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Hody

Odkanalizování obce

u

Slovo starosty

Vážení občané,
při realizaci splaškového odkanalizování obce pomalu končí etapa pokládání
potrubí na jednotlivých stokách a stavba pokračuje odbočkami k domům a parcelám. Termín dokončení v obci byl posunut na . srpna.
Jako hlavní společný problém se nyní jeví nutnost vybudování nového prostupu
pro splaškové potrubí pod dálnicí v délce  metrů.
Na opravy místních komunikací narušených stavbou byl stavební komisí zpracován harmonogram a pořadí dle nabídek ﬁrem, které jsme si vyžádali. Zadaný
projekt vybrané komunikace na návsi byl rovněž vypracován.
Intenzivně jsme jednali o opravách komunikací dle projektu stavby, které nás
čekají. Na projekt byl investorem akce svazkem Šlapanicko otevřen úvěr a schváleno jeho navýšení.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne . června mandátní smlouvu mezi Svazkem Šlapanicko a naší obcí. Jako dodatek jsme schválili vzor smlouvy
o přípojkách pro domy a také smlouvu o napojení stavebních pozemků.
Zastupitelstvo na svém jednání projednávalo i regulativy a územní studii v souvislosti s chystanou výstavbou rodinných domků v lokalitě Za humny.
Bohužel nedošlo ke shodě při projednávání záměru na podání žádosti o dotaci
na výstavbu vodojemu, který by deﬁnitivně řešil problémy se zásobováním vodou
v některých částech obce. Tento bod bude projednán na příštím jednání Zastupitelstva.
Stavební úřad Pozořice vydal územní rozhodnutí na inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu  rodinných domků v bývalé cihelně. Běží žádost o stavební
povolení na  řadových rodinných domků.
Kulturní akce, zaměřené k . výročí první písemné zmínky, budou po přehlídce dechovek a hodech pokračovat nejen při tradiční pouti, ale i v měsících
druhé poloviny roku. Znovu připomínám, že pro propagaci obce jsou k dispozici
dva odznaky a pět druhů nových pohlednic. Po shromáždění příspěvků od jednotlivých autorů vstupuje připravovaná publikace o Santonu do fáze počítačového
zpracování.
Družební vztahy se slovenskou obcí Kvačany pokračují. Ve dnech . a . července pojedou na Kvačanské slavnosti naši fotbalisté včetně seniorů.
V tomto období přeji dětem pěkné prázdniny a dospělým vydařenou dovolenou.
František Kopecký
starosta obce

Fotograﬁe Ing. Vilém Šimek – na titulní straně foto z hudebních slavností .
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Zajímavosti z obce

Informace
. května se na Sokolovně konala výstava plyšáků, pořadatelem bylo sdružení
KATR
. května byla v kulturním domě uspořádána tradiční už . přehlídka dechovek k výročí Julia Antoše. Zúčastnilo se pět dechových souborů
. května jsme v obřadní síni Obecního úřadu přivítali občánky a poblahopřáli
jubilantům
. května se konal farní den
. června se na návsi uskutečnila tradiční soutěž SDH
. června si na Sokolovně zájemci poslechli koncert Kyjovského symfonického
orchestru pod vedením ing. Sáraze
. června jsme si při pěkném počasí užili tradiční hody se  páry stárků a dechovou hudbou Liduška z Dolních Bojanovic
. června na veřejném zasedání jednalo Zastupitelstvo obce
. června se na Obecní úřad již tradičně přišli rozloučit žáci Základní školy,
opouštějící . třídu a také děti z mateřské školy, nastupující do . třídy
Základní školy
. srpna bude tvaroženská pouť s tradičními kulturními akcemi
. srpna se v obci objeví vojáci v uniformách a připomenou Napoleonské dny.
Večer zahraje country skupina Krtek ze Střelic.
Program o pouti v areálu Kulturního domu
Pátek . . taneční zábava se skupinou Lehká noha
Sobota . . posezení se skupinou Rančeři
Neděle . . diskotéka

Poděkování
•
•
•
•

u

organizátorům přehlídky dechovek, soutěže hasičů a tradičních hodů
panu Jiřímu Švecovi za významnou technickou pomoc při přehlídce dechovek
a hodech
panu Josefovi Řičánkovi za poskytnutí dopravy při přehlídce dechovek a o hodech
Panu Bohumilu Trněnému za zapůjčení dopravního prostředku při hodech

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
srpen–září 
sobota
. . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
Tvaroženský zpravodaj
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středa
sobota
středa

. .
. .
. .

:–: hod.
:–: hod.
:–: hod.

Tvaroženské vesnické muzeum
Nezisková společnost KATR spolu s obcí Tvarožná se rozhodlo zrealizovat Tvaroženské vesnické muzeum. Některé exponáty již máme. Přesto Vás prosíme, kdo
by byl ochoten darovat různé staré věci, které doma již zabírají místo.
Pro bližší informace můžete kontaktovat Jaromíra Kocourka, Petra Ondráčka
nebo Františka Kopeckého.
Za darované exponáty předem děkujeme.

Upozornění občanům
Občané, kteří ještě vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydaný do . . ) jsou povinni provést výměnu nejpozději do . . 
za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
Toto nařízení se netýká občanů narozených před . . , pokud mají v OP
vyznačenu dobu platnosti „bez omezení“ a nebo „platnost prodloužena“. Výměna se netýká též občanů, kteří mají OP vydaný do konce roku , ale tento OP
již obsahuje strojově čitelné údaje (zelený OP s digitálním zpracováním fotograﬁe
občana a jeho podpisu).
Občané si mohou požádat o výměnu OP na Obecním úřadě ve Tvarožné,
v úřední dny na sekretariátu nebo na matrice. Rovněž si mohou zažádat o nový OP
na Městském úřadu Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná /.
Kromě vyplněné žádosti, je nutno předložit dosavadní občanský průkaz, ×
foto (čelní pohled, zavřená ústa, rozměr × mm, hladký povrch). Pokud došlo
k nějaké změně, je nutno toto doložit (rozhodnutí soudu, potvrzení o změně atd.) .
V letošním roce byla pro naše občany rozšířena služba v poskytování některých
výstupů prostřednictvím projektu Czech POINT. Na sekretariátu Obecního úřadu
ve Tvarožné je možno zažádat o výpis z Katastru nemovitostí (list vlastnictví), dále
o výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Na sekretariátu Obecního úřadu mohou občané žádat i ověření podpisu a ověření listin.
Marie Pelikánová
Sekretariát, evidence obyvatel

u

Zprávy komisí ZO

Tvaroženské hody
Místní událost roku i tak se dají nazvat tradiční tvaroženské hody. Letos pod
hlavičkou obce v první letní den . ., a když píši letní, tak se vším všudy. S ohledem na místní komunikace, které spíše připomínaly srážku dvou bojujících armád,
byl hodový průvod tomuto stavu patřičně přizpůsoben.
5
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Odpoledne šestnáct párů mladých lidí v krojích za doprovodu DH Lidušky
z Dolních Bojanovic a početné družiny místních i přespolních vyrazilo z areálu
Kulturního domu Kosmák směr kostel sv. Mikuláše, kde ve : začalo slavnostní
požehnání. Po tomto slavnostním aktu jsou hody oﬁciálně zahájeny a po nezbytném tanci u kostela se průvod přesouvá na rozcestí k prodejně „U Rafajů“ a dále
ke „kovárně“ na rozcestí pod ulici „Hlinky“ a přes „Humna“ do areálu z velké části
zaplněného Kulturního domu.
Začíná přehlídka barev a veselý, slavnostní nástup, česká beseda v podání dětí
ze ZŠ za přísného dohledu a koordinace části učitelského sboru, moravská beseda
v podání tvaroženské chasy a tím odpolední program vrcholí. Závěrečná děkovačka stárků patří paní Havláskové a paní učitelce Floriánové, za čas a nervy při secvičování besedy je na místě. Nejvyšší čas spláchnout zaprášené hrdlo, spolknout
večeři, vydechnout a připravit se na další večerní nástup.
Od sedmé hodiny večerní proudí skupinky zábavy chtivých lidí z celého okolí
do centra kulturního dění. Zastavujeme se na počtu  platících, po přičtení účinkujících, technického personálu a sponzorů, dostaneme určitě poctivých .
Množství hodovníků se nezmenšuje díky skvělému počasí ani kolem půlnoci.
Zábava vrcholí tanečním sólem pro stárky a losováním tomboly.
Hudebníci krotí své hudební nástroje do tří hodin a po parketu stále rolují
již značně unavené taneční páry. Příjemná letní noc a alkohol, to organické rozpouštědlo začínají působit. I na stárcích je vidět určité opotřebení, zvládají však
ještě poklidit nábytek a po zaslouženém spánku se schází v neděli odpoledne,
aby uvedli celý areál do původního stavu.
I když byly v obecním rozpočtu na hody vyčleněny ﬁnanční prostředky, díky počasí a skvělé návštěvě, nebyly upotřebeny. Všechny náklady se pokryly z peněžního
vkladu stárků, vstupného, zvaní po obci a prodejem lístků do tomboly (za hodnotné ceny do tomboly sponzorům děkujeme). Zbylé ﬁnance budou použity příští rok
na akci podobného charakteru.
Pod skvělou organizaci a zajištění všeho potřebného se nepodepisuje obec, ani
kulturní komise, ale všech dvaatřicet mladých lidí a několik dobrovolníků.
Sokolu Tvarožná děkujeme za možnost využívání budovy Kosmáku, obci za sál
Sokolovny, jak před tak v průběhu hodů a SDH Tvarožná za zapůjčení stolů a židlí.
Lubomír Šubrt
Kulturní komise

Hudební slavnosti Julia Antoše
Rok s rokem se sešel a je tu již XI. ročník přehlídky dechových souborů u příležitosti narození skladatele Julia Antoše. Přesněji řečeno byl. V tomto roce tato slavnost hudby a krojů z různých konců republiky, ale i ze zahraničí připadla na . .
Největším nepřítelem, jak se později ukázalo, bylo počasí. Od brzkého kuropění
dusno naznačovalo změnu od jinak slunečného týdne a tak nám členové místního
Sokola připravili i kulturní dům Kosmák. Ve : padají první kapky a tak se Tvaroženská standarta spolu s květinovou výzdobou stěhuje do sálu.
Tvaroženský zpravodaj
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Přehlídka za už uplakaného májového dne započala Tvaroženskou fanfárou
v podání DH Lácaranky z Kobylí, skladatele Pavla Svobody a pietním aktem u rodného domu J. Antoše, položením věnce na pamětní desku, která je na domku č. 
umístěna od roku . Po několika melodiích v podání již výše jmenované kapely
se průvod přesunul rychlým krokem pod střechu kulturního domu.
Zde v sále, který byl již z větší části zaplněn, uvítal návštěvníky starosta obce
František Kopecký a předseda kulturní komise Lubomír Šubrt, který návštěvníkům jednotlivé soubory postupně, jak vystupovali, představil.
Neodmyslitelnou součástí hudebních slavností, tak i jiných kulturních událostí
ve Tvarožné je DH Lácaranka s kapelníkem Pavlem Růžičkou ta celou přehlídku
započala. A jako každý rok, tak i v tomto roce nezklamala nejen skvělou hudbou,
ale i pěveckými výkony Michaely Šiprové, Pavla Kadrnky a Jany Oslzlé, která účinkovala jako host.
DH Liduška z Dolních Bojanovic s kapelníkem Miroslavem Herkou, byla pro
spoustu z nás velkou neznámou, vystupovala totiž na přehlídce poprvé. Od doby
svého vzniku v roce  však dosáhla, i přes nízký věkový průměr muzikantů
 let, spoustu úspěchů jak doma tak i v zahraničí.
Liduška zahrála v krásných podlužáckých krojích se zpěvačkami Anežkou
a Evou Herkovými, Lidkou Fatěnovou a zpěváky Vojtou Salajkou a Jendou Novákem. Svým vystoupením přesvědčila, že úspěchy nejsou náhodné.
Jako skvělý tah se ukázalo pozvání Sivické kapely z nedalekých Sivic. Spolu s ní
přicestovala spousta příznivců a s ohledem na množství není třeba dalších komentářů. Pod vedením kapelníka Petra Filipa zazpívali Věrka Blahová, Majka Čalkovská a Jarda Tauber. Poslední skladbu Blažovský verbuňk od Jaroslava Taubera st.
odzpívali všichni členové kapely.
Na správných hudebních slavnostech nesmí chybět zahraniční účastník, kterým tentokrát byla slovenská DH Skaličané. Nezapomenutelným zážitkem bylo
sólo na trubku v podání kapelníka Roberta Kuchariče a interpretace skladby „Tenkrát na západě“. Ve stínu kapelníka však nezůstali ani zpěváci Jarka Slobodová,
Soňa Žůrková a Juraj Polák. Celé vystoupení Skaličanů slovem a několika vtípky
publikum pobavil Ľudomil Kuba.
Říká se to nejlepší na konec. U nás to však neplatí, protože bych předcházejícím
účinkujícím křivdil. Vracovjáky představila zpěvačka Alena Rapáčová a s kolegyní
Hanou Mrvovou vytvořily skvělou pěveckou dvojici. Vracovjáci vítěz Zlaté křídlovky z roku  pod vedením Jiřího Prese celé hudební odpoledne ukončili.
A přídavek „ Vrané koně“ si s chutí zazpívali i všichni přítomní posluchači dobré
muziky.
Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se podíleli jak technicky a nebo vlastními silami na zdárném průběhu této významné kulturní události v naší obci: Josef
Řičánek – autodoprava, členové SDH, Sokola, zastupitelů obce, kulturní komise
a jejich rodinným příslušníkům. Poděkování patří i řadě dobrovolníků z řad tvaroženských stárků.
Lubomír Šubrt
Kulturní komise
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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: Jiří Bajer, Jiří Krška
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Přikryl, Emil Blahák
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4
3. Mandátní smlouvu – beze změny
• Smlouvu o ﬁnancování investiční akce „Vybudování kanalizační přípojky
k nemovitosti vlastníka“ – změna č. II, bod B, doba splatnosti se prodlužuje na 30 dnů
• Smlouvu o ﬁnancování investiční akce „Vybudování kanalizační přípojky
k stavební parcele vlastníka“ – změna čl. II. Bod B – vlastník stavební
parcely uhradí výdaje celé přípojky v plné výši, splatnost je posunuta
na 90 dnů, při nedodržení splatnosti stanoveno penále 0,05%
(příloha č. 1)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
4. Regulativy výstavby pro lokalitu „ZA HUMNY“ vč. zapracování připomínek
Ing. Renaty Filipcové (příloha č. 2)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
5. Zadání vypracování Územní studie pro lokalitu“ ZA HUMNY“ vč. připomínek Ing. Renaty Filipcové (příloha č. 3)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
6. Umístění stavby nového vodojemu na obecních pozemcích
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
7. Přesunutí řešení dalšího postupu ve věci nového vodojemu – (vystavení objednávky na zpracování projektu nového vodojemu u ﬁrmy VAS Brno, zpracování
žádosti o udělení dotace) na příští jednání Zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3
8. Dohodu o čerpání úvěru pro ﬁnancování souvisejících nákladů při realizaci
projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec“ včetně žádosti o navýšení úvěru u Českomoravské záruční a rozvojové banky v částce
5 mil. Kč. (příloha č. 4)
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

Tvaroženský zpravodaj
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9. Rozpočtové opatření č. IV/2008 – (příloha č. 7)
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
10. Návrh předsedy Kulturní komise na vypracování nových písemných smluv
mezi obcí a třetími stranami na dlouhodobé využití Sokolovny (příloha č. 8)
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
11. Nový provozní řád hřiště s umělým povrchem dle přílohy č. 9.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4
II. Zastupitelstvo obce PŘESOUVÁ ŘEŠENÍ NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ:
1. Vystavení objednávky na zpracování projektu nového vodojemu u Firmy VAS
Brno
2. Zahájení zpracování žádosti o udělení dotace na nový vodojem.
III. Zastupitelstvo obce B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Zprávu starosty
2. Harmonogram oprav místních komunikací po odkanalizování obce dle přílohy č. 5
3. Návrh místního poplatku na zhodnocení stavebního pozemku dle přílohy vypracované Ing. Jiřím Kozákem (příloha č. 6)
4. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí
IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
––––––
Ve Tvarožné dne 23. 6. 2008
František Kopecký – starosta

Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé:
Ing. Jan Přikryl – zastupitel

Emil Blahák – zastupitel

u

Z činnosti zájmových organizací

Ze života hasičů
V neděli . června se na návsi uskutečnil již . ročník hasičské soutěže O putovní
pohár Obecního zastupitelstva. Zúčastnilo se jí  družstev mužů a  družstva žen.
Jak vidíte na výsledcích, pohár znovu zůstal ve Tvarožné.
9
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místo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.–.
.

obec
Tvarožná A
Bedřichovice
Velatice A
Vin. Šumice A
Velatice B
Žabčice B
Žabčice A
Pozořice
Kovalovice B
Železné A
Železné B
Kanice
Podolí A
Vin. Šumice B
Šitbořice
Mokrá
Kovalovice A, Tvarožná B
Podolí B
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:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
:,
nedokončili
diskvaliﬁkace

Na jaře se žáci základní i mateřské školy zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. V kategorii mateřských škol se na . místě okresního kola umístila
Markétka Doležalová a v kategorii starších žáků se v krajském kole umístil rovněž
na . místě Tonda Ryšavý.
V neděli . června se v Židlochovicích konaly poslední závody . ročníku Ligy
mládeže, které se letos za naši obec zúčastnilo jedno družstvo mladších žáků.
Po jejich skončení byly vyhlášeny i výsledky celého ročníku – naše děti se umístily
na . místě. Přejme jim do dalších závodů mnoho úspěchů.
Za SDH
Marie Ryšavá

u

Ze života…

Stalo se před . lety
Začátkem měsíce července  zorganizovali bývalí tvaroženští dorostenci,
účastníci XI. všesokolského sletu  v Praze – vzpomínkové setkání v tvaroženské sokolovně. Tohoto sletu se zúčastnili další účastníci a to žáci, dorostenky, muži
a ženy. Dle dosud žijících pamětníků se z Tvarožné tohoto sletu zúčastnilo téměř
 cvičících. Přesný počet bude zajisté uveden v Kronice zahrnující události tohoto
období. Veřejná vystoupení dorostu se konala ve  termínech na velkém strahovském stadionu a celkem se jich zúčastnilo   cvičenců, z toho   dorostenců a   dorostenek. Dorostenky nadchly skladbou s bílými kroužky, dorostenci
Tvaroženský zpravodaj
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působivým a svižným
cvičením, při čemž
hvízdaná část hudebního doprovodu strhla
diváky k bouřlivému
potlesku. Slet dorostu
byl poznamenán nepřízní počasí, hlavně
pak při slavnostním
průvodu Prahou, kterého se zúčastnilo téměř  tisíc dorostenců
a dorostenek. Převážná
část účastníků průvodu provolávala slávu bývalému prezidentu dr. Eduardovi Benešovi a jeho oblíbené
choti Haně, i když na hlavní tribuně na Václavském náměstí byl přítomen již nový
prezident Klement Gottwald. Již při vystoupení žactva . června došlo k první
sletové „demonstraci“, kdy po ukončení
prostných žákyň zaznělo stadionem volání „Ať žije prezident
Beneš“. Na tuto situaci
pochopitelně reagovalo vedení KSČ. Před
zahájením sletu členstvo a snad ve snaze,
aby Sokolům zalichotil
a zabránilo se dalším
projevům nesouhlasu
s novým nastupujícím
režimem, zaslal prezident Gottwald pozdravný dopis vedení československé obci
sokolské, ve kterém kladně zhodnotil dosavadní vystoupení na XI. všesokolském
sletu a v závěru uvedl heslo „Co Čech, to Sokol“. O úspěch tvaroženských cvičenců
na XI. všesokolském sletu v roce  se zasloužil především pan řídící Jan Krejčí
s cvičitelským sborem.
Olin Lička
za dorostence

Z obecní kroniky – před -ti lety
Pro obecní volby  bylo podáno  kandidátních listin – počet, kterého nebylo
dosaženo v žádných dřívějších volbách obecních (r.  – , r.  – , r.  – ).
11
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Nutno poznamenati, že stalo se to v době, kdy volalo se na všech stranách
po sjednocování upřímných Čechů a po soustřeďování národních živlů na ochranu
a obranu zájmů národa, vlasti a státu. Zatím co v mnohých obcích se strany smluvily na jednotné kandidátní listině a volby tím odpadly, minulo se toto úsilí ve Tvarožné cíle. Kéž by také v naší obci vymizelo škodlivé tříštění sil, nesváry a nesvornost, které v historii našeho národa tolik zla způsobily a kéž sjednotili by se všichni
občané ve společné a svorné práci pro blaho obce, vlasti a státu. Výsledek voleb zaznamenán jest na kandidátních listinách, přilepených na předcházejících stranách.
Starostou zvolen Stanislav Veselý, úředník nemocenské pojišťovny, člen obecního
Zastupitelstva za stranu sociálně demokratickou. Proti volbě podáno několik protestů, takže až v srpnu ujal se nově zvolený starosta svého úřadu.
Členy obecní rady jsou Blahák Emil, rolník ve Tvarožné č. , náměstek starosty, Kaláb František, dělník ve Tvarožné č. , Marada Josef, rolník ve Tvarožná
č. , Daněk František, rolník ve Tvarožné č. , radní.
Dlužno poznamenati, že odstupující starosta Jindřich Galle za  roků starostování velmi mnoho pro obec vykonal a splnil úplně naděje zemřelého kronikáře,
říd. uč. Bohuslava Skácela, jak je uvedl na str.  této knihy. Potvrditi to musí
každý, kdo pročte kroniku uvedenou stranou počínajíc a kdo srovná obec z roku
 s obcí roku .
Nově zvolený starosta není v samosprávě nováčkem. Byl členem obecního Zastupitelstva po dvě období a jest jistě důkladně připraven, jest mlád, plný energie
a chuti do práce. Jistě bude míti i on prospěch a rozkvět obce především na mysli.
Elektrická síť
V roce  bylo rozšířeno elektrické vedení pouliční sítě v části obce k Sivicím nákladem .,- Kč.
Vodovod
V druhé polovině roku  bylo provedeno dodatečně vodoprávní řízení (úřední
schválení) dosavadního vodovou. Vodovod byl úředně schválen a celé záležitosti byl
dán pevný právní základ, jak je toho třeba podle předpisu o vodním právu. Vodovod
i s příslušnými služebnostmi byl zapsán ve vodní knize u okresního úřadu v Brně.
Stavební ruch
Stavební ruch byl dosti značný. Byly dokončeny a očíslovány  novostavby. Šubrt
František č. , Kuklínek Augustin č. . Kromě toho načaty byly  další novostavby, které budou dokončeny v roce . Obec Tvarožná opravila obecní budovu č. 
(stará škola). V celé budově dána nová okna, na budovu nová krytina, některé vnitřní stěny byly přemístěny, položeny nové podlahy, elektrické vedení vloženo do zdí,
celá budova znovu omítnuta a zalíčena, na budově pořízeny  nápisy: „Poštovní
a telegrafní úřad“ a “Obecní úřad“. Hospodářské budovy, které se školou souvisely,
byly zbořeny a postaveny dále ve dvoře. Půda okolo budovy a částečně i pod budovou byla odvodněna. Opravu budovy provedl zednický mistr Jan Šustr z Pozořic
nákladem .,- Kč.
Tvaroženský zpravodaj
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Expedice Kvačany  – Slovensko
Na jaře napadlo Petra Pejřila, že bychom si mohli s mladými hasiči udělat několikadenní výlet do družebních Kvačan.
V pátek . . jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili. První Petrova věta zněla:
„Hlavně se neptejte, kdy tam budeme!” Bylo to upozornění, že naše cesta bude
dlouhá. Aby dobře ubíhala, byly děti vybaveny z domova sladkostmi a také je Petr
„zkoušel” různými otázkami.
Za hranicemi jsme se zastavili v Rajecké Lesné a prohlédli si dřevěný betlém
a za městem přírodní vodotrysk. Dalším cílem byl Ružomberok a po prohlídce
města jsme se osvěžili zmrzlinou. Do Kvačan jsme dorazili asi v  hodin a ubytovali jsme se v místní školce.
Při večerní procházce nás překvapila bouřka a promokli jsme do poslední nitky.
V sobotu po snídani jsme doplnili zásoby a vyjeli k Demänovké l‘adové jeskyni.
I když byla letos mírná zima, bylo se na co dívat. Naše síly měla prověřit túra
Prosieckou dolinou. Bylo horko, a děti šlapaly, co jim síly stačily. Když jsme se pak
vrátili do Kvačan, převlékli jsme se do dresů a šli s místními hasiči trénovat požární
útok. Večer jsme opékali špekáčky a rozdávali medaile za statečnost. Velkým klukům jsme dovolili návštěvu místní diskotéky.
V neděli jsme se sbalili, rozloučili s hostiteli a vyrazili směrem domů. Zastavili
jsme se v Banské Bystrici na prohlídku města a pak v ZOO parku v Bojnici. Nakoupili jsme suvenýry a vrátili se do České republiky. U hasičské zbrojnice už na nás
netrpělivě čekali rodiče.
Chci poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli s materiálním zabezpečením
expedice a především oběma řidičům Vlastíkovi Doležalovi a Petru Pejřilovi, že nás
bezpečně vozili.
Na závěr členové výpravy: Vlastík, Radka, Markétka a Honzík Doležalovi, Štěpán Ondráček, Petr, Petra a Michal Pejřilovi, Žoﬁe a Marek Ondráčkovi, Dáda Ondráčková, Martin Rafaj, Tonda, Maruška a Helča Ryšavých.
Za expedici
Žoﬁe Ondráčková

Plyšový den . . 
V neděli dne . .  se uskutečnila na sokolovně výstava plyšových hraček.
Co celé této akci předcházelo?
Začátkem roku ve Tvarožné proběhlo divadelní představení Blaník Divadla
Járy Pokojského (Járy Cimrmana). Je to sdružení tělesně postižených, kteří dělají
svou divadelní činnost pod společenstvím Archa community. Toto divadlo vybírá pouze dobrovolné vstupné, které jde na konto Auto pro Archu (koupě nového
vozu pro přepravu vozíčkářů). Protože na tomto divadelním představení byla nízká
účast, rozhodli jsme se, že se jim naší činností také pokusíme pomoci.
První problém, který jsme museli řešit, byl termín, kdy plyšový den uskutečníme. Akcí na Sokolovně bylo v té době dost a byli jsme rádi, když byl volný ter13
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mín . . To jsme si ještě neuvědomili, že je to zrovna Den matek. Ale vše špatné
je i k něčemu dobré. Zkusili jsme proto oslovit vedení mateřské i základní školy,
zdali by nechtěli v tento den udělat nějaké vystoupení pro rodiče. A setkali jsme
se s jejich plnou podporou.
Poté jsme postupně začali obcházet dům od domu a zjišťovat, kdo by byl ochoten nám zapůjčit exponáty na tuto výstavu. Byly to hodiny a hodiny vysvětlování,
co to vlastně bude ten plyšový den, co, kde, kdy, jak… Vše se ale podařilo, a my
měli příslib mnoha spoluobčanů i našich přátel vozíčkářů, že nám hračky zapůjčí.
Potom začal svoz hraček na Sokolovnu. Jelikož v pátek bylo na Sokolovně ochutnávání vín, měli jsme pouze sobotu na to, abychom vše nachystali. Již od rána jsme
začali popisovat hračky (to, aby se vrátily svým původním majitelům) a ukládali je
na výstavní plochy. Také probíhala stavba repliky kaple.
Že je vše hotovo jsme si mohli říci v neděli, asi hodinu před otevřením výstavy.
Mezi vystavovanými exponáty se nakonec objevilo asi  plyšáků, několik opravdu historických hraček, staré kočárky, keramické panenky, nepublikované staré
fotograﬁe a v neposlední řadě i krásné obrázky.
Výstava začala ve : a my měli velkou obavu, že nikdo nepřijde. Vše se ale začalo obracet k lepšímu v době, když se schylovalo k tomu, že má vystoupit škola
a školka. Přes  návštěvníků i našich tělesně postižených kamarádů udělalo výborné publikum dětem, které měli velmi poutavý a krásný program. I po skončení programu všichni ještě dlouho zůstávali a lidé, kteří se nepotkávají každý den,
zde mohli diskutovat nad starými fotkami a nebo jen tak o životě. A i to byl záměr
celé akce. Jediné, co jsme museli po výstavě ještě udělat, bylo vrátit věci původním
majitelům a to se také podařilo.
Výsledek akce a jeho kvalitu, ať si zhodnotí každý sám, kdo tam byl. Za nás
můžeme říci, že díky Vám jsme mohli na konto Auto pro Archu (č. ú. /
, v. s. ) zaslat . Kč a hračky, které jste nechtěli vrátit, byly zaslány
na Diakonii Broumov – charitativní organizaci.
Závěrem chceme poděkovat:
• dětem ze školy a školky a jejich učitelkám za nacvičení vystoupení
• všem, kteří cokoli zapůjčili
• všem, kteří jakoukoli částkou přispěli na dobrovolné vstupné
• Sokolovna Baru za občerstvení a zákusky
• sponzorovi tj. Obci Tvarožná, která nám prominula nájem sálu
Doufáme, že i při dalších akcích nám zůstanete opět příznivě nakloněni.
Za KATR Tvarožná
Jaromír Kocourek
Petr Ondráček

Tvaroženský zpravodaj
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Objevte  studánek
Tento projekt jsme připravili pro všechny přátele lesa a přírody. Během celého roku můžete
objevovat a navštěvovat naše lesní studánky.
K tomuto účelu jsme pro vás připravili zjednodušenou mapku, kde si můžete vybarvit
turistické trasy, které vás na cestách povedou.
Na svých toulkách po studánkách pořizujte fotograﬁe, které bychom si rádi promítli
na zimním setkání přátel lesa. Toto setkání
se uskuteční koncem roku v ZŠ Pozořice.
Pokud se prokážete alespoň jednou fotograﬁí u studánky, můžete se zúčastnit losování o drobné dárky. K tomuto projektu byl vydán také leták (skládačka), který
je k dispozici na obecních úřadech nebo
na webových stránkách www.pozorice.
cz ve složce Infocentrum – Studánky
.
Případné dotazy a náměty směřujte na
kontakt: ak.tinka@email.cz,   
za ČSOP Pozořice Mgr. Aleš Tinka

Habrová studánka
Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola
Školní rok / úspěšně skončil. V pátek . .  se žáci a učitelky sešli
ve škole naposled, aby společně zhodnotili aktivity, prospěch a chování za druhé
pololetí školního roku.
Ze statistiky vybírám jen ty nejzajímavější údaje: Vysvědčení se samými výbornými si odneslo celkem  žáků, všichni žáci prospěli a postoupili do dalšího
ročníku, žádný neměl sníženou známku z chování. Absence se nám v tomto pololetí vyšplhala až na   hodin, což je v průměru  zameškaných hodin na žáka.
Jediným žákem s nulovou absencí je Daniel Kotulan ze . ročníku.
Z . ročníku odchází všech  žáků. Jedna žákyně na Gymnázium do Šlapanic,
ostatní žáci do ZŠ v Pozořicích a do ZŠ na Jihomoravském náměstí v Brně.
Páťáky nahradí v novém školním roce  prvňáčků, které v samostatné třídě
bude vyučovat paní učitelka Eva Klímová.
Akce, které se v závěru roku podařilo zrealizovat, přinesly všem zábavu a zpříjemnění konce vyučování. Žáci navštívili Dinopark ve Vyškově, . ročník si vyzkoušel svoji zdatnost v Lanovém centru v Brně, všichni prošli dopravní výchovou
s jízdou zručnosti na kole. Na Tvaroženských hodech jsme zatančili Českou besedu,
kterou jsme stačili nacvičit během měsíce května. Všem žákům bych touto cestou
chtěla poděkovat za trpělivost při nácviku a skvělý výkon v sobotu . . a rodičům
moc děkuji za výraznou podporu této akce.
V posledním školním týdnu jsme ještě vyhodnotili nejlepšího zpěváka naší školy v pěvecké soutěži Tvaroženský slavík. Vyhodnocen byl žák . ročníku Ondřej
Buchta. Další místa obsadily Simona Buchtová (. ročník) a Helenka Ryšavá (. ročník). Zvláštní cenu, kterou udělují učitelky, získala žákyně . ročníku Kristýna Šubrtová.
A co nás čeká o prázdninách? Dokončení doskočiště, které během června vyrostlo na školní zahradě, malování ve třech třídách a samozřejmě úklid s tím spojený. Během června již ve škole probíhal sběr plastových lahví. Od měsíce září budeme opět ve sběru pokračovat. Kdo by měl zájem odevzdávat plastové láhve k nám
do školy, platí pro něj tato pravidla: Plastové PET láhve pouze od nápojů je třeba
odevzdávat sešlápnuté bez víka (víčko sbíráme zvlášť). Sběr probíhá na školním
dvoře do velkých pytlů, ovšem opět až od září.
Na závěr svého posledního předprázdninového příspěvku bych chtěla všem
popřát krásné prázdniny a pohodovou dovolenou, ať nám sluníčko svítí nebo ať
si prší ☺.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA
V sobotu 30. srpna se v Kovalovicích,
v areálu vedle restaurace Na Tvrzi, koná třetí ročník

Rockového loučení s prázdninami.
Vystoupí kapely Lynyrd Skynyrd Revival, Sheryl Crow Revival,
Lehká noha, Backtimer a další.
Začátek v 19 hodin, vstupné 100 Kč.
19
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku do zpravodaje bych se jako obvykle vrátila k akcím,
které jsme již absolvovali. Byl to výlet do Olšan, kde jsme se krátce stali indiány.
Jistě se nám líbilo malování na cínové kbelíky. Společně s paní výtvarnicí děti předváděly své kreativní umění. Nemohu rovněž opomenout i rozloučení s předškoláky
na Obecním úřadě ve Tvarožné. Letos jich jde do základní školy osmnáct. Do mateřské školy máme pro příští školní rok – přihlášeno k docházce  dětí.
Za příspěvek ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ získala Mateřská
škola Tvarožná Čestné uznání a Markétka Doležalová krásné . místo. Touto cestou Markétce ještě jednou gratulují všichni zaměstnanci mateřské školy.
Mateřská škola Tvarožná má provoz ještě o prázdninách, tedy do . . .
Poté bude uzavřena a provoz bude opět zahájen . .  v : hod. Úplata
za předškolní vzdělávání i pro příští školní rok zůstává  Kč.
Okénko do Školní jídelny při MŠ Tvarožná:
Od . .  se mění cena stravného ve školní jídelně takto:
Děti MŠ
Děti - let:
přesnídávka  Kč., oběd  Kč., odpolední svačinka  Kč., nápoje  Kč
Tvaroženský zpravodaj
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Žáci ZŠ
Žáci – let  Kč
Žáci – let  Kč
Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.
Pokud máte zájem platit obědy ve školní jídelně bezhotovostním stykem, je nutné zřídit trvalý příkaz se splatností do . v měsíci.
Strávníci ZŠ – let –  Kč., – let –  Kč.
Strávníci MŠ polodenní stravování  Kč., celodenní stravování  Kč.
Číslo účtu MŠ Tvarožná je /. Variabilní symbol uveďte prosím
rodné číslo dítěte. První platba na září  musí být uhrazena do . srpna .
Paní Dvořáčková vybírá stravné v hotovosti na září  ve středu . . 
od :–: hod.
Na závěr bych všem čtenářům zpravodaje chtěla popřát příjemné prožití prázdninových dnů.
Za kolektiv MŠ Tvarožná
Mgr. Yvona Hrbáčková

REKLAMA
Ing. Roman Kolařík – počítače pro vás
instalace a údržba počítačů a příslušenství
instalace programů
instalace a údržba počítačových sítí a internetu
rozšiřování a oprava počítačů
zabezpečení počítačů
prodej nové výpočetní techniky
vedení účetnictví a daňové evidence
účetní poradenství
Ing. Roman Kolařík, V Zámku 294, Pozořice
telefon: 544 250 259, mobil: 608 043 532
e-mail: kolarikroman@volny.cz

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro dodání příspěvků do dalšího čísla Tvaroženského zpravodaje je . září.
Žádáme o dodržení termínu. Vyhrazujeme si právo úpravy dodaných příspěvků.
Příspěvky je možné zasílat na adresy, uvedené v tiráži Zpravodaje.
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Naši jubilanti

červenec–srpen 
 let

Košuličová Růžena, Tvarožná 

 let

Knosová Božena., Tvarožná 

 let

Ondráčková Marie, Tvarožná 

 let

Ondráčková Vlasta, Tvarožná 
Šťastný Ivan, Tvarožná 
Daňková Božena, Tvarožná 
Havlásková Vlasta, Mgr., Tvarožná 

 let

Šlezingerová Zdeňka, Tvarožná 
Muselík Oldřich, Tvarožná 
Gallová Anna, Tvarožná 

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA
Zhubněte zdravě, bez diet a navždy!
poradenství ZDARMA
www.hubni.eu
tel.: 776 085 308
Máte 2 hodiny denně čas?
pracovní příležitost na PC
www.pracezdomu.com
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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Hudební slavnosti

Vítání občánků

Jubilanti

