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Slovo starosty

Vážení občané,
26. července bylo výběrem zhotovitele ukončeno výběrové řízení na II. etapu
splaškového odkanalizování. Termín odvolání do 16. srpna nevyužila žádná ﬁrma.
Smlouva s vybraným zhotovitelem, kterým je sdružení stavebních ﬁrem IMOS
Brno a.s. a OHL ŽS a.s., byla podepsána 22. srpna. Celková cena za realizaci celé
etapy je 25 176 972 Euro.
Zahájení této nejrozsáhlejší a ﬁnančně nejnáročnější stavební zakázky v historii Tvarožné i sousedních obcí, předpokládáme v říjnu 2007. Je třeba si uvědomit,
že Tvarožná je jen jednou z mnoha obcí, které jsou součástí realizace myšlenky moderního čištění odpadních vod. Chtějí ji po nás naši sousedé Evropané a dávají nám
na ni hodně peněz. Do připojení nemovitostí dáme i svoje ﬁnance. Nejen že tak
deﬁnitivně vyřešíme svůj podíl na znečišťování vod v budoucnosti, ale splatíme
i svůj dluh z minulosti. Cestou k tomu bude nepohodlí, prach, bláto a hluk. Bude
to horší, než si teď umíme představit.
První informační porada starostů v této záležitosti se konala 11. září na Obecním úřadě ve Tvarožné. Občany budeme informovat v dosud neurčeném termínu.
Výbory a komise při Zastupitelstvu obce předaly připomínky k úpravám krajských komunikací č. III/3839 a III/4179 na k. ú. po ukončení stavby. Zadali jsme
i studii oprav místních komunikací ve smyslu úprav povrchů vozovek, chodníků, míst pro parkování a odvodnění komunikací mimo projekt stavby kanalizace.
Už teď víme, že uvádění všech komunikací do optimálního stavu bude postupné a
že na úpravy místních komunikací a chodníků použijeme vlastní prostředky z rozpočtu a úvěru.
Uvědomujeme si závažnost situace a zodpovědnost, kterou jsme na sebe vzali.
Při akci nás čeká i oprava či doplnění inženýrských sítí v majetku obce. O všech
termínech a nových skutečnostech budeme občany průběžně informovat. Je znám
termín ukončení budování hlavních stok ve Tvarožné. Je to duben 2008. Termín
vychází ze zahájení stavby v termínu podzim 2006. Proto nelze vyloučit, že bude
posunut.
Další významnou připravovanou stavbou, která se dotýká území obce, je rozšíření dálnice. Pracovníci ﬁrem HBH projekt a Dopravoprojekt v současné době
zajišťují od občanů a obcí potřebné pozemky pro dočasný i trvalý zábor. Znovu
urgujeme obchvat Tvarožná jako projekt JMK.
Příprava opravy vodovodu na Krhoně pokračuje. Schválili jsme nabídku VAS,
která bude opravu realizovat. Větší část zakázky se uskuteční z dotace, přidělené
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
Příprava výstavby v bývalé cihelně je v přípravě na ukončení územního řízení.
Změna Územního plánu obce č. I je ve stadiu, kdy referát regionálního rozvoje
Mě Ú Šlapanice poslal zprávu k této změně k posouzení na Krajský úřad. Po zapraFotograﬁe Ing. Vilém Šimek. Na titulní straně foto z Napoleonských dnů.
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cování připomínek JMK do této zprávy bude, možná ještě v září, veřejné projednání této změny.
Zpracovatelem urbanistické studie v lokalitě k Vinohradům je Ing. arch. Matušek.
Přípravu úprav sportovně-kulturního areálu kulturního domu projekčně připravují ing. arch. Zdeněk Tihelka a ing. arch. Mikuláš Starycha. Studie nám byla
předána v termínu. Je potřeba rozhodnout o tom, zda úpravu dopracujeme do stadia projektové dokumentace. Jedná se o území, jehož vybavenost bude využívat
většina občanů. Na realizaci je potřeba žádat o evropské dotace. Konzultací s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy a s některými ﬁrmami, zabývajícími se dotacemi jsme zjistili, že celý projekt
má na získání dotací reálnou šanci. Zastupitelstvo obce na příštím veřejném zasedání rozhodne o dalším postupu. Nastává doba, ve které bychom měli zapomenout
na podružné požadavky a skupinové zájmy a soustředit se na hlavní úkoly.
Rada obce řešila požadavek pana Dohnálka na dočasný pronájem pozemku
na zřízení prodejny masa, uzenin včetně doplňkového prodeje. Zvážili jsme požadavky občanů i to, že se pan Dohnálek nedohodl na pronájmu bývalé samoobsluhy,
postavené v akci „Z“. Kdysi pro obec dostačující prodejna neplní vinou neschopnosti majitele svůj účel. Po zrušení prodejen U Šírů a U Staňků není nabídka v obci
dostačující. Nelze zastírat, že zaznamenáváme i ojedinělé negativní ohlasy.
Mikroregion Rokytnice obdržel dotaci na projekty cyklostezek. Cyklostezky
a odpočívky u nich připravujeme v této fázi do stadia projektu zejména pro mládež.
Novelizace přehledu památek v obci je před dokončením.
V neděli 12. srpna se na návsi uskutečnila za naprostého nezájmu občanů část
programu v rámci Napoleonských dnů. Je otázka, zda tuto v minulém roce tak
hojně medializovanou akci vůbec ve Tvarožné pořádat anebo jak program zatraktivnit.
Program obnovy venkova pokračuje zapracováním připomínek od členů Zastupitelstva obce. Dostáváme se do stadia závěrečných připomínek.
František Kopecký
starosta obce



Zajímavosti z obce

Informace

5. 8. jsme prožili neděli tradiční tvaroženské pouti.
11.–12.8. se na slavkovském bojišti uskutečnily Napoleonské dny.
Dechová hudba Lácaranka dokončuje nahrávku svého nového CD,
na kterém bude i slavnostní Tvaroženská znělka. Několik kusů CD
se znělkou bude i samostatně. Budou předány školám a organizacím
pro použití při slavnostních příležitostech.

Tvaroženský zpravodaj
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11. 9. se ve Tvarožné uskutečnila první velká porada starostů, projektantů,
zhotovitelů a správce stavby před zahájením realizace splaškové kanalizace.
16. 9. večer sehraje divadelní spolek DŽO Velatice na Sokolovně představení
„Klenot paní Emy“.
22. 9. bude na Sokolovně posezení u burčáku.
28. 9. se na hřišti u Sokolovny koná turnaj v malé kopané „O pohár starosty
obce Tvarožná“.
6. 10. se na Sokolovně sejdeme na „Oldies disco párty“.

Poděkování patří

Panu Vlastimilu Schulzovi za sponzorský dar (volné vstupenky na pouťové atrakce) pro dětskou atletickou olympiádu, pořádanou TJ Sokol a za dar 5 000 Kč pro
Mateřskou školu ve Tvarožné.

Z historie Tvarožné

Egbert Belcredi
11. října 1894, tedy před 113 lety zemřel v Líšni hrabě Egbert Belcredi (*2. 9. 1816).
Tento rodák z Jimramova a poslanec Moravského zemského sněmu (1861–1894)
je známý jako jedna z hlavních postav národního obrození na Moravě. Otcovské
statky zdědil v neklidném roce 1848. Oženil se s Kristinou, hraběnkou Nostic-Rineke. Poslancem říšského sněmu byl v letech 1879–1891.
Byl zakladatelem deníku Moravská orlice (1863) a vídeňského listu Vaterland.
Stal se předním členem Moravskoslezské hospodářské společnosti, Moravskoslezského lesního spolku, Katolické politické ústřední jednoty moravské, Matice
Besedního domu a dalších společností.
Na zámku v Líšni vybudoval knihovnu. Vlastnil cennou numismatickou sbírku.
Jeho přičiněním přišel v roce 1877 do Tvarožné P. Václav Kosmák a byl postaven
novogotický kostel sv. Mikuláše.
Je uváděn v přehledu moravských osobností, jehož první část nedávno vyšla.
Václav Kosmák
Připomněli jsme si výročí narození významného tvaroženského faráře a spisovatele. Narodil se v Martínkově na Třebíčsku 3. září 1843 a zemřel 15. března 1898
v Prosiměřicích na Znojemsku. V obci ho připomíná za jeho působení postavený
novogotický kostel sv. Mikuláše a Kosmákův kříž u silnice do Brna. Další památkou je pomník u kostela, odhalený 5. července 1923. Účast mnoha významných
osobností mimo jiné opata P. Bařiny a ministra prof. Šrámka dokládá, jakou osobností své doby P. Kosmák byl.
Nová socha
(Z pamětní knihy obce Tvarožná)
V červenci 1937 postavena byla na návsi u mostu nová socha sv. Jana Nepomuckého – v blízkosti staré sochy jmenovaného světce před domem č. 16. Sochu daro5
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val nejmenovaný občan z Tvarožné. Zhotovil ji mistr Fabiánek z Ivanovic na Hané.
Stála prý asi 10 000 Kč.
Nová socha byla posvěcena 11. července 1937. Kázání měl místní rodák Dp. profesor Neužil z Bučovic.
Zábradlí kol kaple (pozn. asi má být kolem sochy) pořídila obec za 800 Kč z fondu kaple na Kopečku.
Do záležitosti s darováním nové sochy zasáhl státní památkový úřad, poněvadž
se jednalo o přemístění staré sochy, která byla uznána za hodnotnou umělecko-historickou (byla to barokní socha sv. Jana Nepomuckého z let 1790–1830) památku,
stojící pod ochranou zmíněného úřadu. Konečně bylo dáno povolení ku přemístění
staré sochy do farní zahrady za předpokladu, že přemístění, zabezpečení a osazení
sochy bude odborně provedeno. Učinil tak pan Emanuel Chňoupek, místní tesař
za pomoci několika občanů za dozoru mistra Fabiánka.

Oprava dětského hřiště

V těchto dnech byla dokončena úprava a opravy dětského hřiště u průchodu
na návsi. Byly zde položeny gumové dlaždice pod hracími prvky, jelikož tyto plochy velice trpěly udupáním a zničením trávy. Doufáme, že toto vylepšení podstatně
zvýší jak bezpečnost hrajících si dětí, tak i jejich spokojenost. Hrací prvky, které
byly zničeny vandaly byly opraveny. V letošním roce proběhla též pravidelná revize
hřiště, kterou provedla odborná ﬁrma. V celém prostoru hřiště byla zaseta tráva,
takže nebude možné v podzimních měsících, aby si zde děti hrály.
Byl vydán provozní řád, který je na hřišti vyvěšen. V uplynulé době se zde děly
značné nepřístojnosti od dospívající mládeže, která nejen ničila hrací prvky, dělala
nepořádek, ale i rušila v nočních hodinách občany svými hlasitými a nemístnými
projevy. Dle provozního řádu je povolen vstup pouze dětem v doprovodu dospělých
osob. Další nešvar tohoto prostoru je, že již dlouhou dobu zde některý z občanů
odkládá komunální odpad do košů, které slouží hřišti. Dovedete si jistě představit,
jak vypadá ráno hřiště po nájezdu koček na tyto odpadky. Žádáme touto cestou
občany, kteří se této činnosti dopouštějí, aby zvážili své jednání a ukládali odpad
tam, kam patří, to je do popelnic, případně pytlů.
Věříme, že zkulturnění prostředí pro naše děti je snahou všech občanů a všichni pomohou dodržováním provozního řádu toto prostředí udržet v pořádku.

Šlapanice – čistá Říčka a Rakovec

Ing. Jiří Havel
místostarosta

Dne 26. 7. 2007 byla ukončena veřejná soutěž na zhotovitele stavby „Šlapanicko
– čistá Říčka a Rakovec“. Předmětem této stavby je vybudovat splaškovou kanalizaci
v obcích Kovalovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice a Viničné Šumice a odvést tyto splaškové vody pomocí kanalizačního sběrače do čistírny
odpadních vod v Modřicích.
Všichni soutěžící byli obesláni a seznámeni s výsledkem veřejné soutěže. Nikdo
z nich nevyužil práva na vznesení jakékoliv námitky proti výsledku veřejné soutěže.
Námitky mohly být vznášeny v termínu 15ti dnů od doručení výsledku.
Tvaroženský zpravodaj
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Dne 22. 8. 2007 tedy mohlo dojít k podpisu mezi investorem stavby a zhotovitelem stavby. Zhotovitelem stavby je Sdružení Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec
(dále jen „Sdružení“). Vedoucím účastníkem sdružení je ﬁrma IMOS Brno, a.s.,
účastníkem sdružení je ﬁrma OHL ŽS, a.s.
V současné době je zpracovávána realizační projektová dokumentace.
Stavba bude započata dne 8. 10. 2007. Výkopové práce budou zahájeny na hlavním sběrači u Jiříkovic a u dálnice. Dále pak se bude postupovat s hlavním sběračem směrem na obec Tvarožnou a na Velatice. Tyto dvě obce budou také první,
kde se začne budovat síť kanalizačních stok a domovních přípojek.
Je zřejmé, že celou stavbou budou všechny obce zatíženy. Bude zhoršen přístup
do obcí, zvýšena hlučnost, prašnost, dopravní zahuštění. Jistě vyvstanou i další
problémy. Proto budeme vděčni za maximální pochopení a trpělivost ze strany
všech občanů obce. Výsledkem bude obec s vybudovanou kanalizační sítí, což zvýší
hodnotu každé nemovitosti.
Ing. Markéta Staňková

Splaškové odkanalizování

(aktuální informace na www.tvarozna.cz odkaz informace/splaškové odkanalizování)
V rámci projektu „Čistá Říčka-Rakovec“ pro ochranu řeky Dyje se odkanalizování týká obcí Velatice, Mokrá-Horákov, Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice a
Viničné Šumice.
Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel, kterým je sdružení stavebních ﬁrem
IMOS Brno a.s. a OHL ŽS Brno a.s.
Cena za dílo je 25 176 972 Euro.
Smlouva se zhotovitelem byla podepsána 22. srpna 2007.
Správcem stavby je ﬁrma Mott Mac Donald Praha, cena z výběrového řízení
je 1 087 154 Euro.
Projektovou dokumentaci vypracovala ﬁrma Pőyry Environment a.s. Brno.
Zahájení stavby 10/2007.
Ukončení stavby 12/2009.
František Kopecký



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
říjen–listopad 2007
středa 26. 9. 15:00–17:00 hod.
sobota 6. 10. 9:00–11:00 hod.
středa 17. 10. 15:00–17:00 hod.
sobota 27. 10. 9:00–11:00 hod.
středa 7. 11. 15:00–17:00 hod.
středa 14. 11. 15:00–17:00 hod.
středa 28. 11. 15:00–17:00 hod.
7
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Z činnosti zájmových organizací

Mladí hasiči nezahálí…

Prázdniny utekly jako velká voda, máme tu nový školní rok a zároveň také další
soutěžní sezónu. A jak jsme si vedli v té loňské sezóně 2006/2007, jakých výsledků
jsme dosáhli, co se nám podařilo i nepodařilo, s tím bychom Vás nyní rádi alespoň
stručně seznámili.
Ihned po letních prázdninách jsme začali s přípravou na tradiční branný závod,
který se tentokrát konal 7. října ve Zbýšově. Uzly, značky, zdravověda, topograﬁe
– snažili jsme se , ale protože se závodu nemohly zúčastnit největší opory našeho
týmu, bylo z toho poslední 10. místo. Je ovšem pravda, že ve složení, v jakém družstvo vyběhlo na vcelku náročnou trať, se toto umístění dalo očekávat. Premiéru na
tomto „braňáku“ mělo družstvo našich dorostenců, kteří nakonec obsadili 3. místo.
Přes zimu jsme si udělali malou přestávku, abychom načerpali síly a pustili se
co nejdříve opět do práce. Jaro 2007 pro nás začalo optimisticky. Naše řady posílilo
několik „nových“ dětí, které se ihned zapojily do přípravy na jarní sezónu. Díky
těmto nováčkům se nám podařilo opět sestavit 2 soutěžní družstva. Po delší debatě z toho nakonec vzešli SOPTÍCI a VELBLOUDI. A nyní tedy výsledky, kterých
se nám podařilo v jarní části dosáhnout:
28. dubna 2007
8. května 2007
27. května 2007
2. června 2007

Sivice
Přísnotice
Březina
Zastávka

SOPTÍCI
SOPTÍCI
SOPTÍCI
SOPTÍCI

5. místo
5. místo
6. místo
6. místo

VELBLOUDI 10. místo
VELBLOUDI 7. místo
VELBLOUDI 11. místo
VELBLOUDI 12. místo

19. května 2007 jsme v Přísnoticích ve hře PLAMEN obsadili 8. místo, a to hlavně díky špatnému umístění v podzimním branném závodě. Domů jsme si ale jeden
pohár přece jen vezli. Michal Pejřil byl oceněn jako nejmladší účastník hry PLAMEN, na 2. místě skončila také „naše“ Katka Křenková.
23. června 2007 proběhla soutěž v Židlochovicích. I přesto, že se tento den konaly v naší obci tradiční hody, podařilo se nám nakonec sestavit jedno soutěžní
družstvo, díky jehož dobrému výkonu jsme se posunuli v celkovém vyhodnocení
ligy mládeže Brno – venkov na krásné, pro nás už i trochu tak tradiční, 6. místo.
Poděkování patří hlavně těm dětem, které neodradilo od účasti na závodě ani to,
že se měly odpoledne obléknout do krojů, aby mohly společně s ostatními žáky
naší základní školy zatančit na parketu v areálu KD Kosmák Českou besedu, nebo
je čekal odjezd na dovolenou.
Den předtím, tedy v pátek 22. června, se konala v Sivicích soutěž „prázdninový
pohár mládeže okrsku Pozořice“. Protože se jednalo o závod pořádaný jen pro náš
okrsek Pozořice a konkurence nebyla tak veliká jako na tradičních závodech ligy
mládeže, obsadili jsme v kategorii mladších 1. a 3. místo. Za hrozivé bouřky jsme
si odváželi do naší hasičské zbrojnice krásný pohár a další ceny.
A protože jsme se chtěli také podívat, jak se soutěží a jaká konkurence je v jiných
okresech, 5. května jsme se vypravili do Kroužku (okres Vyškov), kde probíhala
Tvaroženský zpravodaj
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soutěž v požárním útoku. A jak jsme dopadli? SOPTÍCI se tentokrát museli spokojit s 6. místem, zatímco VELBLOUDI zabodovali a dosáhli výborného 2. místa.
O tom, že opravdu nezahálíme, a to ani o prázdninách, svědčí naše účast
na „Noční soutěži o pohár starosty obce Čebín“ pořádané 25. srpna 2007 v areálu koupaliště Příhon ve zmíněné obci. Jak sám název závodu napovídá, jednalo
se o netradiční soutěž v „tradičním“ požárním útoku, jejíž začátek byl stanoven
na 19. hodinu. Domů jsme sice dorazili už trošku unaveni, ale velice spokojeni. Přivezli jsme si totiž pohár za 3. místo. Nutno ještě podotknout, že tato soutěž byla
vyhlášena pouze v kategorii starších žáků, ale naše družstvo bylo sestaveno z mladších, proto si děti zaslouží velkou pochvalu za úžasný výkon.
Zbývá malé zhodnocení tohoto ročníku: krůček po krůčku se naše výkony
zlepšují, stále je sice vidět, že náš věkový průměr je ve srovnání s ostatními nízký,
ale když dětem vydrží jejich elán, již brzy se společně jistě probojujeme mezi ty nejlepší týmy a naše sbírka pohárů se bude dále rozrůstat.
Nechme pro tuto chvíli soutěžení. Také letos jsme strávili společné odpoledne
při příležitosti pálení čarodějnic. Chvíle čekání na grilované maso či špekáčky jsme
si krátili různými soutěžemi. Všichni jsme obdrželi sladkou odměnu a po zkonzumování skvěle připraveného jídla a pití jsme se rozešli do svých domovů. A to už
se většina z nás těšila na další akci. V neděli 6. května pořádal náš sbor autobusový
výlet. Tentokrát jsme „prožili“ pohádkovou plavbu po řece Moravě, viděli spoustu
známých pohádkových postav, zažili hodně legrace, ti nejmenší možná také trošku
toho strachu, loď totiž přepadli piráti, ale nakonec stejně jako v každé pohádce
všechno dobře dopadlo. Cestou zpět jsme ještě stihli prohlídku ZOO v Hodoníně.
I přes nepřízeň počasí jsme prožili pěkný den a vraceli se domů plni zážitků.
Opět máme před sebou moře práce, čeká nás trénování, zkoušení a učení, věříme, že už brzy se odměníme za naše snažení alespoň trošku lepšími výsledky,
se kterými se Vám určitě rádi pochlubíme. Držte nám tedy pěsti, ať máme i trošku
toho soutěžního štěstí.
Michaela Pejřilová

Stručný pohled do historie skautingu ve Tvarožné.

V úvodu měsíce srpna t. r. bylo v několika sdělovacích prostředcích vzpomenuto 100. výročí světového skautingu. Jedná se o mládežnickou výchovnou a zájmovou činnost. Také v naší obci má skauting svoji tradici. Na jaře roku 1946 vznikla
ve Tvarožné zájmová nepolitická mládežnická organizace JUNÁK. Organizačně
byla začleněna do okrsku Šlapanice. Jejími zakládajícími členy byli nadšenci Miloslav Krček, Alois Kotulan, Ladislav a Miroslav Irajnovi a Kaláb Jaroslav st. Později
rozšířili oddíl Zdeněk Omasta, Burša Jan, Pluháček Ladislav, Kaláb Jaroslav ml.,
Šubrt František, Šebela Antonín, Štos Rudolf, Kaláb Václav, Skácel Karel, Bílek Vilém, Ondráček Antonín, Ondráček Alois a Jedlička Václav.
V roce 1949 byla založena při oddíle Junáka skupina tzv. Vlčat, jejímiž členy
byli Mirek Dostal, Mirek Havlásek, Alois Chaloupka, Milan Krček, Bohumil Šubrt, Pavel Vrážel, Hynek Ondráček, Vladimír Horák, Rostislav Vašíček a František
Liškutín.
9
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Zájmová i pracovní aktivita byla velmi různorodá. Byly pořádány jednodenní
i vícedenní poznávací výlety na Rokytnici, na Říčky, do Jedovnic, na Mohylu míru,
do Náměště n. Osl. apod. V září r. 1946 byla založena hudební skupina, jejíž zakládajícími členy byli Miloslav Krček, Jaroslav Kaláb a Alois Kotulan. Poněvadž
se jednalo o mandolinovou skupinu, nelze vyloučit, nejednalo-li se o budoucí základ stávajících Tamburášů. Pod režijním vedením pana Aloise Dostala byla nastudována a uvedena divadelní představení Sirotek v Radhošti a Blaničtí Rytíři. I zde
lze zřejmě mladým nadšencům přičíst k dobru, že byl vytvořen základ budoucí
poválečné obnově divadelní ochotnické činnosti ve Tvarožné.
Poněvadž oddíl neměl vlastní klubovnu a scházel se porůznu, bylo rozhodnuto
a také se stalo, že se začala budovat na severní straně kopečku Santon zděná klubovna. Finanční prostředky se získaly z vlastních příspěvků členů, ze zisku z divadelních představení, sběrem odpadových surovin apod. Stavba byla v hrubé stavbě
vybudována, avšak po zrušení oddílu chátrala a nakonec byla rozebrána a materiál
použit na výstavbu tehdejších rodinných domků ve Tvarožné. Bohužel vznikem
ČSM byla v polovině roku 1949 činnost oddílu JUNÁK zřejmě ukončena.
Bohumil Šubrt, Tvarožná

Informace byly čerpány ze soukromých poznámek zakládajících členů z nichž
už mnozí nežijí. Tímto příspěvkem chtěl autor připomenout stoleté trvání skautingu a aktivitu a vitalitu mladých lidí v napjaté poválečné době.

Sdělení

Od 1. října 2007 začne cvičení na velkých míčích a overballech. Letošní školní
rok bych cvičení ráda rozdělila na dvě skupiny.
První skupina bude cvičení v rehabilitačním a klidném duchu. Cvičíme pro
zdraví a pro radost, se snahou protáhnout a posílit svaly. Cvičí se každé pondělí od
18:30–19:30 hod.
Druhá skupina je pro ty kdo se chtějí zahřát při rychlejší rytmické hudbě. Opět
každé pondělí od 19:30–20:30 hod.
Ráda bych Vás tímto pozvala na společné hodiny a připomněla, že cvičení je pro
každého, bez rozdílu věku.
Jakékoliv další dotazy a informace na tel. č. 604 832 212.
Těší se na Vás

Marcela Buchtová
fyzioterapeutka

Sokolovna má 80 let

Den 4. září 1927 byl pro Tělocvičnou jednotu Sokol velkým svátkem. Tento den
byla při zájezdu jednot Vaníčkovy župy a veřejném vystoupení členů jednoty slavnostně otevřena a předána do užívání budova „Sokolovny“ včetně letního cvičiště.
Tímto aktem bylo završeno nesmírné úsilí členů TJ Sokol o vybudování vlastního stánku k provozování tělesných cvičení a naplňování cílů zakladatelů „Sokola“
dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Tvaroženský zpravodaj
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Stavba byla provedena svépomocí členů a za 8 týdnů dokončena v hrubé stavbě
k tomuto datu.
Historie vzniku je podrobně zachycena v „Pamětní knize obce Tvarožná“ (autor učitel Krejčí), jejíž podstatná část byla obsažena v „Tvaroženském zpravodaji
č. 6/2006 v článku starosty obce Františka Kopeckého.
Svou vzpomínkou chci oživit obrovské úsilí a elán hrstky členů TJ, kteří se nebáli překážek a kteří věnovali všechny síly a prostředky k uskutečnění cíle, který
si na valné hromadě stanovili.
Sokolovna se stala prvním objektem v obci, který poskytoval členům TJ a občanům Tvarožné plné vyžití v oblasti tělesných cvičení a kultury v následujících
letech. 7. října 2006 byla budova slavnostně otevřena podruhé.
Moudrým rozhodnutím obecního zastupitelstva byla do plánu obce zahrnuta
generální oprava a modernizace stávající budovy a vrácení jejího původního poslání tělovýchově a kultuře.
Rozšířením o sociální přístavek se šatnami, umývárnami a sociálním zařízením umožní využívat modernizovanou budovu nejen o aktivity méně náročných
sportů a cvičení, ale současně poskytovat komplexní služby i víceúčelovému hřišti
a současně přesunout kulturní akce pořádané občanskými sdruženími na Sokolovnu a odlehčit tak přetíženému „Kulturnímu domu“.
Tato aktivita zastupitelů obce snese srovnání s činem zakladatelů v roce 1927.
Patří jim dík!
Svou vzpomínkou na obě akce chci závěrem vyslovit jedno přání, jehož realizace by byla, jak se v lidové pranostice říká: „třešničkou na dortu“.
11
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1. Vrátit budově Sokolovny identitu obnovením původního názvu „Sokolovna“.
2. Kulturní komise zvážit zařazení budovy mezi „památné budovy“ (objekty)
v obci.
3. Pro informaci té nejmladší generace a generace příští, jakož i návštěvníků obce,
instalovat na budovu pamětní desku s vyznačením:
Roku 1927 – postavení budovy
Roku 2006 – provedena generální oprava a modernizace budovy
Za vstřícné řešení děkuji.



Jan Urbánek st.
dlouholetý člen výboru Sokola

Z farnosti

Zítra se bude zase věřit!

Splní se tato předpověď, jenž je vlastně názvem jedné knihy? Prognózy do
budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy veřejného mínění a
statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho radostnou zvěst
– „evangelium“.
Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen ten,
kdo bude schopen svoji víru obhájit. A to hlavně v liberálním, ateistickém prostředí, ve kterém většinou žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti.
Takovou tradiční osobní víru je sice možno donést až ke konci svého života, ale je
téměř nemožné tuto víru dnes předávat svým dětem. Dříve či později si Vaše děti
začnou klást otázky, které jste si Vy sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré
chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobré mít
církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné
uspořádat rodičům důstojný církevní po-hřeb?“
Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho
pro svůj život praktické důsledky – zítra již věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je sám Ježíš Kristus. V pluralistickém, globalizujícím se světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle
sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu
důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí jenom ten, kdo ví, KOMU a
PROČ uvěřil.
Proto si myslím, že křesťanství jen ze zvyku nebo bez osobního vztahu ke Kristu, opravdu nemá budoucnost. Buďto se staneme pro tento svět „světlem a solí“
nebo nás samotné labyrint tohoto světa pohltí. Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé
i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, tímto pozvání na LIDOVÉ MISIE, jenž mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně Vaší víry v Boha, které si
možná sami čas od času kladete.
Za misijní skupinu redemptoristů
P. Jiří Šindelář CSsR
Tvaroženský zpravodaj
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Farní kostel Tvarožná 22.-30.9.2007
SOBOTA
NED�LE
23.9.

POND�LÍ
24.9.

ÚTERÝ
25.9.

ST�EDA
26.9.

�TVRTEK
27.9.

PÁTEK
28.9.
Slav. sv.
Václava

SOBOTA
29.9.

NED�LE
30.9.
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17.30
7.45
10.45
11.45
14.00
16.00
8.00
8.30
16.00
18.30
19.00
20.00
8.00
8.30
16.00
18.30
19.00
20.00
8.00
8.30
15.00
18.30
19.00
20.00
8.00
8.30
18.30
19.00
8.00
8.30

18.30
19.00

20.00
8.00
8.30
16.30
17.00

19.00
7.45
10.45

„POT�EBA OBRÁCENÍ“ - zahájení misií, mše sv.
„JAKÝ JE NÁŠ B�H?“- mše sv.
„JAKÝ JE NÁŠ B�H?“- mše sv.
Setkání s mládeží na téma: „Život s Ježíšem“
Koncert Evy Henychové
Katecheze pro ženy
Škola modlitby
„H�ÍCH“ – mše sv.
Setkání pro d�ti (6.-9. t�.) z Tvarožné, Mokré a Blažovic
Škola modlitby
„H�ÍCH �LOV�KA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“, mše sv.
Katecheze pro muže
Škola modlitby
„ZPOV�� – SVÁTOST SMÍ�ENÍ“ - mše sv.
Setkání pro d�ti (1.-5. t�.) z Tvarožné, Mokré a Blažovic
Škola modlitby
„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍ�ENÍ“- mše sv.
Katecheze o zpov�di, jako o „svátosti smí�ení“
Svátost smí�ení, škola modlitby
„CÍRKEV“ – mše sv.
Návšt�va v DPS Horákov
Svátost smí�ení, škola modlitby
„O POSLEDNÍCH V�CECH �LOV�KA“- mše sv.
Beseda s misioná�i
Svátost smí�ení, škola modlitby
„PÍSMO SVATÉ“ – mše sv.
Svátost smí�ení, škola modlitby
„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“- mše sv., adorace
Svátost smí�ení, škola modlitby
„UTRPENÍ V ŽIVOT� �LOV�KA“- mše sv. spojená s ud�lování
svátosti pomazání nemocných
B�hem dne návšt�vy nemocných v domácnostech
Svátost smí�ení, škola modlitby
„BÝT SV�TLEM A SOLÍ SVÉMU OKOLÍ“- mše sv. zam��ená zvlášt�
pro mladé lidi, hraje místní schola
Setkání s mládeží na téma: „Povoláni k lásce“�
Svátost smí�ení, škola modlitby
„PANNA MARIA“- mše sv.
Svátost smí�ení, novéna k P. Marii Matce Ustavi�né Pomoci
„P�EDEVŠÍM VŠAK M�JTE LÁSKU“- mše sv.
spojená s obnovou manželských slib�
Pozvánka na dobrý film (138 min)
„KRIST�V K�ÍŽ“- mše sv.
„KRIST�V K�ÍŽ“- mše sv., posv�cení misijního k�íže a záv�r misií
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Ze života…

Taneční aneb Let‘s dance v Tvarožné

Taneční kurz: začátečníci: 3. října 2007 v 18:00 hodin
pokročilí:
5. října 2007 ve 20:30 hodin.
Taneční sezona se kvapem blíží, taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé,
pro mládež i dospělé jsou za dveřmi.
Předchozí taneční kurz jsme uspořádali od ledna, letos bychom chtěli začít
dříve, nejlépe na podzim. Je důležité se
připravit na nadcházející plesovou sezónu, abychom mohli předvést důstojný pohyb po parketu.
Náš lednový kurz byl velmi úspěšný,
což je zcela objektivní hodnocení nejen
nás, nadšených lektorů, ale i všech účastníků, kteří kromě základů téměř všech
společenských tanců zvládli i náročnou choreograﬁi polonézy. Toto předtančení
bylo poněkud nad rámec kurzu, scházeli jsme se a tvrdě pracovali i mimo taneční
lekce a výsledek stál za to. Kdo jste navštívili naši dubnovou prodlouženou, mohli
jste posoudit. Existuje i záznam této události, který dostali nejen tanečníci, ale je
k nahlédnutí i na obecním úřadě.
Pokračovací taneční kurz, který bude navazovat na předchozí, začne 5. října
2007. Těšíme se na naše páry, které prokázaly nejen velkou pohybovou zdatnost,
ale i psychickou odolnost, neboť se nedaly zastrašit rozsahem a náročností choreograﬁí. Tanečníci se dokonce scházeli a trénovali i mimo vedené taneční hodiny.
Vzájemně si pomáhali a ukazovali si obtížnější části sestav, aby v pátečním kurzu
byli připraveni na nové ﬁgury a další tance. Bylo to pro nás nesmírně pozitivní a
kurz byl nakonec mnohem náročnější, než jsme původně zamýšleli. Úkolem každého základního tanečního kurzu je naučit se pohybu po parketu ve společenských
tancích. Jenomže naši tanečníci zvládli nejen základní krok, ale naučili se i choreograﬁe, které s jistotou zatančili. V pokračovacím kurzu chceme na tyto sestavy
navázat, zvýšit kulturu pohybu a přidat další ﬁgury.
Pro nové páry, které by se k nám chtěly přidat, je důležité objasnit, že lidská
paměť je zrádná, takže začátek kurzu bude opakovací a to tak dlouho, až budeme
schopni jít dál, takže se neobávejte příliš vysoko nasazené laťky.
Dále máme nabídku nového kurzu pro začínající páry. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie, od mládeže pro dospělé. Probereme základy standardních
tanců, jako je waltz, tango, valčík, quickstep a latinskoamerických, což je cha cha,
rumba, jive a polka. Kurz začne také začátkem října, ale vzhledem k tomu, že je
zaměřen na mládež, posunuli jsme začátek na šestou hodinu.
Důležitou otázkou pro nové páry je vhodné oblečení pro společenský tanec.
Ačkoli se do jisté míry jedná o náročné sportovní výkony, neoblékejte si, prosím,
na tanec sportovní dresy. Pánové to mají poměrně jednoduché – jakékoli dlouhé
kalhoty a nejlépe košili s krátkým rukávem, neboť se na parketu hodně zahřejeTvaroženský zpravodaj
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te. Jedna profesionální trenérka nepovažuje taneční trénink za dostatečný, pokud
pánům nekape pot z kravaty. My vás do těchto extrémů nenutíme, kravata není
nezbytná, ale poznáte sami, že se budete cítit na parketu lépe v pěkném oblečení.
Dámy, pozor. Vy jste jistě půvabné v jakémkoli oděvu, ale pro tanec potřebujete
oblečení, v němž se můžete hýbat, a to tak, že hodně.
Takže žádné upnuté sukénky či kalhoty, v nichž se nemůžete nadechnout, natož
udělat krok. A boty. Základní předpoklad pro nezmrzačení se na parketu. Volte samozřejmě společenskou obuv, ale s určitým omezením. Nepochybně jste v různých
televizních pořadech, nebo i naživo, viděli tanečnice na vysokých, tenoučkých
podpatcích, které podávaly téměř akrobatické výkony. Ano, jsou to však speciálně
ušité a vyztužené taneční boty. Běžné jehly se pro tanec nehodí. Volte boty nejen
pohodlné, ale takové, v nichž máte jistotu, že neuklouznete, ani když rychle běžíte
nebo skáčete. A ještě taková drobnost. Pohyb v páru je náročný na koordinaci obou
tanečníků, která se nemusí vždy zcela zdařit. Pánové mají uzavřené polobotky, ale
co dámy s nechráněnými prstíky? Myslete na to, až si budete chystat taneční střevíčky.

Vážení přátelé tance, těšíme se na vás v říjnových tanečních kurzech a doufáme,
že se vám tanec stane příjemnou relaxací i možností společenského kontaktu.
Zina a Jiří Čechovi, Miriam a Jiří Lechovi

Vzpomínka na učitele

14. září uplynulo právě 100 roků od narození učitele, který se vepsal do života
mnoha žáků tvaroženské školy i do historie Tvarožné. Tím učitelem byl Bohuslav
Dostál. Učitel, ředitel školy ve Tvarožné, školní inspektor na okrese, ale také sokol,
cvičitel mládeže, režisér ochotnického divadla v obci a především morální a občanská autorita, kterou ač neradi museli uznávat i jeho odpůrci z řad místních, tehdy
tzv. politicky uvědomělých.
Patřím k těm jeho žákům, který se s ním setkal v životě ve více situacích. Ze školních let mně v paměti zůstala jeho poutavá vyprávění o české literatuře, národních
buditelích i rozbory básně Jana Nerudy, nebo J. V. Sládka. Dodnes mně v uších
15
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znějí verše: „…a hrdý buď, žes vytrval…“, nebo Nerudovy verše z básně „Před fortnou milosrdných“. Mnozí z naší generace si pamatují pochodující žactvo na hodiny
tělocviku a jejich zpěv, který se rozléhal po celé Tvarožné. Po straně vždy kráčel
učitel tělocviku Bohuslav Dostál.
Každý školní rok končil žákovským divadelním představením, které pro mnohé
z nás bylo inspirací i pro pozdější ochotnické aktivity. Organizátorem i režisérem
byl opět pan učitel Dostál. Také poslední ochotnické divadelní představení „Radúz a Mahulena“ v šedesátých letech režíroval učitel Dostál. Mnozí z Vás, čtenářů
Zpravodaje, si jistě vzpomínáte. Vždyť ti z nás, kteří v této klasice české divadelní
tvorby hráli, už patří mezi šedesátníky až osmdesátníky.
Životní osudy jeho žáků byly různé. Každý si odnesl ze školy i z rodné obce nejrůznější vzpomínky a někdy i po létech znovu potřebu kontaktovat své učitele. Také
já jsem v roce 1968 znovu požádal pana učitele Dostála o pomoc. Tentokrát ne jako
znalce českého jazyka, ale jako němčináře. Ve svém zaměstnání jsem potřeboval
zdokonalit němčinu a tak už jsem jako starší žák docházel po večerech k Dostálům
na hodiny německého jazyka. Stejně jako ze školních let i z těchto pozdějších sekání s učitelem Dostálem mám mnoho vzpomínek. To nebývaly pouze hodiny výuky
jazyka, ale přátelská setkání plná otázek i odpovědí, ﬁlosoﬁe i životních moudrostí
a postojů, které se předávají z generace na generaci. V roce 1968 bylo panu učiteli
61 roků a už tehdy měl díky prožitému životu i svým zásadám možnost předávat
generační moudro dál. Ohlížím se za současnou generací. Máme co dohánět.
Ing. František Gale

Dopisy z venkova – ze zpráv Hlasu lidu (4.)

Hlas, v Brně 21. srpna 1892
Z Tvarožny. (Napoleonův vrch.)
Po mnoho roků byl u nás takzvaný Napoleonův vrch opuštěn, kdežto před
mnoha lety byl zalesněn. Kdo tehda nenašel útěchy ve stínu pod stromy, zašel sobě
nahoru do kaple, kde se nalézá socha Matky Boží Sněžné, neboť před mnoha lety
k ní mnoho tisíc zbožných křesťanů až z Uher a jiných dalekých krajin putovalo.
Časem les hynul, až tak krásný vrch stal se opuštěným pastviskem.
Opět ale nadešla doba jiná a to tím, když se k nám do Tvarožné dostal roku 1877
milovaný dp. farář Václav Kosmák. Tento obracel stále své zraky k opuštěnému
kopci. Stáloť to mnoho práce, i několik roků uplynulo, než se jemu podařilo dílo
a než občané všichni na to svolili. Právě roku 1888 na památku 40letého panovnického jubilea Jeho Veličenstva a na přání dp. faráře chopili se práce jak staří tak
mladí, ba i školní dítky dělaly doly k sázení lesních stromů. Tak onen opuštěný vrch
byl opět zalesněn.
Na den slavnosti Panny Marie Sněžné, dne 7. srpna, připutovalo na ten Napoleonův vrch mnoho horlivých poutníků z Brna, ze Šlapanic a z celého okolí. K žádosti pak dp. faráře V. Kosmáka a sl. představenstva obce dal výbor zemský podporu 180 zl., z lesnické školky bylo poskytnuto 50.000 lesních stromků všeho druhu,
pak od Jeho Exc. pana hraběte Egberta Belcrediho z Líšně několik tisíc stromků
akátových, jenž i svého zahradníka na místo vyslal, by stromy pravidelně vysázeTvaroženský zpravodaj
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ny byly. Též pan Alois Šour, revírník v Hostěnicích, daroval několik set krásných
jedliček. Dále pak daroval pan Josef Blahák, rodák tvaroženský, nyní vyrobitel cementové dlažby ve Slavkově a v Brně, dlažbu do kaple na onom kopci. Též dlužno
děkovati onomu neznámému dobrodinci, který každou sobotu a neděli opatřuje
světlem kapličku.
Všem ctěným pánům dobrodincům, jak svrchu podotknuto jest, za všechno
dobré a užitečné, co ku zvelebení a povznesení onoho tak památného kopce a
ku poctě Matky Boží Sněžné učinili, voláme „zaplať pán Bůh!“
Jednatel.
Pro Tvaroženský zpravodaj vyhledal Jiří Čalkovský, kronikář obce Podolí.
Příště o volbách silničních výborů na Moravě.



Motoristův koutek
M�STSKÝ Ú�AD ŠLAPANICE
pracovišt� Opušt�ná 9/2, 656 70 Brno
ODBOR DOPRAVY

V Brn� dne 5.9.2007

Upozorn�ní ob�an�m
Vážení spoluob�ané,
na základ� oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozor�ujeme na nutnost
vým�ny �idi�ských pr�kaz� vydaných od 1. �ervence 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace naleznete na ú�ední desce obecního ú�adu , internetových stránkách
Ministerstva dopravy
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Ridicske_pruka
zy/Platne_ridicske_prukazy_v_Ceske_republice.htm, p�ípadn� na odboru dopravy
M�stského ú�adu Šlapanice-Opušt�ná 9/2, Brno, I.patro, dv.�.215.
Ke konci roku mohou být z provozních d�vod� vým�ny �idi�ských pr�kaz�
spojeny s velmi dlouhým �ekáním ve frontách na ú�ad�. Nelze opomenout, že
�ízením vozidla bez platného �idi�ského pr�kazu se �idi� dopouští dopravního
p�estupku. Proto, prosím s vým�nou �idi�ských pr�kaz� za nové neotálejte.
Ing. Ivo Baar
pov��ený vedením odboru dopravy

17

Ročník 35 • Číslo 5 • září–říjen 2007

Tvaroženský zpravodaj

18

Novela silničního zákona

Od středy 22. srpna 2007 vstoupila v platnost malá novela silničního zákona, která
odstranila vyložené nesmysly a mírně upravuje postihy za vybrané přestupky.
1) Ze zákona tak zmizí sankce pro ty, kteří při nehodě zraní pouze sami sebe. Cyklisté a motorkáři se tak již nemusí bát pádu, kdy jim hrozila pokuta až 50 000 Kč.
To znamená, že když motorkář spadne z motocyklu a oba skončí v příkopě, bude
mít problémy pouze s vlastním zdravím a peníze dříve placené za pokutu nyní
může investovat do opravy motocyklu.
2) Zákon dále ruší odebrání řidičského průkazu v případě stání na místech vyhrazených pro invalidy. Zde zůstane jen peněžitá sankce do výše 10 000 Kč. Dále
v případě stání v obytné a pěší zóně již nebudou udělovány body, ale jen ﬁnanční
pokuty.
3) Zákon dále odstraňuje právo poštovních vozů zastavit a stát na místech, kde toto
neumožňuje dopravní značení.
4) Ze zákona bude řidiči udělena pokuta až 10 000 Kč a až roční zákaz činnosti bude
hrozit tomu, kdo řídí vozidlo, jehož tabulka státní poznávací značky (registrační
značky) je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna
nebo podstatně ztížena její čitelnost. To znamená, že krásná dívčí tanga na SPZ
se mohou celkem dost prodražit. Stejně jako všechny další samolepky, nečistoty
či ohnuté státní poznávací značky.
Řidiči automobilů se možná usmívají, že si zákon konečně posvítí na ty drzé
motorkáře, ale upravené pravidlo o čitelnosti SPZ se týká i jich. Tzv. piráti silnic,
kteří nevozí přední poznávací značku, aby se vyhnuli identiﬁkaci vozidla během
focení, když je změří policejní radar, mají také smůlu. Výmluvy typu: „Mně ta eSPéZetka upadla během jízdy...“ nebo „Mně ji někdo ukradl a já si toho ráno nevšiml...“
už nebudou platit, protože zákon jasně říká, že řidič je před jízdou povinen vozidlo
zkontrolovat (to je argument proti ukradení SPZ). A dále se praví, že státní poznávací značka musí být pevně přichycena k vozidlu, šrouby nebo nýty. Tedy jakákoliv
jiná aplikace (zaklapnutí do plastových podkladek) je nezákonná a o pokutu si koledující (to k tomu upadnutí SPZtky během jízdy).
Nynější malá novela ovšem nepřináší nic zásadního, jen odstraňuje to nejhorší
ze špatného. Na velkou novelu si tak budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
Autor: Roman Daněk, redaktor www.auto.cz
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola

Prázdniny skončily a máme tu nový školní rok. Už během prázdninového odpočinku našich žáků se ve škole vše připravovalo pro jeho úspěšný start.
Dokončili jsme školní vzdělávací program, podle kterého začínáme učit v 1. ročníku. Nejsme ovšem jediná škola, od letošního roku se tak děje na všech školách
v ČR. Všechny školní vzdělávací programy vychází z Rámcového vzdělávacího programu daného MŠMT ČR. Struktura a závazné výstupy z 3. a 5. ročníku jsou pro
všechny školy jednotné. Metody, formy výuky a náplně učiva v jednotlivých ročnících si každá škola volí sama.
Během prázdnin byly také vymalovány tři místnosti v přízemí budovy školy,
provedeny menší opravy a úpravy v interiéru budovy, údržba pozemku v okolí školy
a byla zabezpečena revize okapů a střešní krytiny.
Školní rok 2007/2008 jsme zahájili již tradičně v třídě prvního ročníku. Letos
jsme kromě šesti prvňáčků přivítali i dvě nové učitelky.

V jakém složení tedy budeme v novém školním roce pracovat:
1. ročník – 6 žáků – třídní učitelka Mgr. Eva Klváčková
2. ročník – 17 žáků – třídní učitelka Mgr. Ivana Majerová
3. ročník – 8 žáků – třídní učitelka Mgr. Eva Klváčková (spojeni s 1. roč.)
4. ročník – 16 žáků – třídní učitelka Mgr. Věra Floriánová
5. ročník – 9 žáků – třídní učitelka Mgr. Jana Paukertová
Dalšími pedagogickými pracovníky naší školy jsou: Mgr. Iva Frýzová, Mgr. Miroslava Kotačková a Mgr. Pavlína Třečková. Nepovinný předmět náboženství bude
vyučovat paní Ing. Marie Ryšavá.
Školní družinu, která je denně v provozu od 11:40 do 16:00 hodin, povede paní
Martina Rozumková.
O pořádek ve škole se nadále bude starat školnice paní Renata Laníčková.
Akce pořádané školou během měsíce září:
• od 12. 9. začíná plavecký výcvik v plavecké škole ve Vyškově
• 18. 9. proběhne kontrola BOZP ze strany ČŠI
• koncem měsíce září se ve škole bude konat beseda k 100. výročí narození pana
učitele B. Dostala
• začátkem měsíce října proběhne sběr starého papíru
• od měsíce října se zahajuje činnost zájmových kroužků
Organizaci školního roku včetně školních prázdnin lze najít na našem webu.
Na závěr bych chtěla popřát všem dětem a pedagogům úspěšný a pohodový
nový školní rok, rodičům radost z dětí a spokojenost se školou.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ
Tvaroženský zpravodaj
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Mateřská škola Tvarožná

Jak rychle prázdniny začaly, tak ještě rychleji nám skončily. Začátek školního
roku se u nás v mateřské škole neobešel bez slziček, ale to už k září v každé mateřské škole patří. K docházce bylo pro školní rok 2007–2008 přijato 46 dětí, z toho
27 děvčat a 19 chlapců. Prázdniny v mateřské škole byly ve znamení úprav jako
každoročně. Malovali jsme a natírali v interiéru. Děkujeme touto cestou obecnímu úřadu, že se o nás tak dobře stará. Zároveň děkuji panu Vlastimilu Schulzovi za sponzorský dar, díky němuž jsme mohli zakoupit další dřevěný hrací prvek
na školní zahradu.
V měsíci září a říjnu nás čeká mnoho zajímavých akcí, které stojí za zmínku.
Již na počátku září začneme jezdit na plavecký výcvik do Vyškova, kde se v deseti
lekcích budeme učit plavat. 25. září k nám do mateřské školy přijede maňáskové
divadlo s pohádkou Krteček a škola. Je to pohádka plná písniček, ale i ponaučení.
Na začátku října se podíváme do horákovské obory na daňky a muﬂony. Budeme
rádi, když děti donesou pro tato zvířátka kaštany, sušené pečivo jako minulý rok,
protože tímto krokem se spolupodílí na záchraně těchto zvířat v oboře. Od října
začnou fungovat zájmové odpolední aktivity, mezi něž řadíme dramatickou výchovu, hru na ﬂétnu, hudebně pohybovou výchovu, keramiku trochu jinak a němčinku.
Doufáme, že každé dítě si vybere, co ho nejvíce zajímá. 9. října se v mateřské škole uskuteční dětská show ve spojení s kouzlením a předváděním malých pudlíků.
Na závěr se s našimi kouzelníky vyfotografují všechny děti. Touto akcí bych ukončila svůj příspěvek. Více se dozvíte na webových stránkách naší mateřské školy
www.materskeskolky.cz. Přeji všem krásné babí léto.
Bc. Yvona Hrbáčková

11. ročník Tvaroženské olympiády – letní část

Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do 6. čísla Tvaroženského zpravodaje je stanovena na 7. listopad 2007. 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.
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Naši jubilanti

září–říjen 2007
94 let

Divácká Marie, Tvarožná 160

80 let

Kopecká Božena, Tvarožná 165
Urbánková Ludmila, Tvarožná 43
Štěpánek Alois, Tvarožná 225

70 let

Švábenská Věra, Tvarožná 5
Mullerová Marie, Tvarožná 194
Dostal Zdeněk, Tvarožná 311

65 let

Kolář Václav, Tvarožná 270

60 let

Krček Klement, Tvarožná 201
Minařík Josef, Tvarožná 277
Rafaj Josef, Tvarožná 316

50 let

Poláček Jaromír, Tvarožná 1
Petříček Pavel, Tvarožná 221
Přikrylová Hana, Tvarožná 356

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 18. 9. 2007, 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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Tvaroženská pouť

Žně 1973

20 let oddílu kopané 10. 8. 1963
Tvarožná – Blažovice 1 : 3

