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Hasičská soutěž

Hasičskéé hody
Hasičsk

Hudební slavnosti dechovek

u

Slovo starosty

Vážení občané,
. dubna se ve Šlapanicích uskutečnila valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Přinesla významné personální změny ve vedení Svazku. Další
valná hromada se konala . června ve Šlapanicích. Zazněly zde nové informace
o praktickém i ﬁnančním ukončení I. etapy splaškové kanalizace a o zahájení nového výběrového řízení na II. etapu splaškového odkanalizování, prováděného dle
zákona č. / Sb. O zakázku v ceně asi  mil. Euro se uchází  ﬁrem a sdružení stavebních ﬁrem. Jsou to ﬁrmy, které nejsou jen z České republiky. Stavět pro
nás chtějí Maďaři, Rakušané, Němci a Portugalci. Jejich reference hovoří o stavbách,
realizovaných v různých zemích Evropy. Zahájení stavby II. etapy, samozřejmě pokud se opět některá ﬁrma neodvolá, můžeme předpokládat v září nebo říjnu .
Bylo znovu konstatováno, že druhé etapa je ﬁnančně nadstandardně zajištěna.
Otevírání obálek s nabídkami se konalo . června, první jednání výběrové komise se konalo . června a druhé . července. Vždy v Brně v sídle ﬁrmy Pöyry.
Další informací je, že novou tajemnicí Svazku je ing. Markéta Staňková. Naše
obec odešle letošní splátku na kanalizaci ve výši    Kč do konce srpna.
. dubna se ve Šlapanicích konala valná hromada Obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Austerlitz, která zvolila novou správní a dozorčí radu. Správní
rada byla rozšířena na  členů.
Zastupitelstva obce Tvarožná a města Slavkov schválily text společné deklarace
o vzájemné spolupráci. Byla slavnostně podepsána . června na Žuráni.
V budově veřejného ochránce práv se starostové některých obcí slavkovského
bojiště sešli . května. Jednání se týkalo omezení rozvoje obcí památkovou zónou
slavkovského bojiště a probíraly se i další budoucí aktivity v tomto území.
Další valná hromada a sice MAS Za humnama byla . května v Kobeřicích.
Možnost získání dalších informací o účelu MAS byly při třech kulatých stolech.
Naším prvořadým úkolem je dodání projektů z obce do tzv. zásobníku projektů.
Pro zajímavost uvedu, že členy MAS jsou také o.p.s. Větřák z Pozořic, o.s. Tilia
ze Sivic, Kulturní a vlastivědná společnost Podvalák z Bošovic, vinař Pospíšil z Bošovic, podnikatelka Raušová z Kobeřic a a.s. Agria Nížkovice. Možnost členství
je zde i pro podnikatele z Tvarožné.
. dubna se členové Zastupitelstva obce sešli nad záměrem výstavby rodinných domků v bývalé cihelně. Za ﬁrmu Mane Holding se zúčastnili ing. Nedvěd
a Ing. Eibl. Vše směřuje k územnímu rozhodnutí o umístění stavby. Rada obce se
k předložené dokumentaci vyjádřila kladně. Je zvažována možnost postavit v novém areálu objekt pro seniory. Jak jsme ale zjistili, je záměrem JMK spíše prohlubování levnější domácí péče než výstavba dalších zařízení. Stát tyto aktivity od roku
 ﬁnančně nepodporuje.
Technicko-ekonomickou studii o zlepšení zásobování vodou nám dodala technická divize VAS Brno-venkov. Z ní vyplývá způsob řešení problémů v dodávce
Fotograﬁe Ing. Vilém Šimek. Na titulní straně foto z Hudebních slavností dechovek.
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vody ve stávající i připravované zástavbě v obci včetně ﬁnančních nákladů.
Pro informaci uvedu základní údaje, uvedené v této studii na stranách  až .
Posílení tlaku v lokalitě Krhon má dvě varianty, zahrnující provozní i stavební
soubory. Alternativa  s novou čerpací stanicí za  tis. Kč a alternativa  s využitím čerpací stanice v budově ZŠ za celkem  tis. Kč.
Posílení tlaku v lokalitě Cihelna, Vinohrady a Hlinky má rovněž dvě varianty
s provozními a stavebními objekty.
Ta první s novou zvyšovací stanicí a vodovodem za celkem   tis. Kč. Orientační provozní náklady za jeden rok včetně odpisů činí   Kč.
Varianta druhá s novým vodojemem  m pro gravitační zásobování a vodovod
za   tis. Kč.
Další variantou je vybudování nového vodojemu o objemu  m pro gravitační zásobování celé obce v celkové ceně   tis. Kč.
Zpracovatel studie na závěr říká, že nejvýhodnější řešení je vybudování nového
vodojemu v severní části obce. Má velké počáteční náklady, ale minimální provozní náklady.
V případě řešení samostatného posílení tlaku vody u výše položených lokalit
pro severní část obce se ekonomicky nejvýhodněji jeví posílení tlaku pomocí zvyšovací čerpací stanice.
V oblasti Krhon se ekonomicky nejvýhodnější jeví použití stávající čerpací stanici v objektu ZŠ s vybudováním propojovacího potrubí.
Příprava opravy vodovodu na Krhoně pokračuje. Je vyřízeno vodoprávní povolení. Naše žádost o dotaci z JMK byla kladně vyřízena. Termín realizace je stanoven
na září .
Pro oblast výstavby dále uvádím. Změna Územního plánu obce č. I určuje k zastavění nejen území pod čerpací stanicí LPG pro podnikatelské aktivity, ale i pozemky pro bydlení v bývalé cihelně a pozemky pod polní cestou k Vinohradům.
Dokončení změny řídí referát regionálního rozvoje Mě Ú Šlapanice a další projednávání s obcemi a organizacemi bylo . května.
Zpracovatelem urbanistické studie v lokalitě k Vinohradům je Ing. arch. Matušek. Výstavba přinese velké nároky na ﬁnanční prostředky na zasíťování pozemků.
Stojíme před rozhodnutím, jak tuto situaci řešit. Studie se odvíjí ve čtyřech etapách.
Většina členů Zastupitelstva obce se sešla se zpracovatelem . června. Přednesli
svoje připomínky a vyjádřili se k předloženým variantám.
Rozšíření dálnice o jeden pruh pokračuje. Je zahajována inženýrská činnost
ve vztahu k potřebným pozemkům. Jednání v této záležitosti se na Ředitelství silnic a dálnic v Brně konalo koncem června. Realizaci budou zřejmě v určitých úsecích provázet protesty občanských sdružení a obcí. Signalizovala nám to zpráva
v denním tisku.
Po Velikonocích byla brněnskou stavební ﬁrmou Šmak zahájena oprava čelní
a boční hřbitovní zdi. Finanční spoluúčast potvrdily Velatice a Mokrá-Horákov.
Termín dokončení hlavních prací byl splněn v polovině června. Dokončení čeká
jen cihlovou zeď a terénní úpravy.
Tvaroženský zpravodaj
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V době přípravy této zprávy jednáme s ﬁrmou AZ stavitelství Lysice o přesném
termínu každoročního čištění potoka.
Přípravu úprav sportovně-kulturního areálu kulturního domu projekčně připravují ing. arch. Zdeněk Tihelka a ing. arch. Mikuláš Starycha. Sešli se s členy
Zastupitelstva na pracovní poradě . května. Rada obce schválila uzavření smlouvy
na I. etapu za   Kč.
Hasiči obdrželi dotaci z JMK na opravu požárního vozidla ve výši  tis. Kč.
Podařilo se vyměnit vadné dopravní značky na obecních komunikacích. Dle nabídky další značky a tři zrcadla postupně namontujeme.
Mikroregion Rokytnice obdržel dotaci na poradenství a cyklostezky. Jsou
to dotační tituly na poradenství a vzdělávání, na pěší chodníky a turistické stezky
a na vyhlídkové a turistické odpočívky.
Cyklostezky připravujeme zejména pro mládež. V přípravě je i týdenní kalendář
Mikroregionu. Fotograﬁe za naši obec, je jich celkem šest, dodal ing. Šimek. Redakční rada ve složení Kousalová, Mikula, Pejřil a Kopecký se poprvé sešla . června ve Tvarožné. Pro naší obec se předpokládá odběr  kusů.
Chystáme novelizaci přehledu památek v obci. První připomínkování a doplnění už proběhlo. Čeká nás závěrečná korektura. Přehled by měl mít vzorový nadobecní charakter minimálně pro náš Mikroregion.
Novelizovaný Program obnovy venkova pokračuje zapracováním připomínek
od členů Zastupitelstva obce.
Probírali jsme rovněž ﬁnanční nároky města Šlapanice na řešení přestupků a dosud žádná obec Mikroregionu kromě Viničných Šumic neuzavřela z toho plynoucí
veřejnoprávní smlouvu. Termín pro možný podpis je nyní zpětně od . . .
Projednávali jsme nabídku ﬁrmy Konzulta na SMS komunikaci. Nabízí z jejich
pohledu výhodný paušál pro Mikroregion. Jednáním byli za Mikroregion pověřeni
pánové Toužín, Eliáš a Kříž. O přijetí či nepřijetí nabídky jsme dosud nerozhodli.
V poslední době se uskutečnilo nebývalé množství kulturních a společenských
akcí. Impulsem pro toto dění je bezesporu opravená Sokolovna. Jednalo se o několik divadelních představení, taneční kursy, koncerty Lehké nohy a Kernu, Experimentu, prodloužená tanečních, koncert Tamburášů při svátku sv. Jiří a první
ročník koštu místních vín.
Na základě připomínek budou na budově instalovány objednané vitríny pro
prezentaci kulturních a společenských akcí.
Nadobecní prezentací obce a vrcholem kulturních akcí v prvním pololetí roku
bylo zdařilé . výročí hudebních slavností Julia Antoše v neděli . května. Vystoupily Mistříňanka, Božejáci, Ištvánci, Zdounečanka, Lácaranka. Zájemci obdrželi pamětní list. Poděkování patří sponzorům, kulturní komisi, SDH Tvarožná a
všem, kteří se na akci podíleli.
Dělo po generální opravě instalovali členové SDH na Santon v pátek . dubna.
. června při hodech SDH nás navštívila návštěva z družební obce Kvačany, vedená starostou Ladislavem Klepáčem. Již  dnů předtím jsme obdrželi pozvánku,
abychom i my vyslali delegaci na kvačanské slavnosti.
5
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Partnerství s Kvačanami se zatím odvíjí na rovině vztahů obce a hasičů. Stranou zatím bohužel zůstává škola, sportovci a skauti.
Ve věci ﬁnancování obce pracujeme dle schváleného rozpočtu. Po úspěšné kontrole hospodaření za rok  jsme . června absolvovali dvě kontroly na dotace na
opravu Sokolovny. Jednalo se o dotace od ČMC a ze státního rozpočtu.
Pro další roky a přípravu akcí je nezbytné např. dokončit a schválit realizaci
I. etapy areálu Kosmák a připravit další projekty. V nejbližší době hlavně projekty
úprav chodníků a komunikací po dokončení splaškové kanalizace.
František Kopecký
starosta obce

u

Zajímavosti z obce

Informace
. . jsme uspořádali . přehlídku dechovek k výročí významného muzikanta Julia Antoše.
. . se na návsi uskutečnila soutěž SDH o Pohár Zastupitelstva obce Tvarožná. Kategorii mužů i žen vyhrály družstva z Tvarožná.
. . se konaly hody SDH Tvarožná. Hrála Lácaranka z Kobylí. Při této příležitosti nás navštívili přátelé z družební slovenské obce Kvačany.
. . se na Obecním úřadě konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Tvarožná.
. . se na hřišti pod kopečkem konala atletická olympiáda. Pořádala TJ Sokol.
. . tradiční sváteční setkání občanů na Santonu.
. . předpouťová zábava se skupinou Lehká noha.
. . setkání rodáků, country večer na Kosmáku.
. . tradiční tvaroženská pouť, pouťová diskotéka.
.–. . Napoleonské dny.
Mě Ú Šlapanice rozšířil úřední hodiny na oddělení pro cestovní doklady a občanské průkazy.
Navíc se úřaduje v úterý :–: a ve čtvrtek :–: hodin. V pátek se neúřaduje.
MŠ je uzavřena v období . .–. .  z důvodu malého zájmu rodičů.

Poděkování patří
• Za spolupráci při pořádání . přehlídky dechovek kulturní komisi obce, SDH
a TJ Sokol.
• Za poskytnutí dopravy děkujeme panu Josefovi a Radimovi Řičánkovi
a za technickou pomoc (i při hasičských hodech) ﬁrmě pana Jiřího Švece.
• Za sponzorské příspěvky ﬁrmám Danstav a Dopravní podnik města Brna.
Tvaroženský zpravodaj
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Stalo se před  lety
Dne . června  konal brněnský biskup Doktor Josef Kupka generální visitaci farnosti tvaroženské za průvodu kanovníka Monsignora doktora Silvestra
Kulhánka.
Při této příležitosti byla udělena svátost biřmování  biřmovancům.
Velatičtí občané projevili zvláštní obětavost pro opravu kostela a zakoupení bohoslužebných rouch. Na darech se sešlo  Kč. Touto výší daru předčili ostatní
obce farnosti.
(Převzato z Velatického zpravodaje č. /, str. –)

Napoleonské dny .–. srpna 
Sobota . srpna
.–. pochod Slavkovem, slavnostní přehlídka na náměstí
.–. válečný pochod z Prace, přes Křenovice do Slavkova
.–. bitva o Slavkov v zámeckém parku
.–. soutěže a hry – Slavkov
.–. deﬁlé a ohňostroj – Slavkov
Neděle . srpna
.–. přednáška známého spisovatele Jiřího Kovaříka na návsi ve Tvarožné
.–. příprava důstojníků a poddůstojníků – Tvarožná
.–. výcvik jednotek – Tvarožná

u

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–září 
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota
. . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa
. . :–: hod.
sobota . . :–: hod.

Výkup papíru
Starý papír vykupuje pan Jan Bajer v areálu bývalého Svazarmu.
Termíny jsou vždy předem ohlášeny.
Současné platné ceny: smíšený papír , Kč/kg
noviny , Kč/kg
časopisy , Kč/kg
lepenka , Kč
Sběr papíru provádí většinou jednou za pololetí i naše ZŠ.
7
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Informace Z.O.
Usnesení č.  z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné

I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Emil Blahák, Pavel Šťastný
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 3
2. Ověřovatele zápisu: Pavel Filip, Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 3
3. Rozpočtové úpravy dle rozpočtového opatření č. III/2007 – příloha č. 1
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 3
4. Pověření Rady obce k odprodeji podílových listů v případě potřeby při nedostatku ﬁnančních prostředků, a to do výše 1,200 000,– Kč.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
II. Zastupitelstvo obce N E S C H V A L U J E:
----III. Zastupitelstvo obce B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Zprávu starosty o činnosti Rady obce za uplynulé období od posledního zasedání ZO, tj. od 23. 4. 2007.
2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí
IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
• Předsedovi stavební komise spolu s ředitelkou MŠ vypracovat další varianty
řešení příjezdu pro kočárky do budovy mateřské školy.
• Předsedovi komise sociální a pro dopravu vypracovat konečné řešení pro
snížení rychlosti při vjezdu do obce – několik variant (vodorovné pruhy, semafor, měřič rychlosti atd.)
• Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření SRPŠ při ZŠ ve Tvarožné
• Radě obce Tvarožná připravit návrhy studie na řešení parkovacích ploch
a chodníků po vybudování splaškové kanalizace.
Ve Tvarožné dne 25. 6. 2007
František Kopecký – starosta

Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé:
Pavel Filip – zastupitel

Rudolf Kaláb – zastupitel

Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti zájmových organizací

Zpráva oddílu stolního tenisu
Posledními březnovými zápasy byla ukončena sezóna / okresní soutěže stolního tenisu. Tým „A“ porazil doma Ořechov  :  a v tabulce okresního
přeboru III. skončil celkově na výborném . místě. Dařilo se i týmům „B“ a „C“,
hrající základní soutěž. Tým „B“ porazil na cizí půdě Bílovice  : , obsadil celkově
. místo a kvaliﬁkoval se tak pro příští sezónu do soutěže vyšší ( OP IV ). Tým „C“
zvítězil v posledním zápase v Silůvkách  :  a celkově skončil na . místě.
V žebříčku jednotlivců dopadli podle předpokladů nejlépe hráči družstva
„A“, nejlepším našim hráčem se stal Pavel Kousal ml. Klasiﬁkováno bylo celkem
 hráčů, kteří v příslušné soutěži odehráli více jak   zápasů.
A ještě k níže uvedeným tabulkám: Každá výkonnostní kategorie okresního
přeboru (soutěže) se po úvodní části rozděluje na dvě skupiny – A a B. O postup
do vyšší soutěže hrají pouze družstva (skupina A), která se umístila v základní
části soutěže na –. místě.
Za oddíl st. tenisu
Ing. Šimek Vilém

Název mužstva
Telnice A
Mokrá C
Ořechov B
Rebešovice C
Tvarožná A
Oslavany B

Okresní přebor . třídy
Tabulka soutěže po . kole – Skupina A
Utkání Výher Remíz Proher
Sety



 :



 :



 :



 :



 :



 :

Zápasy
:
:
:
:
:
:

Body







p.







Název mužstva
Kanice A
Tvarožná B
Ivančice C
Nedvědice B
Mokrá D
Bílovice n. Sv. A

Okresní soutěž
Tabulka soutěže po . kole – Skupina A
Utkání Výher Remíz Proher
Sety



 :



 :



 :



 :



 :



 :

Zápasy
:
:
:
:
:
:

Body







p.






Okresní soutěž
Tabulka soutěže po . kole – Skupina B
Název mužstva
Utkání Výher Remíz Proher
Sety
Rebešovice D



 :
Říčany B



 :
Tvarožná C



 :
D. a H. Loučky A



 :
Silůvky D



 :

Zápasy
:
:
:
:
:

Body






p.
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Zpráva o cvičení v TJ Sokol Tvarožná
Pravidelná cvičení, která mají v naší jednotě dlouholetou tradici, v letošním školním roce probíhala ve velice skromném zastoupení:
Rodiče s dětmi
Cvičilo se pravidelně × za  dní vždy v pondělí (cvičitelka – Marcela Buchtová
– nyní už dojíždějící ze Šlapanic) .
Cvičení bylo pro veliký zájem rozděleno do dvou kategorií: Mladší děti - hod,
Starší děti - hod.
Žákyně
Už několik roků nerozlišujeme na mladší a starší, protože množství možností a zájmových kroužků nedává našim dětem prostor na zdravý pohyb a pravidelné cvičení. Vliv má i pokles počtu dětí v jednotlivých ročnících. Od letošního roku dokonce
ojediněle cvičilo s děvčaty i několik žáků. Ve školách se bohužel slučují ročníky,
u nás kategorie.
Každé pondělí - hod
Cvičitelky:
Říjen
Jana DAŇKOVÁ
Listopad – leden
Marie RYŠAVÁ
Únor, březen, duben
Ivona ŠŤASTNÁ
Cvičení s hudbou – základy aerobiku
Únor–květen
Hana KONEČNÁ
V lednu jsme s několika jmenovanými cvičitelkami absolvovaly seminář pro cvičitele Aerobiku a Základní tělesné výchovy zaměřený hlavně na cvičení s OVERBALLY, které jsme v loňském roce nakoupily i do naší jednoty a využívá je zatím
jen M. Buchtová.
Pozn. OVERBALL je cvičební pomůcka, která se používá v oblasti rehabilitace
a fyzioterapie již delší dobu, ale do ﬁtnesscenter a povědomí aerobikových instruktorů se dostala poměrně nedávno. Jde o malý, lehký, pružný nafukovací míček
(s nosností – kg), který můžeme použít pro řadu posilovacích, protahovacích i kompenzačních cviků.
Začátkem března jsme byly nadšeny ze semináře na zpevnění hlubokého stabilizačního systému (jednalo se o cvičební program na odstranění svalových dysbalancí s využitím FLEXIBARŮ a balančních polokoulí BOSSA). Jsem moc ráda, že
konečně byly vyslyšeny naše prosby o konání seminářů na aktuální možnosti cvičení. Od října plánujeme zařazení těchto poznatků do cvičebních hodin.
Rehabilitační cvičení na míčích pro ženy
Pondělí - hod .
Marcela BUCHTOVÁ
v horních prostorách budovy, v místnosti s kobercem, kterou jsme začátkem r. 
uvedli opět do aktivního užívání
Cvičení pro ženy
Pondělí a čtvrtek – hod v tělocvičně Marie KOZÁKOVÁ
Košíková
Pátek - hod
Jiří KOZÁK
Tvaroženský zpravodaj
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Florbal
Neděle - hod
Jiří KNOS
Protože Stolní tenisté se přesunuli do nově zrekonstruované SOKOLOVNY, nebyl
po novém roce problém s nedostatkem volných hodin na tréninky Oddílu kopané.
Na jaře loňského roku byl dočasně přerušen Aerobik pro ženy z důvodu odchodu
cvičitelky Michaely PEJŘILOVÉ na mateřskou dovolenou. Přeji jí nejen brzké zotavení, ale hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti z narozené Anetky! Další šťastnou
maminkou je naše cvičitelka předškolních dětí Radka DVOŘÁKOVÁ i jí samozřejmě přejeme hodně radosti z narozeného Tomáška a všem pevné zdraví!
Děkuji všem cvičitelům a jejich rodinám za trpělivost a obětavou práci !!!
Jana Daňková

. .  pořádala TJ Sokol TVAROŽNÁ na hřišti pod kopečkem

ZÁVODY V LEHKÉ ATLETICE
Soutěžilo se v těchto kategoriích:
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI I. (r. nar.  a mladší)
Pořadí Jméno
.
.
Pořadí
.
.
.

FILIPCOVÁ Sára
OTEVŘELOVÁ Zuzana
Jméno
DUMPÍK Martin
HRADEČNÝ Adam
SKLÁDANÝ Jakub

Sprint
 m
,
,
Sprint
,
,
,

Body
,
,
Body


,

Skok z
místa

,
Skok




Body
,

Body


,

Hod
tenis. m.

,
Hod




Body Součet
,
,

,
Body Součet


,
,
,
,

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI II. (r. nar. --)
Pořadí
.-.
.-.
.
.
.
Pořadí
.
.
.
.
.

Jméno
ANDRYSÍKOVÁ Kamila
KOZÁKOVÁ Alice
ONDRÁČKOVÁ Daniela
MACHANCOVÁ Petra
BURÝŠKOVÁ Adéla
Jméno
SOUKAL Patrik
PEJŘIL MIchal
BUCHTA Jiří
KOZÁK Bohdan
OTEVŘEL Jaromír

Sprint
,


,

Sprint
,
,
,
,
,

Body

,
,


Body
,
,

,


Skok





Skok






Body




,
Body






Hod
,




Hod
,





Body Součet


,

,

,
,
,

Body Součet

,
,

,
,
,

,
,

Sprint
 m
,
,
,
,

Body

Skok
daleký





Body

Hod kriket. m.



,

Body Součet

Sprint
 m
,
,

Body

Skok
daleký





Body

Hod kriket. m.



Body Součet

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I. (. a . tř.)
Pořadí Jméno
.
.
.-.
.-.

KOZÁKOVÁ Michaela
ŠUBRTOVÁ Kristýna
PEJŘILOVÁ Petra
RYŠAVÁ Marie

,
,
,


,
,
,
,




,






MLADŠÍ ŽÁCI I. (. a . tř.)
Pořadí Jméno
.
.
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DOLEŽAL Jan
BUCHTA Ondřej


,


,
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.
.
.

ŠVÁBENSKÝ Luděk
BURÝŠEK Tomáš
DUMPÍK Michal

,
,
,









,

,

,



,





,

Sprint
,
,
,
,
,
,

Body
,

,
,
,


Skok







Body







Hod

,





Body Součet

,
,
,

,

,

,



Sprint
,
,

Body



Skok



Body



Hod
,


Body Součet
,
,
,
,

Skok
daleký



Body

Body Součet



Hod kriket. m.


MLADŠÍ ŽÁKYNĚ II. (. a . tř.)
Pořadí
.
.-.
.-.
.
.
.

Jméno
OTEVŘELOVÁ Aneta
ŠVÁBENSKÁ Nikola
DAŇKOVÁ Alena
KONEČNÁ Veronika
BUCHTOVÁ Monika
ONDRÁČKOVÁ Eliška

MLADŠÍ ŽÁCI II. (. a . tř.)
Pořadí Jméno
.
ANDRYSÍK Marek
.
ŠŤASTNÝ Viktor

STARŠÍ ŽÁKYNĚ I. (. a . tř.)
Pořadí Jméno
.

OTEVŘELOVÁ Kateřina

Sprint
 m
,

Body





STARŠÍ ŽÁKYNĚ II. (. ,. a . tř….)
Pořadí Jméno
.
OTEVŘELOVÁ Yveta

Sprint
,

Body


Skok


Body
,

Hod


Body Součet

,

Sprint
 m

,

,
,
,

Body

Body

,

,



Hod kriket. m.







Body Součet








Skok
daleký







Sprint
,

Body


Skok


Body
,

Hod


Body Součet

,

STARŠÍ ŽÁCI I. (. a . tř.)
Pořadí Jméno
.
.
.
.
.
.

MACHANEC Lukáš
ZAMBO Daniel
FILIPEC Adam
ŠÍR David
ŠUBRT Dominik
DVOŘÁK Zbyněk









,

,



STARŠÍ ŽÁCI II. (., ., . tř.)
Pořadí Jméno
.
RYŠAVÝ Antonín

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli s přípravou závodů, ať už z řad cvičitelů nebo rodičů. Zejména všem rozhodčím:
Ivoně Šťastné
Janu Urbánkovi ml.
Marii Ryšavé
Marii Kozákové
Petře Kozákové
Renatě Filipcové

Haně Konečné
Romaně Soukalové
Marcele Buchtové
Petru Kozákovi
Janu Kozákovi
Petru Pejřilovi

Občerstvení pro soutěžící nám sponzorsky zajistil MOTOREST ROHLENKA.
DĚKUJEME !!!
Na další odměny přispěli: ing. Ladislav KADLEC – čerpací stanice na Rohlence; Potraviny
HRUŠKA – Pozořice; EUROOKNA * STŘEŠNÍ OKNA – Jana a Antonín Daňkovi
Za pořadatele
Tvaroženský zpravodaj

Jana Daňková
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: Tvarožná-Pozořice

: Mokrá B-Tvarožná

. ne ..

: Tvarožná-Žabčice

..

..

. ne

: Vojkovice B-Tvarožná

. ne

..

. ne

: Tvarožná-Moutnice B

: Ochoz-Tvarožná

..

. ne

: Kobylnice-Tvarožná

. ne ..

..

. so

: Tvarožná-Vin. Šumice

: Tvarožná-Podolí

..

. ne

: Rajhrad B-Tvarožná

. ne ..

..

. ne

: Tvarožná-Blučina

: Babice n. Sv.-Tvarožná

..

. ne

: Opatovice-Tvarožná

. ne ..

..

. ne

: Tvarožná-Mokrá B

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

ne ..

ne

so

so ..

ne ..

so

ne

so

ne

so

so

so

so

so

: Modřice-Tvarožná

: Kupařovice-Tvarožná

: Tvarožná-Moutnice

: Tvarožná-Oslavany

: Zbýšov-Tvarožná

: Tvarožná-Říčany

: Vev. Bitýška-Tvarožná

: Tvarožná-Vojkovice

: Šlapanice-Tvarožná

: Tvarožná-Újezd

: Troubsko-Tvarožná

: Tvarožná-Měnín

: D. Kounice-Tvarožná

: Tvarožná-Modřice

den datum začátek utkání

den datum začátek utkání

..

dorost

dospělí

. ne

kolo

so

ne

ne

so

pá

so

ne

so

ne

..

..

..

..

..

..

..

..

..

: Tvarožná-Rajhradice

: Blažovice-Tvarožná

: Těšany-Tvarožná

: Tvarožná-Měnín

: Šlapanice-Tvarožná

: Tvarožná-Moutnice

: Újezd-Tvarožná

: Tvarožná-Mokrá

: Pozořice-Tvarožná

den datum začátek utkání

přípravka

Termínová listina pro podzimní část ročníku - TJ Sokol Tvarožná

TABULKA OP DOROSTU
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Čebín

26

23

1

2

99: 28

70

(31)

2.

Oslavany

26

16

6

4

71: 32

54

(15)

3.

Moutnice

26

14

8

4

68: 33

50

(11)

4.

Vev. Bítýška

26

15

5

6

88: 47

50

(11)

5.

Dol.Kounice

26

12

3

11

43: 46

39

(0)

6.

Troubsko

26

11

4

11

54: 49

37

(-2)

7.

Říčany

26

10

5

11

40: 44

35

(-4)

8.

Újezd

26

9

4

13

45: 61

31

(-8)

9.

Kupařovice

26

8

7

11

36: 46

31

(-8)

10.

Tvarožná

26

9

4

13

50: 65

31

(-8)

11.

Vojkovice

26

9

3

14

65: 64

30

(-9)

12.

Blučina

26

10

0

16

48: 68

30

(-9)

13.

Opatovice

26

7

4

15

40: 78

25

(-14)

14.

Rajhrad

26

2

0

24

21:107

6

(-33)

TABULKA III. A TŘÍDY MUŽI
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Želešice

26

18

4

4

73: 25

58

(19)

2.

Rajhrad B

26

16

5

5

60: 30

53

(14)

3.

Opatovice

26

16

5

5

67: 31

53

(14)

4.

Babicen/Sv.

26

15

5

6

55: 27

50

(11)

5.

Podolí

26

14

4

8

69: 44

46

(7)

6.

Tvarožná

26

13

3

10

64: 44

42

(3)

7.

Ochoz

26

12

4

10

49: 33

40

(1)

8.

Žabčice

26

10

4

12

51: 54

34

(-5)

9.

Kobylnice

26

10

1

15

53: 63

31

(-8)

10.

Vin. Šumice

26

9

3

14

63: 61

30

(-9)

11.

Mokrá B

26

8

3

15

42: 79

27

(-12)

12.

Blučina

26

8

3

15

43: 69

27

(-12)

13.

Újezd B

26

6

5

15

30: 75

23

(-16)

14.

Modřice B

26

1

3

22

21:105

6

(-33)

Zprávy od hasičů
Automobil VW Transporter:
V březnu Obec Tvarožná získala bezplatným převodem od Policie České republiky použitý automobil VW Transporter s tím záměrem, že bude sloužit pro
potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů. V uplynulých měsících se na tomto
vozidle prováděly opravy a úpravy v takovém rozsahu, aby v měsíci červenci 
mohl již sloužit jako dopravní automobil pro přepravu až devíti hasičů k místu
případného zásahu.
Tvaroženský zpravodaj
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. ročník soutěže O putovní pohár Obecního zastupitelstva obce Tvarožná:
. června odpoledne se na dědině sešla  družstva žen a  družstev mužů k zahájení již tradiční hasičské soutěže. Nedělní odpoledne znepříjemňoval divákům
i soutěžícím přerušovaný déšť. Ale pro tvaroženské hasiče byl milosrdný. V obou
kategoriích jsme vyhráli.
Výsledky soutěže: Ženy: . Tvarožná,
. Žabčice,
. Sivice,

čas  min., sec.
 min. , sec.
 min. , sec.

Muži: . Tvarožná-A,
čas  min. , sec.
. Velatice-B,
 min. , sec.
. Vin. Šumice-A,
 min. , sec
ostatní mužská družstva se umístnila v následujícím pořadí:
Kovalovice, Železné-B, Žabčice-B, Velatice-A, Žabčice-A, Pozořice, Mokrá, Železné-A, Tvarožná-B, Sivice, Podolí, Kanice, Vin. Šumice-B, Babice, Kuřim
Děkujeme sponzorům, kteří podpořili tuto hasičskou soutěž:
ATYP – výroba nábytku Josef Daněk, Tvarožná ,
BONAGRO, a.s. Blažovice,
DANSTAV, spol. s r.o.
EURO OKNA A STŘEŠNÍ OKNA Jana a Antonín Daněk, Tvarožná,
KLEMPÍŘSTVÍ Miroslav Severa, Tvarožná
LINEKO, spol. s r.o., Rybnická , Brno
Mimo soutěže ve Tvarožné se naše družstvo mužů zúčastnilo i dalších soutěží:
. května Sivice
.-. místo
. června Ivančice-Němčice
. místo
. června Pozořice
. místo
Hasičské hody
V sobotu . června odpoledne prošla celou dědinu tvaroženská chasa a zvala
na hodovou zábavu do areálu KD Kosmák. Před nimi šel krojovaný školní potěr,
do pochodu řízně vyhrávala Lácaranka.
Kolem osmnácté hodiny děti ze základní školy zatančili na parketu českou besedu a tím sváteční odpoledne vyvrcholilo. Děkujeme učitelskému sboru naší školy
za trpělivost při nácviku a rodičům za přípravu krojů pro děti.
Večerní zábava začala pod širým nebem ve  hodin. Asi  tance chtivých
vydrželo určitě až do tomboly. Ale vkrádající se noční chlad pak již značně ztenčil
dav hodovníků. No a od třetí hodiny ranní až do svítání na parketu křepčili při moderní hudbě už jenom silní jedinci.
A odměnou za několikatýdenní přípravy hodů jim bylo to, že ještě uklidili celý
areál po muzice. Takže v : jsme odcházeli z Kosmáku jako by se tam nic nedělo,
sem tam nějaký kelímek od piva. A na konci hřiště tam stála sama – větrem a deštěm ošlehaná mája.
Pavel Filip
jednatel SDH
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Motoristův koutek

Do letního čísla tvaroženského zpravodaje jsem shromáždil informace o tom,
co a kdy jíst během delších jízd, např. při cestě autem na dovolenou, a jak předcházet únavě a mikrospánku.
Základní pravidlo zdravé výživy: jíst –× denně a spíše menší porce – to bychom měli dodržovat i při cestách autem, přičemž výběr prvního jídla ovlivňuje
především hodina, kdy vyjíždíme, roční období a také náš pracovní režim.
„Když se člověk, který není zvyklý jezdit dlouhé trasy, rozhodne, že pojede
na dovolenou třeba už ve čtyři ráno nebo pozdě večer, jeho organismus na to bude
reagovat podrážděně. Tělo je zvyklé v noci spát a nebude mu dělat dobře, když
se bude snažit jíst tak, jako by byl den,“ vysvětluje Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
Podle ní by měl řidič za volant usednout zhruba po hodině a půl od najedení,
aby se jídlo stihlo dobře strávit. Jinak může dojít k útlumu, který vede ke snížení
reakční doby řidiče. Stejně tak, pokud budeme řídit hladoví.
„Pravděpodobně zafunguje mechanismus snížení hladiny cukru v krvi a pak
se řidič stává utlumenější a méně aktivní ve smyslu reakcí a pozornosti,“ dodává
Starnovská.
Ideální nejen z hlediska bezpečnosti jízdy, ale i trávení je udělat si zhruba každé
dvě hodiny přestávku, protáhnout se, popř. si lehce zacvičit a poté si připravit lehkou svačinku z vhodných potravin, přičemž základem je zelenina a ovoce, tmavé
pečivo a sýry.
„Pokud si doma připravíte salát, neměl by být s majonézou nebo dresingem, který je rizikový na zkázu během dopravy. Rozhodně k jídelníčku nepatří žádné dortíčky a zejména ne měkké uzeniny. Maso pouze do určité míry a jenom na první
zastávky. Potom nám v podstatě zbývají sýry. Je výhoda mít sýry vakuově balené
Tvaroženský zpravodaj
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a plátkové, aby se snadno konzumovaly a nedělaly problém. Může to například být
polovina housky potřená rostlinným máslem s plátkem sýra a kouskem papriky
a nebo jedno jablko a kousek tvrdého sýra.“
„Klasické české řízky, smažená nebo pečená kuřata, uzené maso, uzeniny nebo
výrobky z mletého masa nejsou úplně ideální. Je to většinou dost tučná strava, relativně dost těžká a v kombinaci s nápojem nevyzní dobře pro trávicí systém člověka.
Zvlášť když ještě sedí za volantem a je připoutaný pásem. Navíc jde o potraviny,
které rychle podléhají zkáze a měly by se do čtyř hodin od přípravy spotřebovat,“
přibližuje Tamara Starnovská vhodné stravování během jízdy autem.
Dále je nutné dodržovat pitný režim a každý si musí uvědomit, že děti by měly
vypít –, l a dospělí ,– l tekutin. Pokud jede čtyřčlenná rodina na dovolenou
celý den, měla by mít sebou  a více litrů pití! Jedna dvoulitrová láhev tedy rozhodně nestačí.
Na závěr pár rad, jak přemoci únavu a mikrospánek a vyhnout se riziku havárie:
) Jet ve min. dvou a za volantem se střídat; ideální jsou tři lidé, kdy jeden spí,
druhý řídí a třetí hlídá řidiče. Střídat se po – h řízení, což záleží na tom, zda
je den či noc.
) Dělat pravidelné zastávky, ideálně po  hodinách, na kterých je dobré se pořádně protáhnout, odskočit si a občerstvit se.
) Pokud jede jen jeden řidič v autě, je dobré udržovat jeho pozornost konverzací
nebo poslechem hudby a při prvních známkách únavy (obvykle jde o zívání)
je lepší si dát „“, tedy si na – min zdřímnout.
) Důležité je, aby řidič byl před jízdou odpočatý a v dobré náladě.
) Pravidelně pít, popř. si vzít žvýkačku či mentolový bonbón.
Zdroj informaci: www.radiozurnal.cz.
Roman Daněk

u

Zprávy komisí ZO

Pomůcka pro stavebníky......
Od nového roku  platí nový stavební zákon č. / Sb. I když zpracovatelé tohoto zákona jsou toho názoru, že došlo ke zjednodušení administrativní agendy projednávání stavebních činností, přiznám se, zatím mě o tom nepřesvědčili.
Na internetových stránkách obce Tvarožná (záložka Aktuality) jsem umístil
metodickou pomůcku, vydanou ministerstvem pro místní rozvoj, ve které je v přehledných tabulkách názorně vysvětleno, která povolení jsou pro příslušnou stavbu
resp. stavební úpravu potřeba. Jsou zde také uvedeny postupy činností, které musí
stavebník provést, aby dostal příslušné stavební oprávnění.
Rovněž tak formuláře žádostí o povolení stavebních činností jsou ke stažení
na internetových stránkách SÚ Pozořice – www.pozorice.cz (Menu/Úřad městýse/Stavební úřad).
Ing. Šimek Vilém
předseda stavební komise
17
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Ze života…

X. Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše
Není běžné, že Tvarožnou během jednoho dne navštíví stovky lidí z blízkého okolí i ze vzdálenějších míst naší republiky. Stává se tak jen několikrát v roce:
při prosincových vzpomínkových akcích u příležitosti výročí bitvy tří císařů
(s významem přesahujícím rámec Evropy), při srpnových Napoleonských dnech
(jako historicky znovuobjevené, slibně se rozvíjející aktivitě), při srpnové Tvaroženské pouti (neodmyslitelné události v životě obce) a stalo se tak i v tomto roce
– . května  – v den konání X. ročníku Tvaroženských hudebních slavností
Julia Antoše.
Přehlídka za krásného májového dne byla započata, jako v každém roce, pietním aktem u rodného domu Julia Antoše. Velkolepý nástup muzikantů, profesionální provedení státní hymny a bohatá účast návštěvníků Krhona, to vše signalizovalo opět důstojný avšak poněkud slavnostnější průběh celého odpoledne. Hudební
režie pietního aktu a následné zahájení přehlídky novou Tvaroženskou znělkou
v areálu Kulturního domu Kosmák nepatřilo nikomu jinému, než Lácarance z Kobylí. Se svým kapelníkem Josefem Kaňou je tato dechovka již mnoho let součástí
hudebních slavností i mnoha dalších kulturních událostí ve Tvarožné. Krojovaná
moderátorka – paní Růženka Dobešová ze slováckých Milotic – přivítala účinkující i diváky, jež neustále proudili k plnícímu se prostoru před pódiem. Nutno konstatovat, že okolní návštěvníci obsazovali výhodné divácké pozice poněkud rychleji
– ti místní totiž na okamžik potřebovali vstřebat proměnu prostoru, jež se doslova
přes noc vyloupl do krásného, reprezentativního dějiště hudebního svátku. Po Lácarance dostala příležitost potěšit publikum Jihočeská hasičská dechovka Božejáci
vedená Janem Březinou. Potvrdila, že česká dechovka si může i na Moravě zcela bez
ostychu zadat s dechovkou moravskou, což dokazovalo nadšené přijetí závěrečného
Šviháka lázeňského v podání Lubomíra Jecha. Hrálo by se dále, ale harmonogram
byl neúprosný a tak někteří jihočeští muzikanti byli nuceni vyměnit červené vesty
za kožené kombinézy a vypravit se na silných strojích na cestu domů do vzdáleného Božejova. Na pódiu byli před nedočkavým publikem kvapně vystřídání kapelou
Ištvánci ze Šardic. Hudba mladá nejen svou historií, ale i svými členy se může jako
jedna z mála chlubit účastí na světovém festivalu v Japonsku. V čele s kapelníkem
Janem Březinou ve Tvarožné dokázali, že dechovka není zdaleka jen žánrem pro
dříve narozenou generaci. Další kapela v pořadí – renomovaná moravská dechovka
Zdounečanka – nastupovala s kapelníkem Miroslavem Naučem na vyzdobené pódium před již nad očekávání zaplněným hledištěm. Zdounečanka – vlastník šesti
hudebních nosičů – se v gradující atmosféře podepsala na výrazném dojmu diváků
z hudební slavnosti. Závěr svátečního dne byl prosáknut smíšenými pocity. Jednak
lítostí před vystoupením posledního účinkujícího a jednak radostí, že tímto posledním účinkujícím bude právě Mistříňanka, snad nejpopulárnější moravská dechovka, jež po svém rakouském turné opravdu dorazila do již podvečerní Tvarožné.
Domnívám se, že je téměř zbytečné komentovat její vlastní vystoupení. Řádky ve
Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženském zpravodaji nenahradí nepopsatelný dojem z toho nejlepšího umění muzikantů v klasických i moderních skladbách. Pětisethlavý posluchačský dav
dostal, co si po poměrně dlouhém a náročném programu celého slavnostního dne
zasloužil. Projevování vzájemných sympatií vrcholící v bouřlivém potlesku nebralo konce, čas však neúprosně velel k závěru vydařené kulturní události. Je zřejmé,
že by však nemohla být v této podobě realizována bez pomoci a podpory příznivců
obce i dobré dechovky. Poděkování patří zejména Josefu Daněčkovi – majiteli ﬁrmy DANSTAV Brno, Dopravnímu podniku města Brna, radě obce, SDH Tvarožná,
TJ Sokol Tvarožná, pracovníkům obce, zúčastněným ﬁrmám i řadě dobrovolníků,
jimž nebylo lhostejné, jak X. ročník Tvaroženských hudebních slavností – jedna
z nejvýznamnějších událostí v životě obce – dopadne. A že se tato událost vydařila
– o tom svědčí nejen nadmíru pozitivní hodnocení akce a obdiv nad kouzlem areálu
Kulturního domu od lídra Mistříňanky Antonína Pavluše. Poděkování samozřejmě patří i všem účinkujícím a divákům. Jejich přítomnost i slova uznání, často
zvěčněná v pamětní knize obce, jsou potvrzením o smyslu těchto počinů a současně impulsem do budoucnosti.
„V letošním roce uzavíráme I. dekádu tradičních hudebních setkání. Přejme si takových dekád co nejvíce.“ Tolik na závěr odcitovaná slova kronikáře obce Františka
Galeho z pamětního listu vydaného při této slavnostní příležitosti. A já si dovolím
k těmto dvěma větám doplnit větu třetí: „Ať se tak brzy děje v novém, krásném
a nepochybně unikátním “amﬁteátru” v srdci Tvarožné!“
Pavel Šťastný

Dopisy z venkova – ze zpráv Hlasu lidu (.)
Hlas, v Brně v úterý . listopadu 
Z Tvarožny. (Cyrillská Jednota.) Asi před pěti lety sestoupilo se několik mužů
v jednotu, aby pěstovali sborový zpěv chrámový. Na vyzvání dp. faráře V. Kosmáka vzrostl počet zpěvákův a zpěvaček na . V jejich čelo postavili se dp. farář,
tehdejší nadučitel Fr. Fibich a učitel Josef Kozlík a na základě schválených stanov
založili „Cyrilskou Jednotu“, kteráž vzkvétala neúnavně a též čestně vystupovala
nejen při slavnostech u nás, nýbrž i v okolních kostelích. Tak zejména zpívala v Líšni při instalaci p. faráře, kde dostalo se jí od přítomných znalců čestného uznání.
V únoru roku  povolán však cvičitel její p. J. Kozlík za učitele do Šlapanic. Předseda její p. Fibich v červenci téhož roku na věčnost nás předešel. Teprv v březnu ,
kdy dřívější cvičitel její p. J. Kozlík do Tvarožny za učitele zpět byl povolán, obživla
jednota opět. V chrámě našem rozléhá se opět zpěv ryze církevní od Skuherského,
Witta, Schőpfa, Stehla a jiných. Jednota však pěstuje i světské sbory a písně a to velmi dovedně, jak se ukázalo při výletu jejž podnikla do blízkého lesa, kde zazpívala
precisně některé sbory. Nedlouho po tom překvapila nás o našem posvícení sborem
Křížkovského „Pastýř a poutníci“. Povzbuzen jsa tak krásným výsledkem ustanovil
se výbor Jednoty uspořádat koncert . listopadu  v místnostech hostinských
p. In. Šíra. O koncertu tom, při němž účinkoval chvalně známý pianista p. nadučitel T. Žalud z Pozořic, zpívány byly sbory Křížkovského, Dvořákovy, Smetanovy,
Bendlovy aj. Čtenářové vědí se snad upamatovati, jak pochvalně bylo o koncertu
19
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tom v „Hlasu“ psáno. O Božím Těle zpívala Jednota při průvodu sbory přiměřené
s hudbou. Podotýkám, že Jednota nacvičila několik mší , vložek smutečních sborů,
dvojzpěvů, počtem asi , což ovšem možno jen při neunavné píli p. sbormistra
i členů . S novým rokem  počala i Jednota nový život, přibravši k dosavadnímu
programu svému cvičení národních písní. Ponechávejte si vypsání činnosti Jednoty za tento rok až k jeho ukončení stavím na jisto, že Jednota činí , seč jsou její síly.
Že hlavní zásluha přináleží p. sbormistrovi, netřeba podotýkati. Jeho přičiněním
se stalo, že Jednota tolikrát mohla se svými produkcemi na veřejnost vystoupiti
a to vždy s úspěchem dokonalým. Nemalých zásluh zjednal si dp. farář a kons. rada
P. V. Kosmák, jenž nás všemožně podporuje. Též náš pan kaplan vp. Ignác Sedláček
a jakožto předseda stará se otcovsky o rozkvět Jednoty a s příkladnou vytrvalostí
každé zkoušky se súčastňuje. Členové činili, seč byli a dokázali při svých výkonech,
co zmůže dobrá vůle. Druhá věc, na kterou jest mi poukázati, je prospěch hmotný, jehož se Jednota dodělala. Má dosti příznivců z daleka i z blízka, kteří zajisté
i budoucně podopory své jí neodeprou a jí pomahati budou. Nemáme jiného přání,
než aby Jednota pod ochranou sv. Cyrilla i budoucí rok postoupila o stupeň výše
a voláme činnosti její „Zdař Bůh!“
Jednatel.
Pro Tvaroženský zpravodaj vyhledal Jiří Čalkovský, kronikář obce Podolí.

Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola
Poslední příspěvek letošního školního roku začnu bilancováním. Letos navštěvovalo naši školu  žáků, kteří se učili ve  třídách. Druhé pololetí zakončilo 
z nich se samými výbornými. Žádný žák ročník neopakuje, ani mu nebyla snížena
známka z chování.
Absence ve druhém pololetí se vyšplhala až na průměr  hodin na jednoho
žáka. Nejvíce zameškaných hodin měli žáci . a . ročníku.
Letos se loučíme s  páťáky, kteří přecházejí na další svá působiště do různým
míst:  na Gymnázium ve Šlapanicích,  do ZŠ Pozořice a dalších  žáků na vybrané základní školy v Brně. Všem jim přejeme hodně úspěchů a také hodně nových
kamarádů a dobrých učitelů.
Akce posledních týdnů byly ve znamení pěkného počasí, takže se nám vydařily. Škola v přírodě, pořádaná v prvním červnovém týdnu v nedalekých Češkovicích u Blanska, byla tentokrát motivována příběhem Harryho Pottera, tedy kouzly
a čarováním. Všichni mladí kouzelníci byli ihned po příjezdu rozděleni kouzelným
kloboukem do  „kolejí“, kde se celý týden pod vedením svých profesorek vzdělávali. Získali kouzelnickou hůlku, vyrobili si létající koště, „navařili“ různé lektvary, navštívili jeskyni Balcarku, sehráli turnaj ve Famfrpálu a za svoje snažení
byli na závěr odměněni drobnými dárečky a hlavně kouzelnickým vysvědčením.
Jediným stínem byl úraz jednoho z žáků, způsobený padající větví v lese při bouřce
a několik onemocnění angínou či jinou virózou.
Díky slunečnému a teplému počasí jsme mohli sehrát fotbalové utkání se ZŠ
Blažovice a ZŠ Jihomoravské náměstí, vydat se na cyklovýlet či pěší výlet po okolí
a zatančit si Českou besedu na hasičských hodech.
Závěr školního roku proběhl tradičně rozloučením s páťáky, předáním vysvědčení a přáním krásných prázdnin. Tím zakončím i já svůj dnešní příspěvek: všem
čtenářům Zpravodaje přeji krásný letní čas a dětem sluníčkové prázdniny a hodně
pěkných zážitků.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Poděkování ze školní družiny
V letošním školním roce byl celodružinovým projektem velkorysý plán – poznat Tvarožnou trochu blíž a dozvědět se zajímavé údaje z její minulosti i současnosti. Projekt byl zamýšlen především s ohledem na děti, aby jim zjištěné poznatky
byly srozumitelné. Nutno přiznat, že se tato akce zdařila jen napůl. Jednalo se o časově náročnější projekt, který byl spojen s výpravami do terénu a to s sebou přináší
nemalé starosti s disciplínou. Tyto výpravy však byly nutné abychom si zblízka prohlédli jednotlivé části obce a abychom do všech domů rozdali dotazníčky. Zapojení
občanů do našeho projektu mělo dát celé akci vážnost a podpořit v dětech pocit
sounáležitosti. Dotazníkovou metodou jsme se ptali na problémy a kladné stránky
života v určitých částech obce a tato data potom porovnávali. Povídali jsme si o hisTvaroženský zpravodaj
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torii jednotlivých částí obce, všímali si hezkých a zajímavých míst a dívali se také,
co bychom změnili nebo doplnili. Na tohle téma byly plánované i besedy s různými
osobnostmi, ale na ty nám bohužel již nezbyl čas. Děti se však jistě dozvěděly o naší
obci něco nového a také se nám podařilo objevit nečekaně zajímavá tvaroženská
zákoutí. S našimi „závěry“ se budete moci seznámit brzy na www stránkách školy. Všem občanům, kteří nám poslali do školy vyplněný dotazníček, touto cestou
děkujeme. Věřím, že je více těch z vás, kteří to nebrali jako obtěžování, ale jako
možnost vzájemné spolupráce a pozitivního působení. Osobní poděkování patří
panu Rudolfu Kalábovi za jeho milý dopis. Někteří snad na „dnešní“ děti nadáváte
a možná považujete větu „Děti jsou naše budoucnost.“ jen za prázdnou frázi. Ale
nebude to dlouho trvat a budou to právě ony, kdo bude rozhodovat o tváři naší
obce. Myslím, že je v zájmu nás všech, aby si k místu, kde žijí, vytvořili hezký vztah.
Ivona Šťastná

Mateřská škola Tvarožná
V úvodu mého příspěvku se krátce zmíním o akcích, které proběhly v uplynulých měsících v naší mateřské škole. V únoru jsme zorganizovali pro děti Karnevalové trnky, brnky, které se opravdu vydařily. Třída byla plná zábavy a veselí. Touto
cestou bych chtěla poděkovat paní Buchtové, panu Severovi, panu Šírovi, panu Rafajovi a paní Polachové za sponzorování tomboly pro děti.
Na konci měsíce února jsme již tradičně zahájili Edukativně stimulační skupiny
pro budoucí školáky, kteří v září usednou do lavic. Zde se děti učí základům trivia,
které budou nezbytně potřebovat ve škole. Tyto skupiny se uskuteční v deseti lekcích a vede je paní učitelka Žaneta Zoufková.
Dne . .  jedeme do Planetária, kde děti zhlédnou pohádku O nezbedných kosmonautech. Věřím, že to bude pro děti příjemné zpestření.
. .  se uskuteční zápis dětí do mateřské školy na školní rok –.
Tento zápis bude probíhat od : hod. do : hod. v budově mateřské školy.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte.
Dne . .  jedeme do Divadla Bolka Polívky na pohádku Jaro s Kamarády.
. ., tedy den poté, připravujeme Vítání jara pro rodiče, které zahájíme v : hod.
Po vystoupení dětí bude následovat tvořivá dílna, kde si mohou všichni vyzkoušet
netradiční výtvarné techniky v podobě malování na hedvábí nebo výroby loutky.
Na závěr všem přeji hodně sluníčkových a barevných dnů, protože díky nim
se na svět díváme s větším optimismem.
Více najdete na našich webových stránkách www.materskeskolky.cz.
Bc. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje je stanovena na . září . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje. V doručených příspěvcích si vyhrazujeme
právo provedení úprav pravopisu a rozsahu příspěvků.
23
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„Školní zprávy“ z roku . Z této zprávy je patrné, že se psala čtvrtletně a prázdniny měly děti jen jeden a půl měsíce.

Tvaroženský zpravodaj
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Naši jubilanti

červenec–srpen 
 let

Košuličová Růžena, Tvarožná 

 let

Látal Stanislav, Tvarožná 
Brzobohatá Marie, Tvarožná 
Liškutínová Libuše, Tvarožná 

 let

Kosíková Anna, Tvarožná 
Junek Jaromír, Tvarožná 
Navrátil Bořivoj, Tvarožná 

 let

Kalábová Olga, Tvarožná 
Bartáková Anna, Tvarožná 
Staněk Antonín, Tvarožná 
Gallová Ludmila, Tvarožná 
Feik Jindřich, Tvarožná 

 let

Malý Luboš, Tvarožná 
Malá Žoﬁe, Tvarožná 
Bartáková Radmila, Tvarožná 

 let

Řičánek Josef, Tvarožná 
Švábenský Stanislav, Tvarožná 
Šťastná Olga, Tvarožná 
Kozel Jan, Tvarožná 

 let

Staňková Růžena, Tvarožná 
Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE
Mladý pár hledá k trvalému bydlení domek, chalupu nebo i pozemek
v jakémkoliv stavu v obci Tvarožná.

Nabízíme 10.000 Kč

pro toho, kdo nám dá tip vedoucí k úspěšné koupi.
Kristina Vodičková 777 286 473

Jaroslav Mareš 777 84 55 64

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází × za dva měsíce, v nákladu  výtisků
datum vydání . . , evidenční číslo: MK ČR E , IČ:   
kontakt – tel.:   , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Jubilanti

Koncert ke Dni matek

Vítání občánků

Tvaroženská pouť
z archívu pana
Františka Daňka

Tvaroženská pouť
rok 1959

Tvaroženská pouť
rok 1960
1960

