání mezi oddíly, tudíž informace
budou zveřejněny na internetové stránce
obce, na vývěsce případně v dalším čísle
Tvaroženského zpravodaje a to v průběhu
měsíce července.

Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem hráčům, fanouškům a všem, kteří se
starali a starají o fotbal ve Tvarožné. Velký
dík samozřejmě patří také obci, která zajišťuje sečení fotbalového hřiště.
Za oddíl kopané
Pavel Daněk ml.

REKLAMA
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Školní rok 2014/2015 skončil v pátek 26.
června 2015 předáním vysvědčení. Ve škole se letos učili 43 žáci, z nich 35 prospělo
s vyznamenáním a 28 se samými výbornými. Žádný žák nebude opakovat ročník
a ani neměl sníženou známku z chování. Do školy v Pozořicích odchází šest ze
sedmi páťáků a jedna žákyně 5. ročníku
bude pokračovat ve studiu na Gymnáziu
ve Šlapanicích.
Absence ve druhém pololetí činí v průměru na jednoho žáka 33 hodiny. Nejvíce
zameškaných hodin měli žáci 3. ročníku.
Tři žáci z naší školy byli odměněni za nulovou absenci v druhém pololetí. Celkově
se počet zameškaných hodin ve srovnání
s 1. pololetím o 19 hodin snížil.
Závěr školního roku byl letos nabitý
aktivitami. Prvního června jsme odjeli
do Svojanova na školu v přírodě. Inspirací pro celotýdenní projekt byl hrad
Svojanov a film „Ať žijí duchové“, takže
se všechny aktivity točily okolo duchů
a strašidel. V průběhu týdne jsme stačili:
učit se, sportovat, soutěžit, malovat, zapisovat pověsti, koupat se v bazénu, ale
také bavit se na výletech na hrad Svoja-

Rozloučení s páťáky ve třídě
15

nov a do městyse Bystré. Naše diskotéka
v kostýmech zakončila vydařený pobyt
v krásném prostředí. Pěkné počasí nás
mile překvapilo, jen klíšťat bylo v dané lokalitě více, než bychom si přáli.
Po návratu ze školy v přírodě nás čekala kontrola ze strany České školní inspekce.
Ta se na škole zdržela celé tři dny a zaměřila se na hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání, na vedení školní
dokumentace a na hospodaření. Výsledky kontroly byly pro školu velmi příznivé.
Závěrečná inspekční zpráva je veřejná a je
tedy k nahlédnutí ve škole.
Kontrolní týden s inspekcí jsme zakončili na hodech zatančením České besedy.
Vzhledem k tomu, že se do nácviku zapojily i děti z MŠ a scházely se s námi jen
na půl hodinu týdně v průběhu května,
tak si myslím, že se nám taneček opravdu
vydařil. Děti byly jako vždy díky svým rodičům všechny pěkně nastrojené do krojů a díky stárkům si mohly závěr dne užít
jako velcí tanečníci na parketu za doprovodu Lácaranky.
Letošní atletický čtyřboj se konal
16. června. Zúčastnili se 72 žáci ze Základ-

Sportovní závěr školního roku
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ních škol v Blažovicích, Podolí, Jiříkovicích
Na závěr ještě připomenu rozloučení
a Tvarožné. Nejúspěšnějšími našimi spor- s páťáky na obecním úřadě za přítomnostovci letos byli mladší žáci, kteří se umístili ti pana starosty. Žáci se podepsali do pana 2. místě a mladší žákyně vybojovaly mětní knihy a obdrželi malý dárek na roz3. místo. Pohár jsme letos bohužel nezís- loučenou s naší školou ve Tvarožné. Všem
kali. Děkuji zaměstnancům obce za pří- přejeme hodně úspěchů a příjemných
pravu školní zahrady, panu Janu Urbán- chvil ve školách, kam po prázdninách nakovi za spolupráci při chystání disciplín stoupí.
na hřišti pod Kopečkem a panu Petru HraPáťáci nejsou ovšem jediní, kteří se
dečnému za výrobu diplomů.
po prázdninách do naší školy nevrátí. OdZakončení školního roku ve stře- chází i paní učitelka Mgr. Ivana Majerová,
du 24. června 2015 proběhlo tentokrát která na naší škole působila celých 17 let.
ve sportovně zábavném duchu. Soutěžily Zůstala v paměti nejednomu Tvarožňákodvojice (rodič + dítě) v sedmi netradič- vi. Rozloučili jsme se s ní předáním dárků,
ních disciplínách. Vítězem byl každý, kdo zpěvem písně „Na shledanou „ (v úprase akce zúčastnil. Odměnou pro všech- vě všech učitelek) a popřáli jí, aby byla
ny bylo příjemně strávené odpoledne na škole ve Křtinách spokojená aspoň tak,
v kruhu svých blízkých a přátel. Pro malé jako u nás.
závodníky bylo připraveno také malé
Příspěvek zakončím zmíněním prapřekvapení, které si vytáhli z krabice covních aktivit, které nás čekají o prázda všichni se v průběhu celého odpoledne ninách. V průběhu července a srpna plámohli občerstvovat u stánku pana Hon- nujeme instalaci herních prvků na školní
zy Spáčila, který již tradičně připravil pití zahradě, nátěr krytů topení, úklid kaa klobásku. Tentokrát mu pomáhala Ma- binetu s učebními pomůckami, opravu
ruška Bajerová. Oběma moc děkujeme. trampolíny a přípravu tříd před zahájeVelký dík také patří panu Dudovi a panu ním nového školního roku. Připomínám,
Šťastnému, kteří se již tradičně postarali že v měsíci srpnu se také uskuteční sběr
o hudební zábavu na tomto setkání. Moc starého papíru.
také děkuji všem ostatním, kteří se podíVšem čtenářům Zpravodaje přeji krásleli na přípravě i realizaci této skvělé akce. ný letní čas a dětem sluníčkové prázdniny
Fotodokumentaci z této i ostatních aktivit a hodně pěkných zážitků.
pořádaných školou naleznete na webových stránkách www.skolatvarozna.cz.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Teplé letní počasí nám signalizuje, že
nastává doba prázdnin a dovolených.
V mateřské škole budou prázdniny jako
každoročně ve znamení malování, oprav
a úprav, a to díky obecnímu úřadu, který se o nás tak hezky stará. Touto cestou
bych chtěla rovněž poděkovat všem příznivcům mateřské školy, sponzorům, ale
Tvaroženský zpravodaj

i sběratelům starého papíru za podporu,
kterou nám ve školním roce 2014–2015
věnovali. Budeme se těšit i v příštích letech na velmi dobrou spolupráci a hezké
vztahy, jež zde doposud panovaly.
Nyní bych se krátce zmínila o organizačních záležitostech, týkajících se příštího školního roku. Školní rok zahájíme
16

1. 9. 2015 v 7.00 hod. Úplata za předškolní rém uvedeného věku dosahují. (od 1. 9.
vzdělávání bude od září 2015 ve stejné do 31. 8.)
výši, tedy 300 Kč měsíčně. Děti v posledČíslo
účtu
MŠ
Tvarožná
je
ním ročníku vzdělávání jsou od úplaty 168323241/0300. Variabilní symbol zadejte rodné číslo dítěte. První platba na září
osvobozeny.
Pokud máte zájem platit obědy 2015 musí být uhrazena do 20. srpna 2015.
ve školní jídelně bezhotovostním způsoStravné na září 2015 pro MŠ a ZŠ vybem, je nutné zřídit trvalý příkaz se splat- bírá paní Bajerová 1. 9. 2015 od 7.00 hod.
do 10.00 hod. v budově MŠ. Ve stejný den
ností do 20. v měsíci.
rovněž vybírá úplatu za předškolní vzděStrávníci ZŠ:  7–10 let: 360 Kč
lávání na září + říjen 2015 (600 Kč) od těch
11–14 let: 400 Kč
Strávníci MŠ celodenní stravování s odkla- rodičů, kteří se nerozhodli pro bezhotovostní převod.
dem povinné školní docházky: 650 Kč
Všem čtenářům zpravodaje přeji příStrávníci MŠ celodenní stravování: 600 Kč
Strávníci MŠ polodenní stravování: 500 Kč jemné prožití letních měsíců a hodně sluDo věkových skupin jsou strávníci za- níčka.
řazováni na dobu školního roku, ve kteZa kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Z historie obce

Oprava z minulého čísla
V minulém čísle je v článku „Stalo se
před sedmdesáti lety (3)“ na straně 19
omylem uvedeno, že náměstkem starosty

byl Emil Kaláb č. 125. Správně se jednalo
o rolníka Emila Blaháka z č. 125.

Vystěhovalci a nemoci
V knize 700 let Tvarožné u Brna se nepříznivý vliv na úrodu, ale velmi dobře půna straně 63 dočteme, že: „…V průběhu sobilo na zdravotní stav – obávané nemoci
války byli ve Tvarožné umístěni vystěho- – cholera a . p. – se nedostavily. Přece však
valci z území ohrožených válkou, o které hojně rozšířila se zde spála, ale nevyžádala
musela obec zčásti pečovat. Na polích i při si mnoho obětí-2 případy úmrtí.“ Je dolojiných pracích v obci vypomáhali ruští za- ženou historickou skutečností, že do česjatci. (…) Rozšířený byl rovněž skvrnitý tyfus. kých zemí přišli v době Velké války lidé
Na toto epidemické onemocnění zemřeli v nouzi. Byli jimi uprchlíci či vysídlenci,
ve Tvarožné dva ruští zajatci. Pro případ mezi kterými byli Italové a Chorvati z jihu
výskytu epidemií byl ve Tvarožné za 6000 monarchie a Poláci, Rusíni a Židé z Haliče
K postaven dům, který měl sloužit jako ne- a Bukoviny. Dá se říci, že v moderních děmocnice. Byli však v něm ubytováni italští jinách to bylo první větší setkání obyvatel
vystěhovalci.“ O roce 1915 a je záznam českých zemí s uprchlíky. Vystěhovalci byli
přiděleni i do Tvarožné stejně jako do souve školní kronice na stranách 126–7:
„…Letošní rok byl velmi suchý-v květnu sedních a řady dalších obcí. Mnoho jich
a v červnu vůbec nepršelo. Toto mělo velmi bylo například ve Svatobořicích, kde kolo17
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nie vystěhovaleckých baráků zabrala plochu 6 hektarů. Opis Farní kroniky pozořické ne úplně lichotivě popisuje přítomnost
60 vystěhovalců z obce Matarella u Tridentu, ubytovaných v letech 1915–1917
v Pozořicích, Kovalovicích a Holubicích.
Přítomnost vystěhovalců ve Tvarožné dokládá mnoha položkami „Deník obecních
účtů“. První částkou je podpora pro vystěhovalce z 3. června 1915 ve výši 42 K. Jsou
uvedena i jména Frizzera, Merler (psáno
i v podobě Medler) a na staré škole Tonini.
Poslední zaúčtovanou částkou je nájem
z bytu v lednu 1919. Obec těmto lidem
dávala práci. Jsou doloženy účty za jejich
práci pro nemocnici, „za zhotovení kanálu
na staré škole“, za lámání kamene, za „dělání silnice u Florianového“ i účet vystěhovalcům za rozbitá okna. Obec jim platila
4 K na den. Mezi polskými a italskými vystěhovalci se v roce 1917 vyskytl skvrnitý
tyfus. Ve Tvarožné na něj dva ženatí vystěhovalci řecko-katolického vyznání zemřeli. 18. května 1917 to byl Štěpán Zareczky
z Tolstobaby v okrese Podhajczy-Halič
a 20. května 1917 Eliáš Pinianskyj z Bereniezny v okrese Zaliseicky. Oba zemřeli
v domě č. 24 a jejich úmrtí do matriky
zapsal farář Miloslav Simonides. Ve farní
kronice je o roce 1917 na straně 364 zapsáno: „V roce tomto vypukla ve farnosti
hrozná nemoc skvrnitý tyf, mezi vystěhovalci z Haliče, kteří z baráků v Chocni sem
byli přistěhováni. Ze 88 osob ve 14 dnech
zachváceno jich 22; dík rychlému opatření
nemoc zůstala omezena jen na dvůr, kde
zřízena byla rychle nemocnice se zvláštním
lékařem a ošetřovatelkami. 3 osoby podlehly nemoci té. 29/5 1918 V. Uhýrek děkan“.
V účtech je i platba 10 K z 2. července 1917
„za dělání hrobu“ pro vystěhovalce. Tato
platba odpovídá úmrtí vdané uprchlice
z Haliče Marie Czajkovské, která dle matriky pocházela z obce Gydanovo v okreTvaroženský zpravodaj

se Buczucz. Tato členka řecko-katolické
církve zemřela 2. června 1917 v domě č.
24 ve věku padesát let na zánět ledvin.
Pohřeb se konal 3. června. Další záznam
o výdaji je z počátku roku 1918. 1. ledna bylo z obecního účtu zaplaceno 30
K za kamna pro vystěhovalce na staré škole a 10. dubna 70 K Ludvíku Chaloupkovi
z č. 12 za rakev pro vystěhovalce. To doplňuje zápis v úmrtní knize tvaroženské
matriky o úmrtí Aloisie Prati (+9. 4. 1918),
která byla manželkou Pavla Prati, rolníka v Bolognanu u Rivy v Tyrolích. Sňatek
uzavřeli 23. listopadu 1889 v obci Bolognano. Manželé bydleli v „obecním
domě“. Příčinou smrti této ženy byl zánět
plic. Zaopatření nemocné provedl Isidor
Paissani, italský kněz vystěhovalecké
komunity ve Šlapanicích. Od 1. června
1915 žilo ve dvoře šlapanické scholasterie
20 Italek a dětí s knězem Paissanim. Byli
evakuováni ze vsi Vigolavataro z oblasti
Tridentu. Pohřeb zesnulé se konal 11. dubna 1918. Jak je vidět, i v Deníku obecních
účtů lze vyčíst zajímavé údaje o minulosti
obce. O tyfové epidemii ve Tvarožné píše
v rodinné Knize pamětní i Rudolf Kaláb
z č. 197: „…Můj otec Rudolf II. měl původně
studovat a jeho bratr Josef měl zdědit celý
lán (t. j. asi 16 ha). Osud však rozhodl docela
jinak. Otec navštěvoval 2. ročník gymnasia
v Brně v r. 1915. Přes týden bydlel v Králově
Poli u tvaroženského rodáka, řezníka a uzenáře Rudolfa Šlezingra, zachvátila naši obec
tyfová epidemie. Tato nebezpečná choroba
se nevyhnula ani mému otci a to takovou intenzitou, že již rodiče mysleli, že zemře. Tato
nemoc jej natolik oslabila, že byl nucen jeden rok studií přerušit. A poněvadž se již psal
rok 1917 a zuřila světová vojna, tak jako 18ti letý mladík musel na vojnu…“
František Kopecký,
kronikář obce

18

Ze života obce
Cvičení JPO s bambivakem
V pátek 19. 6. 2015 se ve Tvarožné
uskutečnilo cvičení JPO s bambivakem.
Zúčastnilo se ho všech 21 jednotek sborů
dobrovolných hasičů z hasebního obvodu Pozořice.

Všechny jednotky si vyzkoušely postup plnění vaku o objemu 800 litrů. Bambivak lze plnit buď vodou z cisteren, nebo
přímo z hladiny vodní plochy bez pozemní obsluhy. V Jihomoravském kraji byl
tento integrovaný protipožární
systém použit
při hašení rozsáhlého lesního
požáru u Bzence
v roce 2012 i v letech následujících, především
v
případech
nepřístupných
požárů lesních
porostů.
autor: Pavla
Pražáková
zdroj: firebrno.cz

Bambivak
je
podvěsné
zařízení pod vrtulník, kterým
lze po naplnění
vodou provádět
letecké hašení.
Výcvik
téměř
stovky
hasičů
vedli hasiči – lezci ve spolupráci
s Leteckou službou Policie ČR,
která pro tuto
činnost používá
vrtulník Bell 412.
19
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Příspěvek z Pozořic
Informace ZŠ Pozořice
Oslavy 55. výročí otevření školní budovy
Dne 12. dubna v odpoledních hodinách jsme slavili 55. výročí otevření nové
školní budovy v Pozořicích. Přípravy byly
náročné, ale díky vynaložené energii
a času všech zaměstnanců oslava proběhla úspěšně. A to jsme si moc přáli. V ten
den se v prostorách školy mohli potkat
naši současní žáci, jejich rodiče či prarodiče, z nichž někteří jsou žáky bývalými,
dále bývalí zaměstnanci školy s kolegy
a samozřejmě také pozvaní hosté a široká
veřejnost. Všichni pro dobrou atmosféru mnoho znamenali. V učebnách školy
i v její bezprostřední blízkosti prožívali návštěvníci nejrůznější pocity. Nostalgicky
vzpomínali nad historickými fotografiemi, připomínali si zážitky ze školních lavic
Noc kostelů 2015
V páteční podvečer 29. května byla
vyzváněním zvonů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie zahájena tradiční pozořická
Noc kostelů. Pestrý program lákal každého, od nejmenších až po ty, kteří místní
kostel navštěvují dlouhá léta. Po úvodní
bohoslužbě v 19 hod. následovalo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Děti
pro kostel. Úžasné dětské kresby, které si
návštěvníci mohli prohlédnout, zdobily
stěny kostela. Poté následoval benefiční koncert žáků ZUŠ Pozořice. Také žáci
Základní školy a mateřské školy Pozořice
rádi přispěli svým krátkým vystoupením.
Svůj úkol předvést dramatizaci známého biblického příběhu o Noemově arše
vzali vážně a svědomitě se připravovali
na svou divadelní premiéru. Přípravy mladým hercům zabraly mnoho času – učili
se texty, správný přednes, pohyb na scéTvaroženský zpravodaj

a školních výletů, děti si užívaly připravených aktivit, které mnohdy byly nejen zábavné, ale i poučné. V 17 hod. ředitel školy
PhDr. Jan Dudek oficiálně přivítal pozvané hosty. Zmínil se o historii budovy školy
a nešetřil poděkováním městysi Pozořice
a všem dalším, kteří se zasloužili o rozkvět
školy do současné podoby.
K pohodové náladě přispělo také bohaté pohoštění a završení oslav velkolepým ohňostrojem.
Poslední obrazce na obloze pro mě
symbolizovaly ochranný deštník nad školou, které přeji do budoucna jenom vše
dobré.
Mgr. Bohuslava Andonovová

ně, nástupy a odchody, sháněli kostýmy
a potřebné rekvizity, vymýšleli, co ještě
vylepšit. Stále více si ověřovali, jak je důležitý sehraný tým a kázeň při zkouškách.
I přes počáteční nervozitu a obavy, jestli
vše klapne, potvrdili všichni své umělecké
kvality, předvedli své vystoupení skvěle
a sklidili zasloužený aplaus. Všichni jsme
měli velkou radost, že se naše představení
publiku líbilo. V příběhu o potopě světa
vystupovali žáci 6. a 7. ročníků. Poděkování si zaslouží opravdu všichni. V hlavní
roli hlasem Boha promlouval skrytý Dominik Coufal, vypravěčkami se staly Adéla Burýšková a Sára Filipcová, jako Noe
svým profesionálním přednesem jistě zaujal Vojta Drápal, jeho syny, snachy a zachráněná zvířata ztvárnily Tereza Daňková, Adéla Vinohradská, Nikola Terberová,
Zuzka Oplatková, Šárka Máliková a Tereza
20

Šmerdová, darebáky si rádi zahráli Petr
Nakládal a Pavel Marek. Nesmíme zapomenout na technické zázemí, které zajistili Pavel Navrátil a Anna Formanová. Poděkování patří také paní učitelce Boženě
Škrobové, která s námi strávila několik hodin na zkouškách v kostele a po vystoupe-

ní dětem přinesla sladkou odměnu, a paní
učitelce Mgr. et Mgr. Martě Holbové, která
nám se svými žáky třídy 8. B navrhla a nakreslila profesionální kulisy. Představení
se nám povedlo a věříme, že další pozořické Noci kostelů se zúčastníme i příští rok.
Mgr. Zdeňka Slezáčková

Ze života obce obrazem

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. září 2015. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
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Naši jubilanti
červenec–srpen 2015
80 let

Látalová Olga, Tvarožná 138

75 let

Krčková Marie, Tvarožná 288

70 let	Pospíšil Václav, Tvarožná 336
Kozák Jiří, Tvarožná 253
65 let	Konečná Hana, Tvarožná 247
Galová Jana, Tvarožná 300
Andrysíková Alena, Tvarožná 56
Kotlánová Kateřina, Tvarožná 130
60 let

Pospíšilová Miluše, Tvarožná 152

50 let	Šubrt Lubomír, Tvarožná 245
Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE

Hledám ke koupi domek se zahradou
ve Tvarožné nebo v okolí do 10 km.
Tel.: 792 284 071
Koupím byt v OV nebo může být
i družstevní ve Tvarožné.
Tel.: 722 063 341
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 320 výtisků, 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. Datum vydání 21. 7. 2015.
Tvaroženský zpravodaj
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Cvičení jednotek požární ochrany, 19. června 2015

Sportovně-zábavné odpoledne ZŠ, 24. června 2015

Tvaroženské hody 2015

