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Vážení občané, 
končí rok 2009, pomalu končí i  velký 

příběh stavby splaškové kanalizace, ná-
sledných oprav komunikací a  bohudík 
i  našeho pobytu na  velkém staveništi. 
V roce 2009 i v roce předcházejícím bylo 
v naší obci investováno historicky rekord-
ní množství finančních prostředků. Ty bu-
dou přesně vyčísleny při ukončení stavby. 
Byly vloženy do položení potrubí splaško-
vé kanalizace, do projektů, stavebních po-
volení a samotných přípojek nemovitostí, 
do  oprav komunikací, chodníků a  do  vy-
lepšení odvodnění. Byly přitom opraveny 
i některé menší závady, které jste nároko-
vali.

Většina občanů pochopila, že logic-
kým vyústěním stavby splaškové kanali-
zace je připojení každé nemovitosti. Před-
pokládáme, že na  konci listopadu bude 
v obci připojeno 220 domů, to je 63 %. Je 
to málo nebo mnoho? Věřím, že i ti, kteří 
se dosud z  nějakých důvodů nepřipoji-
li, budou brzy následovat dobrý příklad 
svých sousedů.      

Část dokončovacích prací, která přejde 
do příštího roku, musí být upřednostněna 
v  rozpočtu na  rok 2010. Při sestavování 
tohoto rozpočtu nebudeme stát před 
lehkým úkolem. Musí zahrnout stabilní 
potřeby obce, splácení úvěru, již zmíněné 
dokončovací práce a také vytváření před-
pokladů pro další rozvoj obce. Hledáme 
možnosti, jak příjmy obecního rozpočtu 
navýšit.

Velký příběh stavby měl i  svoje malé 
příběhy, které psal každý z  nás. Byly to 
jednak příběhy o  pochopení, toleranci 
a o vlastní pomoci. Byly také malé smutné 
příběhy o nepochopení, závisti, mylných 
informacích, malicherných stížnostech 

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek, Petr Pejřil a ČMC.
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Zajímavosti z obce

Informace
 19. září dopoledne představili před Obecním úřadem svoje stroje členové 

motocyklového klubu BMW CZ. Po přijetí na Obecním úřadě položil 
jejich předseda se starostou obce věnec k pomníku automobilového 
závodníka Bedřicha Soffera.

 25. září přijel do naší obce pěvecký soubor Zvony ze slovenské obce Selenča 
v republice Srbsko. V sobotu 26. září se představil koncertem v koste-
le sv. Mikuláše, v neděli odpoledne ve velkém sále bučovickém zám-
ku.

 2. října byla v jiříkovické Orlovně slavnostně představena nová kniha Františka 
Kopeckého „O slavkovské bitvě“.

 10. října umístili hasiči hlaveň na kopii francouzského děla před Obecním úřa-
dem. Byla tím ukončena montáž, iniciovaná opakovaným vandal-
ským poškozováním památky na návrší Santon. 

 17. října soutěžili na návsi mladí hasiči.
  30. října jsme v sokolnickém domově důchodců společně se zástupci obce So-

kolnice blahopřáli naší rodačce, paní Růženě Bartákové, která se 31. 
října dožila krásných 100 let. 

 16. listopadu jednalo Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.
 18. listopadu přivítáme občánky a poblahopřejeme jubilantům.

a o přehnaném přesvědčení ve vlastní od-
bornost.   

Proto vám ještě jednou děkuji za vaši 
trpělivost a  většině i  za  spolupráci při 
realizaci projektu splaškové kanalizace 
a  následných opravách komunikací. Myš-
lenka splaškového odkanalizování, jejíž 
počátek v našem regionu reálně vzniknul 
v polovině osmdesátých let minulého sto-
letí, došla po dvaceti pěti letech ke svému 
uskutečnění. 

Staví se v  bývalé cihelně. Probíhají-
cí zemní práce a  pokládání sítí spojené 
s  dopravou materiálu byly v  kombinaci 
se splaškovou kanalizací značnou zátěží 
pro obyvatele Hlinek. Ti museli projevit 
o hodně více tolerance a pochopení než 
v jiných částech obce. 

Na  ulici k  vinohradům připravujeme 
provizorní komunikaci, položení kabelu 
nízkého napětí a  vybudování veřejného 
osvětlení.

Na  základě smlouvy se realizuje do-
kumentace pro změnu územního plánu 
obce Tvarožná č. II ve věci rozšíření dálni-
ce.

Začátkem listopadu nám zima připo-
menula to, co nás může čekat v  dalších 
týdnech a  měsících. V  té době budeme 
spoléhat na vaši pomoc při odklízení sně-
hu z chodníků. 

Závěrem vám všem za  Zastupitelstvo 
obce i  za sebe přeji klidné prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví a pohody v no-
vém roce 2010. 

František Kopecký
starosta obce
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 27.–29. listopadu si připomeneme 204. výročí bitvy u Slavkova s tradičním programem.
 16. prosince se uskuteční koncert žáků ZUŠ.
 20. prosince budeme zpívat koledy pod vánočním stromem.
 3. ledna 2010 se v kostele uskuteční novoroční koncert.
 16. ledna 2010 pořádá tradiční ples TJ Sokol.
 30. ledna 2010 pořádá ples Sbor dobrovolných hasičů.

Další informace
•	 Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili příspěvek 3.000 Kč nebo přípojku 

splaškové kanalizace na stavební místo, aby tak na Obecním úřadě učinili.
•	 Mikroregion Rokytnice připravuje stolní kalendář na rok 2010, který opět obdrží 

zdarma všechny domácnosti. 

Poděkování
•	 za podíl na organizaci návštěvy souboru Zvony děkujeme Aleně Kalužové, Ing. Janu 

Sárazovi, Janu Vlčkovi a členům chrámového sboru.
•	 za práce při instalaci repliky historického děla na návsi patří poděkování Janu Vlčkovi. 

Program 204. výročí bitvy u Slavkova
•	 Pátek 27. 11. 2009 – příjezd účastníků, místní pietní akty (Žuráň, Křenovice, aj.).
•	 Sobota 28. 11. 2009 – 14:00–15:30 rekonstrukce bitvy pod Santonem, 19:00–20:00 

hodin defilé vojáků na náměstí a ohňostroj ve Slavkově.
•	 Neděle 29. 11. 2009 – 10:30–11:00 hodin pietní akt na Mohyle míru. 
Podrobnější informace budou uvedeny na www.austerlitz.org a na plakátech.
Vzpomínkové akce se konají s podporou dotace Jihomoravského kraje a díky příspěvkům 
sponzorů.

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
prosinec 2009
sobota 5. 12. 2009 9:00–11:00 hod.
středa 16. 12. 2009 15:00–17:00 hod.
leden–únor 2010
středa 6. 1. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 16. 1. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 27. 1. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 6. 2. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 17. 2. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 27. 2. 2010 9:00–11:00 hod.
Připomínáme, že sběr komunálního odpadu je vždy v úterý lichý týden. 
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Z činnosti zájmových organizací

TJ SOKOL TVAROŽNÁ – rozpis cvičebních hodin
(tělocvična Na Kosmáku)
PONDĚLÍ:
16.30–18.00 cvičení rodičů s dětmi
19.00–20.00 ženy
ÚTERÝ:
17.00–18.00 st. žactvo 6.–9. ročník (cvičení + košíková)
18.30–20.00 stolní tenis
STŘEDA:
19.30–21.30 malá kopaná – senioři
ČTVRTEK:
17.00–18.00 ml. žactvo 1.–5. ročník (cvičení + míčové hry)
19.00–20.00 ženy
PÁTEK:
18.30–20.30 stolní tenis
20.30–22.00 košíková

V  říjnu bylo zahájeno pravidelné cvičení všech složek v  tělocvič-
ně na Kosmáku. Už během prázdnin začali trénovat fotbalisté (včetně 
přípravky), aby byli připraveni na zápasy podzimní sezóny (která právě 
končí) a stolní tenisté, kterým soutěže začínaly už v září.

Na tomto místě by bylo vhodné poznamenat, že v obou sportovních slož-
kách chybí trenéři, kteří by byli ochotni věnovat se mládeži, která má o tyto sporty zájem. 
Budeme rádi, když se najdou zájemci (i zdatní důchodci), kteří by dětem věnovali svůj čas 
a především zkušenosti. Zpočátku třeba jen jednou týdně (formou sportovního kroužku) 
a teprve následně po zvážení možností se pokusili začlenit je do registrovaných soutěží.

Kromě pravidelných cvičebních hodin nás na podzim čeká větší plánovaná sportovní 
akce.

Zimní část Tvaroženské olympiády proběhne v  sobotu 21. listopadu 2009 
od 9.00 hodin v tělocvičně na Kosmáku (termín uvedený v minulém čísle TZ, tedy nepla-
tí). Na malé i velké sportovce čekají soutěže ve šplhu a skoku vysokém.

Společenskou sezónu otevřou v  lednu tradičně plesy, letos 16. a 17. ledna. Na oba 
Vás v prosinci přijdeme osobně pozvat a stejně jako loni nabídnout možnost zakoupení 
zlevněné vstupenky. Výbor TJ nadále pokračuje v přípravách na různé akce k 100. výročí 
založení Sokola ve Tvarožné (2010!). Jednou z těchto připravovaných akcí je i výstava fo-
tografií z činnosti Sokola, která se uskuteční v rámci slavnostní schůze (plánovaný termín 

– podzim 2010). Pokud máte doma starší fotografie ze sportovních či společenských akcí 
pořádaných TJ Sokol, nebo jakékoliv jiné zajímavé dokumenty o  její činnosti, budeme 
velmi rádi, když se s námi o ně podělíte. Tyto historické doklady si ofotíme a obratem ori-
ginál vrátíme majiteli (kontaktní osoby: Jan Urbánek, Ivona Šťastná). Veškeré Vaše podněty, 
nápady a náměty nám můžete zasílat i na e-mailovou adresu: tjsokoltvarozna@email.cz. 

Po  sychravých podzimních dnech nás čekají vánoční svátky. Tak šťastné a  veselé! 
A po bohatém vánočním hodování zapomeňte na diety. Nejzdravější je hubnout spor-
tem!

Za výbor TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná
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Netradiční branný závod mladých hasičů
V sobotu 17. října 2009 se uskutečnil v naší obci 1. ročník soutěže nazvané „Netra-

diční branné dopoledne“. Jednalo se o branný závod pro hasičskou drobotinu a omla-
dinu z našeho okrsku Pozořice a nejbližšího okolí.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto nás svou návštěvou poctilo asi 52 dětí 
z Tvarožné, Kovalovic, Viničných Šumic, Blažovic, Jiříkovic a Velatic. Po zkušenostech 
v loňském roce jsme vylepšili časomíru. Tak jako na každý závod i k nám na naši pros-
bu přijel s elektrickou časomírou p. Švejda, takže čas byl měřen profesionálem přesně 
na setinu sekundy.

Dvojčlenné hlídky startovaly v průchodu mezi hasičskou zbrojnicí a obecním úřa-
dem, následovala rovinka k Bajerovému, odtud směrem k Dobšákovému. Dál běžely 
děti kolem fotbalového hřiště k cukrárně u Buchtového a pak směrem ke škole a zase 
zpátky do průchodu, kde byl zároveň také cíl. Na trati bylo rozmístěno pět stanovišť – 
netradiční střelba, hasební prostředky, zdravověda, topografie a test paměti. Při plnění 
jednotlivých úkolů dostávaly hlídky za  špatné odpovědi trestné body, které se přičí-
taly k dosaženému času a tím výrazně ovlivňovaly konečné pořadí soutěžních dvojic. 
Na děti i jejich vedoucí čekalo v naší hasičské zbrojnici občerstvení v podobě teplého 
čaje, párku s  rohlíkem a  moučníků, které ochotně upeklo tvaroženské družstvo žen. 
S organizací celého závodu nám rádi pomohli členové z okolních sborů. 

A kdo se tedy nejlépe popral s připravenými úkoly a umístil se na předních místech?

Kategorie mladší:
1. místo – Štor Vít, Pejřil Michal – Tvarožná
2. místo – Ondráček Štěpán, Doležal Jan – Tvarožná
3. místo – Kaluža Jiří, Blahák Martin – Kovalovice

Kategorie starší:
1. místo – Andrysík Marek, Šťastný Viktor – Tvarožná
2. místo – Paš Antonín, Čermáková Anna – Jiříkovice
3. místo – Daňková Alenka, Ondráčková Eliška – Tvarožná

Kategorie dorost:
1. místo – Machanec Lukáš, Ryšavý Antonín – Tvarožná
2. místo – Pavlíková Lucie, Ondráček Marek – Tvarožná
3. místo – Malíková Veronika, Vepřeková Nikola – Viničné Šumice

Také byla vyhlášena kategorie o nejmladšího účastníka závodu, kterým se stal Ště-
pán Irajn z Velatic.

Závěr patřil slavnostnímu vyhodnocení a předání medailí a diplomů. A pak už jsme 
se všichni rozjeli a rozešli domů s pocitem příjemně prožitého říjnového dne. Doufáme, 
že se v příštím roce opět setkáme v hojném počtu na dalším ročníku této soutěže. 

Chtěli bychom závěrem také poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli mate-
riálními nebo finančními prostředky. Všem, kteří se organizačně podíleli na této soutěži, 
děkuji.

Za vedoucí mládeže 
Žofie Ondráčková
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REKLAMA

Ze života…

Téměř tři krásné slunečné dny posled-
ního zářijového víkendu jsme prožili se 
srbským komorním sborem Zvony. Přijeli 
na  pozvání v  rámci podepsané smlouvy 
mikroregionu Rokytnice a  oblasti sloven-
ských osídlenců v  Srbsku z  okolí města 
Bač. Skoro rok uplynul od  prvního kon-
taktu, než se návštěva uskutečnila. Zvony 
jsou totiž sborem velmi vytíženým. Jejich 
účinkování se neomezuje pouze na  do-
mácí publikum, ale několikrát do  roka 
vyjíždějí i  za  hranice. Nejčastěji do  země 
svých předků - na Slovensko. Letos je čeká 
ještě návštěva Estonska a Švédska. 

My jsme byli poctěni tím, že jejich prv-
ní návštěva v ČR byla právě u nás. Zvony 
jsou sice sbor amatérský, ale jejich láska 
ke  zpěvu a  muzice je vede třikrát týdně 
do  zkušebny. Pod vedením svého profe-

sionálního dirigenta pak pracují na svém 
umění a  tím rozdávají radost. Nutné říct, 
že se jim to velmi daří.

Na  setkání se sborem Zvony jsme se 
poctivě připravovali a  moc si přáli, aby 
jejich pobyt u  nás byl co nejpříjemnější. 
S  jejich příjezdem a  počátečním kontak-
tem se však všechny zbytečné starosti 
rozplynuly. 

Na Obecním úřadě byly Zvony v pátek 
večer přijaty předsedou mikroregionu 
Rokytnice Fr. Pejřilem a  starostou obce 
Fr.  Kopeckým za  přítomnosti zástup-
ců obce a  mikroregionu. Zástupce srb-
ské strany J. Ralbovský a  vedoucí sboru 
Mgr. J. Súdy za přijetí srdečně poděkovali. 
Slovo dostala i manažerka pro spolupráci 
se srbskou oblastí H. Tomanová.

Návštěva srbských Zvonů

Obec Tvarožná 
 

zahajuje 
v pátek 6. listopadu 2009 

ve 20.30 hodin 
 

TTAANNEEČČNNÍÍ  KKUURRZZ    
pprroo  „„vvěěččnněě  zzaaččíínnaajjííccíí““ 

 
rozsah výuky je  

10 tanečních lekcí  
cena kurzu je 700 Kč/pár 

občané Tvarožná sleva 200 Kč/pár 
Sokolovna (bývalé kino) 

 
Přihlášky: 

mail: dance.cz@gmail.com 
telefon: 724 212 269 

Obec Tvarožná 
 

zahajuje  
v pátek 6. listopadu 2009 

v 19.00 hodin  
 

TTAANNEEČČNNÍÍ  KKUURRZZ    
pprroo  zzaaččáátteeččnnííkkyy 

 
rozsah výuky je  

10 tanečních lekcí  
cena kurzu je 700 Kč/pár  

občané Tvarožná sleva 200 Kč/pár 
Sokolovna (bývalé kino) 

 
Přihlášky: 

mail: dance.cz@gmail.com 
telefon: 724 212 269 



9	 Ročník	37	 •	 Číslo	6	 •	 listopad–prosinec	2009

Tím začal našim hostům oficiální pro-
gram. Měl je, kromě vlastních koncertů, 
seznámit s životem našich lidí a také s nej-
významnější historií našeho okolí. Ta se 
týkala především období bitvy Tří císařů. 
Během dvou dnů navštívili zajímavou ex-
pozici Mohyly míru, kde si sbor neodpustil 
v kapli s mimořádnou akustikou zazpívat 
pár písní. Zde je, stejně jako na  Žuráni, 
doprovázel se svým dokonalým výkla-
dem nadšenec pro napoleonskou historii 
p. J. Vlček. Svůj dojem umocnil dobovou 
uniformou a  zbraní. Všem přítomným 
předal pamětní medaili. 

Do  programu se i  na  přání uskutečni-
la návštěva obchodního centra k nákupu 
nezbytných drobných dárečků pro blízké. 
Zvládli jsme i malou procházku Tvarožnou 
a ukázali hostům zajímavosti obce.

Sobotní podvečer zpříjemni-
ly Zvony v  našem farním koste-
le svým zpěvem. Ve  slovenštině 
předvedli koncertně převážně du-
chovní písně. Byli přijati velmi vřele 
a každého potěšili.

Po  koncertě se na  faře usku-
tečnila společná večeře srbských 
hostů a  všech spoluorganizáto-
rů návštěvy. To je obce Tvarožná, 
chrámového sboru a  komorního 
orchestru z  Kyjova. Měl to být ve-
čer nejen setkání s přáteli, ale i vzá-
jemného představení se. Snad se 
z větší části tato myšlenka vyplnila. 

V  neděli ráno se Zvony s  Tva-
rožnou rozloučily. Čekal je ještě 
další program. Kromě jiného, pro 
naše hosty mimořádně přitažli-
vá návštěva slavkovského zámku. 
Uchvátil je už proto, že takové 
památky doma neznají. V  Histo-
rickém sále opět nezapřeli svůj 
vztah k hudbě a dojemně zazpíva-

li. Obdobný program je čekal i na zámku 
v Bučovicích. Po krátké prohlídce je čeka-
la příprava na  koncert. Tentokrát se více 
věnovali písni národní a  lidové. Bylo pří-
jemné zaposlouchat se  do  tónů nesoucí 
v sobě bohatý rytmus, tradici a neskrýva-
né vlastenectví. 

A byl tu nedělní podvečer a s ním lou-
čení. Nebudu zastírat, že se obešlo bez 
chvějících se hlasů a  vlhkých očí. Získali 
jsme totiž velké přátele, kteří si mnohem 
více váží toho pěkného co prožívají, vzá-
jemných vztahů a všech krásných okamži-
ků, které jim život přináší. Možná i proto, 
že většina z nich má za sebou těžké zkuše-
nosti z nedávných let, kdy jejich zemí pro-
šlo několik vln balkánské války. Byli jsme 
si hodně blízcí. Díky vám za otevřené přá-
telství. Byli jsme s  vámi moc rádi a  vaše 
pozvání rádi přijmeme.
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Závěrem snad i vás všechny potěší do-
pis vedoucího sboru Zvony, dnes už naše-
ho přítele Juraje, který jsme obdrželi hned 
následujícího dne. Píše:

Milí naši!
Srdečná vďaka Vám za všetko, čo ste na nás 
vynaložili, jako časovo, finančně a  na  aký 
koľvek sposob. 
Poslužili ste nám vzorom, ako sa má hosťom 
hostiteľ venovať.
U  Vás nám bolo prekrásne a  najradšej by 
sme domov nechodili, ale asi to tak najmúd-

31. října 1909, před sto lety, se 
narodila paní Růžena Bartáková. 
Tehdy se ještě jmenovala Růže-
na Klimešová. Celý život prožila 
ve  Tvarožné. Vdala se a  s  manže-
lem žila ve svém domku v Hlinkách. 
Vychovali společně dceru, která se 
v roce 1962 vdala a odstěhovala se 
do  Brna. V  roce 1969 zemřel paní 
Bartákové manžel. Od  tohoto roku 
bydlela v Hlinkách sama.

Paní Bartáková se dokázala vy-
rovnat s  nepřízní osudu, činorodá 
práce a pozitivní myšlení ji dodáva-
lo sílu do života. Vždyť až do svých 
80 roků pracovala v  rostlinné výro-
bě místního JZD. A zajímalo ji dění 
v obci. Například ještě před 10 roky 
se zlobila na  hasiče, že ji nepřišli 
pozvat na  hasičský věneček! Vlas-
tik Doležal jí potom musel osobně 
doručit pozvánku na ples a převzít 
peníze do „bufetu“. 

Paní Bartáková do  svých 95 let 
bydlela ve  Tvarožné. V  posledních 
letech pro ni byla samota náročná 

Stoleté narozeniny

rejše – treba prestat keť je niečo naj, aby zo-
stala krásná spomienka.
Zatiaľ toľko, eště ráz srdečne vďačí a zdraví 
v meně Zvonov a v meně mojej rodiny 
Ďuki.

 
Touto cestou bych také ráda poděko-

vala starostovi obce Fr. Kopeckému za vel-
kou podporu a hmotné zajištění akce. Otci 
Josefovi za poskytnutí fary a tím důležité-
ho zázemí. Velké díky J. Sárazovi a všem, 
kteří se ochotně jakýmkoliv způsobem 
zasloužili a napomohli k hladkému průbě-
hu organizace návštěvy ze Srbska. 

Alena Kalužová



11	 Ročník	37	 •	 Číslo	6	 •	 listopad–prosinec	2009

Cvičení rodičů s dětmi

a proto od 23. 3. 2004 žije v domově dů-
chodců v  Sokolnicích. Ale nepřišla do  ci-
zího prostředí. Přímo na  pokoji bydlela 
s „děvčatama“ z Tvarožné: s paní Vlastou 
Schlesingerovou a  Růženou Ondráčko-
vou. A  když paní Ondráčková v  prosinci 

2006 slavila svoje 100. narozeniny, tak 
paní Bartáková všechny okolo udivo-
vala svojí vitalitou a pozitivním přístu-
pem k životnímu osudu. Vyzvídala, co 
se událo nového ve  Tvarožné, kdyže 
budou ve Tvarožné hody – chce si za-
tancovat se starostou!

 U příležitosti jejích 100. narozenin 
jsme ji přišli v pátek 30. října navštívit, 
poblahopřát. Nebyli jsme tam sami, 
přišli také zástupci z  obce Sokolnice, 
ředitel domova důchodců a  samo-
zřejmě i její dcera s manželem. Kytice 
a  dárky byly předány, s  becherovkou 
se připíjelo. „Živijó…“ se zpívalo! A ko-
mupak  z  nás se  podaří aktuálně za-
zpívat: „Sto let, sto let, nech žije, žije 
nám…“?    

Na  stole byly zákusky, chlebíčky 
a  becherovka.  A  při debatě se dozví-
dáme, že  minulý týden si skupinka 
klientů domova důchodců udělala vý-
jezdní zasedání v hospodě Na Balato-

nu – včetně paní Bartákové!
Co dodat?  Jak říká klasik – bylo to po-

etické dopoledne.

Pavel Filip, jeden z gratulantů
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Základní škola Tvarožná
V  úvodu letošního posledního pří-

spěvku do  Zpravodaje bych chtěla po-
děkovat všem rodičům a  přátelům školy 
za kvalitní spolupráci.

Školní rok jsme zahájili v  novém troj-
třídním složení aktivně a s elánem. Během 
září se děti zadaptovaly na  školní pro-
středí a  svoje povinnosti. V  říjnu zahájily 
činnost zájmové kroužky, letos kroužek 
taneční, keramický a  pěvecký a  kroužek 
vaření. Opět se naše škola zapojila do ce-
loroční soutěže Recyklohraní. V říjnu jsme 
se zapojili do akce Pokus o rekord ve hře 
na PET lahve a rytmicky jsme doprovodily 
zadanou píseň Mexiko společně s dalšími 
dětmi v Jihomoravském kraji. 

Měsíc říjen jsme zakončili celodenním 
projektem s názvem Netradiční drakiáda. 
V první části dne plnili žáci úkoly ve svých 
třídách a  vyráběli draky z  různých mate-
riálů. Poté byli draci vystaveni v  chodbě 
školy a  žáci vyhodnotili ty, kteří se jim 
nejvíce líbili. Druhá část dne probíhala 
v prostorách tělocvičny TJ Sokol Tvarožná, 
kde byly pro děti připraveny netradiční 
závody a soutěže. Výstava draků zůstává 
ve škole i nadále, pro všechny, kteří by se 
chtěli podívat.

9. listopadu se sešli rodiče s  učitelka-
mi na  prvních třídních schůzkách s  infor-
macemi o průběhu a výsledcích školního 
snažení dětí. Děti pěveckého kroužku do-
provodí krátkým programem vítání ob-
čánků a  blahopřání jubilantům na  obec-
ním úřadě 18. listopadu. V  pondělí 16. 
listopadu bude zakončen poslední lekcí 
kurz plavání v plaveckém bazénu ve Vyš-
kově. Na měsíc prosinec plánujeme již tra-
diční jarmark dětských výrobků, na který 
všechny srdečně zveme. Také nás čeká 
Mikulášský den, vánoční koncert žáků 

ZUŠ, vánoční besídka s  nadílkou a  rok 
zakončíme zpěvem koled pod vánočním 
stromem na návsi.

 Na  webových stránkách školy nalez-
nete z některých akcí pořádaných v letoš-
ním školním roce fotografickou dokumen-
taci.

Na  závěr bych chtěla za  všechny děti 
i učitelky popřát všem krásné a klidné vá-
noční svátky a radostný vstup do nového 
roku.

Mgr. Věra Floriánová

Mateřská škola Tvarožná
Na počátku měsíce listopadu jsme byli 

na  výlovu Jaroslavického rybníka, kde 
jsme zhlédli různé druhy ryb, počínaje 
kapry, přes štiky, candáty, jesetery, sum-
ce apod. Nakonec jsme výlet zakončili 
podívanou na okrasné rybičky. Škoda jen, 
že nám trochu více nepřálo počasí. 

V měsíci listopadu a prosinci nás čeká 
několik kulturních akcí, které si jistě ne-
necháme ujít. Jako každoročně, i  tento 
podzim, jsme se zapojili do  charitativní 
akce fondu Sidus, kde nákupem samo-
lepky naši rodiče přispěli na  nákup pří-
strojů do  nemocnic pro nemocné děti. 
Touto cestou děkuji všem rodičům, jež se 
do této akce zapojili.

18. listopadu pojedeme do  Divadla 
Bolka Polívky na Veselé pohádky s Kama-
rády. 

Dne 3. prosince odpoledne nás čeká 
Mikulášská pohádka v  mateřské škole, 
a určitě přijde i  sám svatý Mikuláš se zla-
tou berličkou, aby nadělil dárečky hod-
ným dětem. Takže se máme na  co těšit. 
V tento den se uskuteční v prostorách ma-

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude ve středu 6. ledna 2010. Žádáme 
o  její dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v  elektronické podobě na  adresy uvedené 
v  tiráži. V  doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu 
a rozsahu příspěvků.

teřské školy jarmark, který bude sestaven 
z výrobků dětí.

14. prosince v  15:30 bude v  mateřské 
škole probíhat vánoční malování s výtvar-
nicí paní Matouškovou ve spojení s vánoč-
ním vystoupením starších 
dětí. 

15. prosince k nám do ma-
teřské školy přijede maňás-
kové divadlo s  Vánoční po-
hádkou. Tato pohádka bude 
plná zábavy a písniček. 

Na  závěr děkuji všem 
sponzorům, kteří si na  nás 
v  letošním roce vzpomně-
li. Protože se blíží konec 
roku, a  s  ním vytoužené Vá-
noce, přeji všem čtenářům 
zpravodaje bohatého Ježíš-
ka, hodně zdraví a  pohody, 

a  v  příštím roce 2010 stále více úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

Váš dodavatel výpočetní techniky a elektroniky
PC
PC příslušenství
Notebooky
Software
Monitory
Televize
Přijímače DVB-T
Spotřební elektronika
…a mnoho dalšího

E-mail: info@murena.cz
Tel.: +420 531 028 028

www.murena.cz

REKLAMA
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Naši jubilanti

listopad–prosinec 2009
92 let Šurý Josef, Tvarožná 324

85 let Putnová Dobromila, Tvarožná 117
 Navrátilová Anděla, Tvarožná 13 
 Neužilová Růžena, Tvarožná 34

80 let Kocourek Jaromír, Tvarožná 166

70 let Kachlířová Miroslava, Tvarožná 297

65 let Kříž Jan, Ing., Tvarožná 338
 Pokorný Jiří, Tvarožná 310

60 let Šírová Jana, Tvarožná 58

50 let Liška Jiří, Ing., Tvarožná 290

Všem jubilantům blahopřejeme!

Zastupitelstvo obce Tvarožná děkuje občanům 
za spolupráci v roce 2009 a přeje příjemné 

prožití svátků Vánočních, hodně zdraví 
a úspěchů v roce 2010.



Návštěva u paní Bartákové při příležitosti 100 letých narozenin



Futsalový turnaj…

Sraz motorkářů BMW…


