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Vážení občané, 
zima, na  jakou jsme léta nebyli zvyk-

lí, pomalu končí. Přichází čas na  realizaci 
akcí, schválených v  rozpočtu obce na  le-
tošní rok. Na tomto místě bych vás s nimi 
rád seznámil.

Dokončíme opravy dvou úseků míst-
ních komunikací. Jednak je to úsek u mos-
tu před transformátorem u  kulturního 
domu, který nebyl dotčen stavbou splaš-
kové kanalizace. Druhý úsek je část vozov-
ky na křižovatce krajské komunikace a sil-
nice do Hlinek. 

Správu a  údržbu silnic jsme s  před-
stihem požádali o  opravu krajské silnice 
od  kovárny ke  kostelu a  také poškozené-
ho úseku u střediska Bonagro a.s.

Před zimou byl opraven chodník 
od zastávky IDS na Konci ke kovárně. Dal-
ší úsek chodníku od kovárny ke křižovatce 
do Gastlu byl opraven na přelomu února 
a března. Budou také zadlážděny přecho-
dy od  silnice k  mostkům pro pěší na  ná-
vsi. Dokončíme chodník podél krajské 
silnice Za humny a chodník od křižovatky 
na Konci v úseku Peloschek-Kohout.

Upravíme dvě místa pro sběr plastů 
a  odpadního skla na  návsi a  v  Hlinkách. 
Připravujeme nový přístřešek u  zastávky 
na konci směr na Brno.

Upřesňujeme termín pro čištění poto-
ka na  návsi. Zástupci obce jednali o  dal-
ším postupu ve  věci úprav potoka se 
zástupcem okresní Zemědělské a  vodo-
hospodářské správy.

Obdrželi jsme cenové nabídky 
na opravy památek. Jedná se o sochu po-
mníku padlým v  I. světové válce a sochu 
sv. Jana Nepomuckého. Opravy začnou 
v květnu.

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek.
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Zajímavosti z obce

Informace
•	 30. ledna se uskutečnil ples, pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
•	  tradiční ostatky, pořádané SDH, s průvodem po obci a večerní zábavou se konaly 

13. února
•	  volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v termínu 

28. a 29. května 2010. Ve Tvarožné bude jeden volební okrsek s volební místností 
na Obecním úřadě

Provedeme další úpravy zeleně a sice 
výsadbu a  kácení na  návsi podle odbor-
ného posudku dendrologa.

Žádáme o dotace z Programu rozvoje 
venkova na úroky z úvěrů a na úpravy ve-
řejných prostranství. 

Na  nové části hřbitova bude vybe-
tonován základ pro pomníky, oploceno 
hliniště a provedeny další drobné opravy. 
Bude pokračovat výstavba v bývalé cihel-
ně. V květnu se začne stavět 12 řadových 
domků. Obci a Svazku tam budou předá-
ny vybudované a  zkolaudované inženýr-
ské sítě. V části k vinohradům bude obci 
předáno veřejné osvětlení a vybudována 
provizorní komunikace.

A nyní stručně o tom, co se v průběhu 
roku ještě bude dít? V letošním roce si dů-
stojně připomeneme 65. výročí osvobo-
zení obce. Připravujeme další, už v pořadí 
třináctou, přehlídka dechovek. TJ Sokol 
uskuteční řadu akcí zaměřených k  připo-
mínce 100. výročí založení. Hasiči připra-

vují soutěž na návsi. Těšíme se na tradiční 
obecní hody. Připomeneme si 65 let pů-
sobení Tamburášů. Veřejnosti bude tro-
chu opožděně představena nová kniha 
Nadace Masarykovy univerzity o Doc. Vla-
dimíru Drápalovi. 

Přejeme si, abychom vítali co nejvíce 
nových občánků. Budeme blahopřát jubi-
lantům, mezi kterými je několik jubilantek 
ve věku 90 let a jedna ve věku 95 roků. Zá-
stupci obce počátkem listopadu popřejí 
k 90. narozeninám i významnému plastic-
kému chirurgovi MUDr. Miloši Šlesingero-
vi, který žije ve Francii.

Zabezpečíme volby do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
ve dnech 28. a 29. května i komunální vol-
by v polovině října 2010. V prvním prosin-
covém víkendu bude naše obec součástí 
programu při 205. výročí bitvy u Slavkova. 
V závěru roku se zapojíme do příprav sčí-
tání lidu, domů a bytů, které bude v roce 
2011. 

František Kopecký
starosta obce

Další informace
•	 nové rádio Mikroregionu Rádio R vysílá na frekvenci 89,2 MHz zatím v době 6–19 

hudbu folk a  country. Nabízí pořadatelům možnost informací o  společenských, 
sportovních a kulturních akcích. Podnikatelům nabízí možnost reklamy, vysílané 4× 
denně za poplatek 1 000 Kč měsíčně. Kontakt: studio@rradio.cz 

•	 upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili příspěvek 3 000 Kč na šachtu nebo 
přípojku splaškové kanalizace na stavební místo, aby tak na Obecním úřadě učinili. 
S tímto příjmem je počítáno v obecním rozpočtu na rok 2010.
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2010
sobota 20. 3. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 31. 3. 2010 15:00–17:00 hod.

•	 na  případné závady na  opravených silnicích a  chodnících se vztahuje záruka. Tu 
můžeme uplatňovat i díky vašim písemným připomínkám, které doručíte na Obecní 
úřad.  

Co zjistil starosta z Kvačan v archívu?
Když přijíždíme do naší družební obce Kvačany ze směru od aquaparku Bešeňová, 

vidíme po pár kilometrech na pravé straně směrovku Tvarožná 1 km. 
Starosta Ladislav Klepáč z Kvačan zjistil informace o  této Tvarožné, dnešní místní 

části nedaleké liptovské obce Bobrovník.
První zmínka o  obci Tvarožná je v  roce 1418. Nejdříve patřila cituji: „…zemanom 

z Kevelhazy a ich potomkom Kelovcom, Matuškovcom a Blasiusovcom. Část obce patrila aj 
Kubínskovcom…“ 

K Bobrovníku byla přiřazena v polovině 19. století. Obyvatelé obou obcí se převáž-
ně věnovali zemědělství. V starých záznamech stojí, že Ján Rakovský v roce 1562 vznesl 
na soudu protest proti pronájemcům půdy („kvartalistom“) z Tvarožné, protože svévol-
ně změnili katastrální hranice mezi Bešeňovou a Tvarožnou.

Obec se připomíná v roce 1485 jako Tvarosna, v roce 1600 Twarozna a v roce 1773 
jako Twarožna. V roce 1784 měla Tvarožná 14 domů a 60 obyvatel a v roce 1828 9 domů 
a 92 obyvatel. Dnes má Tvarožná 7 stálých obyvatel. V obci stojí dřevěná zvonice.

První písemná zmínka o Bobrovníku, ke kterému nyní patří, je z roku 1286 pod ná-
zvem Honghfelde. 

Zbývá dodat, že na Slovensku je obec Tvarožná ještě v okrese Kežmarok. První pí-
semná zmínka o ní je z roku 1268 pod názvem Villa Durandi. Z této zemědělské obce se 
po roce 1945 odstěhovalo německé obyvatelstvo. Její katastr má 928 hektarů a na kon-
ci roku 2008 tam žilo 648 obyvatel. V sousedním vojenském prostoru si někteří naši 
občané v minulosti odsloužili vojenskou službu. Více na www.e-obce.sk/obec/tvaroz-
na/2-historia.html.

Poděkování
Poděkování patří všem občanů, kteří v  této náročné zimě odklízeli sníh z  chodníků 
u svých domů a po skončení zimy i posypový materiál z místních i krajských komuni-
kací.

Tříkrálová sbírka
V letošním roce vybrali koledníci v naší obci během Tříkrálové sbírky celkem 29 268 Kč. 
Diecézní Charita Brno  a Oblastní Charita Rajhrad děkují všem štědrým dárcům a koled-
níkům, kteří za nepříznivého počasí navštěvovali domácnosti.  
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Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci ve Tvarožné za rok 2009
Policie ČR nám jako každý rok, zaslala 

přehled o operativně-bezpečnostní situa-
ci za minulý rok, týkající se trestné činnos-
ti a přestupků spáchaných na území naší 
obce. Z tohoto přehledu vyjímám několik 
zajímavých čísel tak, aby si každý občan 
mohl udělat představu o činnosti policie 
přímo v  obci. Pro bližší specifikaci trest-
né činnosti páchané v  rámci katastrální-
ho území obce Tvarožná uvádím, že sem 
patří i odpočívadlo Rohlenka, což značně 
ovlivňuje počet trestných činů.

Trestná činnost v  obci: V  naší obci 
bylo spácháno celkem 77 trestných činů, 
z nichž bylo 25 objasněno. Nápad trestné 
činnosti byl tvořen zejména majetkovými 
trestnými činy a to krádežemi, vloupáním 
do  osobních vozidel, rekreačních chat 
i  rodinných domů. Policie i  obec připo-
míná občanům, aby svůj majetek řádně 
zabezpečovali a  při zjišťování pachatelů 
spolupracovali s policií.

Přestupkové jednání: Ve  zmiňova-
ném období bylo spácháno 811 přestup-
ků, kdy u 781 přestupků byl zjištěn pacha-
tel. Jednalo se zejména o přestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti provozu na silni-
cích, jednak o  přestupky proti společen-
skému soužití, proti veřejnému pořádku 
a proti majetku.

V  teritoriu Obvodního oddělení Šla-
panice bylo spácháno 595 trestných činů, 
z  nichž bylo 218 objasněno a  vyřešeno. 
15 osob bylo převezeno na záchytku, jeli-
kož narušovaly veřejný pořádek. 41 osob 
skončilo v policejních celách, či ve výkonu 
trestu odnětí svobody.

Policie z OO Šlapanice žádá jak obec, 
tak i jednotlivé občany o bližší spolupráci 
v rámci projektu Community Policing, kte-
rý je založen na spolupráci mezi policií, sa-
mosprávou a občany. Případné poznatky 
a informace lze sdělit nejlépe prostřednic-
tvím telefonu přímo na OO Šlapanice, a to 
na číslo 544 228 002 nebo 554 228 120. 
Emailová adresa je booopslap@mvcr.cz. 
S  případnými dotazy a  informacemi se 
obracejte přímo na  územně příslušného 
inspektora prap. Jiřího Dubinu nebo 
pprap. Pavla Kouřila.

Ing. Jiří Havel 
místostarosta

sobota 10. 4. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 21. 4. 2010 15:00–17:00 hod.
středa 5. 5. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 15. 5. 2010 9:00–11:00 hod.
středa 26. 5. 2010 15:00–17:00 hod.
sobota 5. 6. 2010 9:00–11:00 hod.
Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Krabice od  mléka a  džusů – tetrapack – se ukládají do  kontejnerů spolu s  PET 
lahvemi. 

Ing. Jiří Havel 
místostarosta
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Informační leták Ministerstva financí   
Ukončení osvobození nových staveb 

obytných domů a bytů v nových 
stavbách obytných domů od 1. 1. 2010 

 

Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb osvobozeny nové 
stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve 
vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, 
pokud tyto stavby nebo byty sloužily k trvalému bydlení vlastníka 
nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2009 
zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. 

Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. 
bylo uvedené osvobození poskytnuto naposledy v roce 2009. Na 
rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok na 
osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu 
roku 2008 nebo později. 

    

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí 
platnost osvobození od daně ze staveb podle 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z 
nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích 
obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje 
zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto 
osvobození nevzniká. 

  

 

V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle 
ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č.338/1992 Sb.,  o dani 
z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové 
přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, 
neboť nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v  § 
13a odst.2 zákona o dani z nemovitostí, vyměří příslušný správce daně 
upravenou daň z moci úřední a výsledek vyměření oznámí poplatníkovi 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

 25 MF-Inf-14 – vzor č. 1 

 

Dopis hejtmanovi

Výzva starostů obcí z  oblasti plánované JZ a  JV tangenty města Brna 
„Za správné dopravní řešení pro naši oblast a celý Jihomoravský kraj“
Vážený pane hejtmane,

s  obavami sledujeme postupy územního plánování Krajského úřadu JmK. V  roce 
2007 se naše obce vyjadřovaly k Návrhu zadání Zásad územního rozvoje JMK (dále jen 
ZÚR JMK). 

V létě 2009 se na internetových stránkách JMK objevil Návrh ZÚR JMK s variantami 
řešení, která byla následně projednávána s dotčenými orgány. Víme, že stavební zákon 
nenařizuje, aby byl návrh ZÚR v této fázi zaslán a projednán s obcemi, ale vzhledem 
k  důležitosti proble-
matiky byla podle 
našeho názoru větší 
vstřícnost kraje k ob-
cím na  místě. Kon-
statujeme, že nás 
tento Návrh ZÚR 
mimořádně znepo-
kojil.

V  listopadu 2009 
Nejvyšší správní 
soud zrušil Územní 
plán velkého územ-
ního celku Břeclav-
sko.

V  prosinci 2009 
byl obcím zaslán 
nový Návrh zadání 
ZÚR JMK. Stalo se 
tak mimořádně ne-
šťastným a  necitli-
vým způsobem, ne-
boť krajský úřad by 
neměl zasílat takové 
dokumenty s lhůtou 
přes vánoční svátky 
nebo letní prázd-
niny. Je zřejmé, že 
v těchto obdobích je 
možnost projednání 
klíčových dokumen-
tů v zastupitelstvech 
obcí velmi omezená.
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My, níže podepsaní zástupci obcí, vy-
jadřujeme znepokojení nad dramatický-
mi změnami využití území, které krajský 
úřad navrhuje. Postupně vychází najevo, 
že dopravní řešení dotýkající se katastrál-
ního území našich obcí, a to jak v případě 
navrhovaných tangent města Brna, tak 
i  rychlostních koridorů železnic, není ak-
ceptovatelné z mnoha zásadních důvodů 
a  je pro naše obce v  podstatě likvidační. 
Je zřejmé, že v  případě realizace navrho-
vaných opatření by došlo k podstatnému 
zhoršení životního prostředí a kvality byd-
lení v našich obcích.

Vnímáme potřebu kvalitního doprav-
ního spojení kraje s okolními regiony. Do-
prava však musí sloužit, nikoliv obtěžovat. 
Prioritou pro naše občany je klidné byd-
lení a  zdravé životní prostředí, kde jsou 
dodržovány všechny zákonné hygienické 
limity.

V oblasti silniční dopravy nevidíme 
v postupech přípravy ZÚR snahu o řád-
né posouzení dopadů silničních staveb 
na okolí a hledání možností jak odklo-
nit dálkovou a tranzitní dopravu mimo 
celou brněnskou aglomeraci. Naopak 
se domníváme, že navrhované doprav-
ní řešení přivádí další tranzitní dopra-
vu do  již výrazně dopravou zasažené 
oblasti Brněnska. 

Poukazujeme na  to, že návrh ZÚR 
JMK viditelně ignoruje zákonné hygi-
enické limity včetně limitů hlučnosti 
a  prašnosti. V  územním plánování je 
v oblastech s překročenými limity i v ob-
lastech s  hodnotami na  hranici limitů 
nutné přijímat aktivní opatření k nápravě 
a je tedy naprosto nepřijatelné činit opak, 
tj. do  postižených oblastí navrhovat dal-
ší zdroje znečištění, ať hlukem, prachem 
nebo jinými škodlivinami. V  jižní oblasti 
Brna a na řadě míst v přilehlém okolí jsou 
tyto zákonné limity dlouhodobě překra-

čovány. Jsme přesvědčeni, že proto není 
možné plánovat JZ a JV tangentu.

Požadujeme, aby JZ a  JV tangen-
ty přestaly být uvažovány v  ZÚR JMK 
a byly zcela vypuštěny z důvodu rizika 
nepřijatelného zvýšení negativních 
dopadů na veřejné zdraví. 

Při známé situaci s hygienickými limity 
tyto tangenty nesmí být v  územním plá-
nování navrhovány ani formou územní 
rezervy. Již dnes jsou v obcích dotčených 
záměrem JZ a  JV tangenty dlouhodobě 
překročeny hygienické limity a nelze tedy 
ani očekávat, že v daném prostoru pokles-
ne existující znečištění natolik, že by zde 
mohl být realizován další výrazný zdroj 
znečištění jako JZ a JV tangenta. Neopráv-
něnými územními rezervami nelze dlou-
hodobě blokovat majetky občanů, využití 
území a rozvoj obcí v regionu. Obáváme 
se také trvalého rozdělení katastrů našich 
obcí na  dvě či více částí. To by předsta-
vovalo podstatný a  neomluvitelný zásah 
do  území, které se vyvíjelo po  dlouhá 
staletí. Nepochybně by utrpěla i  památ-
kově chráněná zóna Slavkovského bojiště, 
kterou navrhovaná JV tangenta rozděluje 
na dvě části. Toto území je přitom kultur-
ním dědictvím nejen tohoto kraje, ale je 
významné z hlediska historie celé Evropy. 

Jako důležitou součást smyslupl-
ného řešení dopravní infrastruktury 
vidíme aktivnější podporu železniční 
dopravy v  regionu zejména s  ohle-
dem na  rozšíření a  modernizaci stá-
vající sítě. Proces ZÚR byl tedy měl být 
využit zejména na  nové naplánování pří-
městských železničních spojů, které by 
umožnily rychlé a pohodlné spojení obcí 
JMK s centrem regionu – městem Brnem 
a  zároveň nabídly atraktivní alternativu 
k  individuální automobilové dopravě. Že-
lezniční tratě této kategorie mohou být 
citlivě vedeny s  respektem k  existujícím 
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SLEVA 19% pro Vaši KANALIZACI od f. OSMA 

                         KG TVAROVKY 
     KG TRUBKY         110/1000    74,-                                  110/45˚       36,- 

125/2000  155,-                                  125/87˚       71,- 
160/2000  240,-                                  160/30˚       81,- 

 

         DNO Ø 315/160                   1602,- 
REVIZNÍ ŠACHTY             Trouba Ø 315/500                    431,- 
                                                  Poklop litina Ø 315 1,5tuny     899,- 

Dovoz zdarma od 6000,-Kč DO 60KM , jinak dle domluvy 
 
AKCE  každý měsíc např. na vodovodní baterie, umyvadla, wc, vany,        
             sprchové kouty, ohřívače od českých, německých firem   
 
Komplet Kombifix Eco pro závěsné wc (Geberit, pro zazdění nebo předezdění, včetně ovládacího 
tlačítka Samba, bílé),  4184,- s DPH (původní 6196,-) 
 
 
EOV 81 tlakový zásobníkový ohřívač Tatramat  4990,- s DPH  (původní 5885,-) 
 
 
Dino komplet obsahuje umyvadlo 55cm + klozet kombinační + baterie DINO dle vašeho 
výběru 
 
 
Baterie JIKA/LYRA umyvadlová stojánková, záruka 5 let  1279,- s DPH  (původní cena 1376,-) 
  

Případné dotazy na info@instalopokorny.cz
Zboží můžete též objednat na E-shopu  www.instalopokorny.cz

Kamenná prodejna – Šlapanice u Brna, Nádražní 52 
Tel.: 511 111 651, 603 853 116 

REKLAMA
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urbanizovaným plochám v obcích a k roz-
vojovým plánům obcí. 

Veškeré nové záměry, ať již čistě do-
pravní nebo i  s  dopravou související, 
např. velké průmyslové zóny, musí být 
podle zákona (100/2001 Sb.) posouze-
ny ne na  odborníky odhadované využití 
(tj. např. z  hlediska očekávaných intenzit 
dopravy), ale s  uvážením kapacit zámě-
rů, (tj. maximálních parametrů, na  které 
je záměr dimenzován). Není tedy nutné 
donekonečna se přít o  očekávané inten-
zity v roce 2020, 2030, apod., ale stačí vzít 
v  úvahu kapacity, které jsou definovány 
i v normách, např. pro silniční komunikace 
v ČSN 73 6101. 

Vážený pane hejtmane,
územní plánování je občanskou doho-

dou o optimálním využívání území. Proto 

Vás žádáme o  vstřícný přístup, a  abyste 
kromě postupu dle zákona č. 183/2006 
Sb., o  územním plánování a  stavebním 
řádu, ve  znění pozdějších předpisů, dal 
nejen dotčeným orgánům státní správy, 
ale i  obcím možnost vyjádřit se a  připo-
mínkovat návrh včetně variant a tyto při-
pomínky řádně zapracoval či vypořádal. 
Tento požadavek obcí je pochopitelný 
a  troufáme si říci, že i  odůvodněný, ze-
jména s ohledem na problémy, které kraj 
má s územně plánovací dokumentací jím 
v minulosti pořízenou. 

Žádáme Vás o  projednání této výzvy 
v  radě kraje a  v  krajském zastupitelstvu 
a  seznámení nás s  přijatými usneseními. 
Dále Vás žádáme, abyste i Vy osobně uči-
nil všechny kroky, které povedou k  nale-
zení konkrétních řešení přijatelných i pro 
naše obce.

S pozdravem
starostové obcí z oblasti plánované JZ a JV 
tangenty 

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

AVIA 3 tuny
DOVOZ: písky, štěrky, stavební materiály

ODVOZ: zeminy, sutě a veškerého materiálu

POKORNÝ JOSEF, TVAROŽNÁ 182
tel.: 544 250 563, mobil: 775 322 165

REKLAMA
Ruční a výkopové práce a úpravy terénu za přijatelné ceny.

(kanalizační přípojky, vodovodní přípojky,…) 
V případě zájmu volejte 720 164 692, cena dohodou. 



11	 Ročník	38	 •	 Číslo	2	 •	 březen–duben	2010

Informace Z.O. 

Vážení spoluobčané,
už se těšíme na  blížící se jaro, přesto 

vám všem ještě opožděně přejeme pev-
né zdraví, osobní pohodu a  spokojenost 
po celý rok 2010.

Jako každý rok vás prostřednictvím 
Zpravodaje informujeme o činnosti a dění 
na matrice v naší obci. 

V  souvislosti s  ochranou osobních 
údajů dle zákona č. 100/2000 Sb., jsme 
vás na začátku loňského roku informovali 
o skutečnosti, že ti z vás jubilantů, rodičů 
nových občánků a manželské páry, které 
slaví zlatou nebo diamantovou svatbu 
a nepřejí si být zváni na naše setkání nebo 
si nepřejí být zveřejněni ve  Zpravodaji, 
mají možnost tuto skutečnost nahlásit 
na  sekretariátu nebo na  matrice Obecní-
ho úřadu Tvarožná. Pokud z  vaší strany 
nedostaneme jakékoliv upozornění, bu-
deme postupovat jak je tradicí v této obci. 
I  nadále budeme zvát jubilanty: ženy 
od 60roků, muže od 65roků a dále všech-
ny, kteří se dožívají kulatého výročí 70, 75, 
80, 85, 90, 95 roků, kteří mají trvalý pobyt 
v naší obci. V roce 2009 jsme pozvali cel-
kem 42 jubilantů. Musíme s  radostí kon-
statovat, že se těchto setkání účastnila 
většina pozvaných. Omlouvají se jen ti, 
kterým to zdravotní stav opravdu nedo-
voluje. Paní ředitelka zdejší základní školy 
Mgr. Věra Floriánová má připraveno s dět-
mi kulturní pásmo na  určité téma, které 
zatím vždy chytilo za  srdce nejednoho 
z pozvaných oslavenců. Posledně to bylo 
pásmo sestavené z písniček Karla Hašlera. 
Moc pěkné.

V prosinci 2009 jsme navštívili jako zá-
stupci obce Tvarožná Ústav sociální péče 
v Sokolnicích, kde jsme velice rádi pobla-
hopřáli paní Růženě Bartákové k  jejímu 

MATRIKA
100 letému výročí. Sešli jsme se zde také 
se zástupci obce Sokolnice, její dcerou 
a zetěm. Bylo to jen krátké a vzpomínkové 
setkání, kdy jsme paní Bartákové předali 
kytici a  dárkový balíček s  blahopřáním 
od všech občanů Tvarožné. Paní Bartáko-
vá je pořád stejná, jak si ji pamatují „dříve 
narození“ nebo obyvatelé z Hlinek. Všech-
ny, kdo ji znají a  pamatují si na  ni, moc 
a moc pozdravuje!

Zlatou svatbu, 50 roků společného 
života, oslavili v  roce 2009 tři manželské 
páry. Dva páry se však bohužel ze zdra-
votních důvodů nemohly zúčastnit. I  tak 
jim byla předána zástupci obce kytička 
a dárkový balíček a manželé se podepsali 
do  „Pamětní knihy“ Jednu zlatou svatbu 
jsme si připomněli v  květnu v  obřadní 
síni obce. Pozvání přijali manželé Rudolf 
a Ludmila Švábenští. Diamantovou svatbu 
oslavili v prosinci manželé Staňkovi. Naše 
pozvání na malou oslavu přijali i se svými 
rodinnými příslušníky. Kulturní vložku za-
jistila v obou případech Veronika Buchto-
vá. Její krásný a jistý hlas ocenil jistě každý 
z přítomných. 

Také v  roce 2009 jsme přivítali větší 
počet nových občánků, celkem 18. Kdyby 
někomu z  vás nevycházel počet ve  srov-
nání s  evidencí obyvatel, tak musíme 
upřesnit, že se jedná i o děti, které se naro-
dí koncem předchozího roku. Ostatně v I. 
polovině roku 2010 budeme vítat 7 dětí, 
které se narodily koncem roku 2009! Dě-
dina opět žije maminkami s dětmi.

Setkání s  jubilanty, novými občánky 
i zlaté a diamantové svatby připravujeme 
pololetně.

V  roce 2009 jsme oddali celkem 
19  párů. Z  toho bylo 6 sňatků církev-
ních, 2  sňatky na kopci Santon, 6 sňatků 
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v  restauraci U  RAKA v  Mariánském údolí 
a 5 sňatků v obřadní síni Obecního úřadu 
Tvarožná. 

Úmrtí bylo v našem správním obvodu 
v  roce 2009 celkem 13. Ve  Tvarožné ze-
mřelo 6 občanů, z toho byla 2 nešťastná 
úmrtí. Ve  Velaticích 2 občané a  v  Mokré-
Horákově 5 občanů.

Úmrtní list je předáván rodinným pří-
slušníkům (pozůstalý manžel/ka, rodiče, 
děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) po  před-
ložení dokladů k ověření totožnosti. 

Co se týká druhopisů matričních 
dokladů, které naše matrika vystavuje, 
mohou být vydávány osobě, které se to 
týká, rovněž výše jmenovaným rodinný 
příslušníkům nebo osobě, která proká-
že, že je to nezbytné pro uplatnění jejích 
práv před orgány státu nebo před orgány 
územních samosprávných celků.

Druhopisy vydává vždy ta matrika, 
v  jejímž správním obvodu došlo k  naro-
zení, uzavření manželství nebo k  úmrtí. 
Rovněž zde jsou nutné doklady k ověření 
totožnosti žadatele.

V  případě, že dítěti pořizujete pas 
nebo první občanský průkaz, musíte za-
žádat o  „Osvědčení o  státním občanství 
České republiky“. Potřebné doklady jsou 
Občanský průkaz žadatele (rodiče), rodný 
list dítěte i  rodičů, oddací list rodičů. Po-
kud jsou prarodiče narozeni po 1. 1. 1954, 
je vhodné pro rychlejší vyřízení předložit 
i jejich rodné listy nebo oddací list. Pokud 
se matka znovu provdá, tak je třeba před-
ložit i nový oddací list na prokázání správ-
né podoby příjmení. Žádost o Osvědčení 
státního občanství ČR k 1. OP se podává 
nejdříve 60 dnů před dovršením 15roků 
dítěte a  je bezplatná. Pokud žádáte 
o „Osvědčení“ k vyřízení pasu, činí správní 
poplatek 100 Kč.

Na matrice ve Tvarožné můžete požá-
dat o provedení vidimace (ověření listiny) 
i o provedení legalizace (ověření podpisu).

Občané se na  nás mohou obrátit 
v úředních hodinách, které jsou v pondělí 
a ve středu od 13:00–17:00 hodin.

Pěkný rok 2010 vám přejí Dagmar Buch-
tová a Michaela Pejřilová – matrikářky.

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2009
Vážení spoluobčané, 
stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenala v uplynulém 
roce evidence obyvatel v  naší obci. Veškeré údaje se týkají občanů, kteří byli v  roce 
2009 přihlášeni ve Tvarožné k trvalému pobytu. 

•	 V roce 2009 se narodilo 23 dětí (14 děvčat, 9 chlapců), což je o 8 dětí více než 
v roce minulém: 
Martin Toužín –Tvarožná 255, Vojtěch Štor –Tvarožná 247,  
Veronika Staňková – Tvarožná 221, Michal Nikodem – Tvarožná 81, 
Evelina Školáková – Tvarožná 38, Alice Durčáková – Tvarožná 55,  
Veronika Odstrčilová – Tvarožná 329, Michaela Kottnerová – Tvarožná 313,  
Radek Putna – Tvarožná 278, Kateřina Daňková – Tvarožná 353, 
David Makeš – Tvarožná 368, Jonáš Kreuter - Tvarožná 260,  
Julie Řičánková – Tvarožná 214, David Severa – Tvarožná 335, 
Darina Růžičková – Tvarožná 322, Alžběta a Štěpán Severovi, Tvarožná 98, 
Nela Soukalová – Tvarožná 154, Nikola Palečková – Tvarožná 272, 
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Petr Kužílek – Tvarožná 189, Vítězslava Filipová – Tvarožná 54, 
Konstancie Jágerová – Tvarožná 291, Magdalena Morkusová – Tvarožná 202. 
V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky byly v den narození dítěte přihlášeny 
ve Tvarožné k trvalému pobytu.

•	 V roce 2009 zemřelo 11 našich spoluobčanů (7 mužů a 4 ženy), což je stejný 
počet jako v roce předcházejícím: 
Stanislav Barták r. 1935, Marie Kubínová r. 1921, Helena Šemorová r. 1931,  
Jaroslav Ryšavý r. 1936, Jan Vašek r. 1953, Tomáš Bradáč r. 1999,  
Ján Kundračík r. 1938, Bořivoj Navrátil r. 1932, Marie Bartáková r. 1919,  
Ludmila Blaháková – r. 1930, Ladislav Proch r. 1926.

•	 K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2009 celkem 20 občanů, z obce 
se odhlásilo 13 občanů.

K 31. 12. 2009 měla naše obec celkem 1229 obyvatel přihlášených k trvalému po-
bytu.

Celkový počet se tedy ve Tvarožné zvýšil v roce 2009 proti roku 2008 o 19 osob!

Ostatní zajímavosti ze Tvarožné
•	 Nejstarší občankou, která je vedena v evidenci obyvatel ve Tvarožné je paní Růže-

na Košuličová, která v loňském roce oslavila 97 narozeniny. 
•	 Tvaroženská občanka, žijící v Domově důchodců v Sokolnicích, paní Růžena Bartá-

ková, oslavila v roce 2009 již 100 narozeniny. 
•	 Nejstarším žijícím mužem vedeným v evidenci obyvatel ve Tvarožné je pan Josef 

Šurý, Tvarožná 324, který v roce 2009 oslavil 92 narozeniny. 

Informace občanům
Na sekretariátu Obecního úřadu ve Tvarožné, zavedením systému Czech POINT, si mo-
hou občané zažádat o výpis z Rejstříku trestů, o výpis z Katastru nemovitostí, o bodové 
hodnocení řidičů a o výpis z Obchodního rejstříku. 
Rovněž je možno provést převedení a ověření písemností z elektronické do písemné 
podoby. 
Ověření písemností a podpisů se provádí na sekretariátu Obecního úřadu a na matrice. 
Na Obecním úřadě si mohou občané zažádat o nový občanský průkaz a o zápis dítě-
te (do 10let) do cestovního pasu bez biometrických údajů. 

REKLAMA

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ 
Nabízí v Brně-Líšni cvičební lekce 

POWER JOGA s hlídáním dětí pondělí 10:00 hod. ul. Kotlanova 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ pondělí 16:45 hod. ul. Rašelinová
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S vyřízením nového řidičského průkazu, cestovního pasu a rybářského lístku se musí 
občané obrátit na Městský úřad Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2.

Znovu upozorňujeme, že v letošním roce (do 31. 12. 2010) končí platnost řidičských 
průkazů vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Výměna se provádí na Odboru do-
pravy Městského úřadu Šlapanice, Brno, Opuštěná 9/2.

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí stále výjimka týkající se občanských prů-
kazů. Pokud vlastní starý občanský průkaz, ve  kterém je vyznačena doba platnosti 

„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, nejsou povinni si jej měnit 
za nový. Občanský průkaz zůstává nadále platný. 

Marie Pelikánová  
evidence obyvatel

Z činnosti zájmových organizací

Muži Přípravka

ko
lo

de
n

da
tu

m

za
čá

te
k

utkání ko
lo

de
n

da
tu

m

za
čá

te
k
utkání

15 NE 28.3. 10:30 Tvarožná – RAFK Rajhrad B

16 NE 4.4. 10:30 Opatovice – Tvarožná 

17 NE 11.4. 10:30 Tvarožná – Blažovice 20 SO 10.4. 10:30 Tvarožná – Pozořice

18 SO 17.4. 16:00 Blučina – Tvarožná 11 NE 18.4. 11:00 Blažovice – Tvarožná

19 NE 25.4. 10:30 Tvarožná – Podolí 12 SO 24.4. 10:30 Tvarožná – Mokrá Horákov 

20 NE 2.5. 10:30 Vin. Šumice – Tvarožná *** 13 NE 2.5. 10:00 Újezd u Brna – Tvarožná

21 NE 9.5. 10:30 Tvarožná – Moutnice B 14 PA 7.5. 16:30 SK Šlapanice – Tvarožná

22 NE 16.5. 16:30 Žabčice – Tvarožná 15 SO 15.5. 10:30 Tvarožná – Pozořice

23 NE 23.5. 10:30 Tvarožná – Prace 16 NE 23.5. 11:00 Blažovice – Tvarožná

24 NE 30.5. 10:30 Vojkovice B – Tvarožná 17 SO 29.5. 10:30 Tvarožná – Mokrá Horákov 

25 NE 6.6. 10:30 Tvarožná – Měnín B 18 NE 6.6. 10:00 Újezd u Brna – Tvarožná

26 SO 12.6. 16:30 Židlochovice – Tvarožná 19 PA 11.6. 16:30 SK Šlapanice – Tvarožná

14 NE 20.6. 14:15 Těšany – Tvarožná

 *** odehraje se na hřišti v Pozořicích
Případné změny budou uvedeny na vývěsce Sokola Tvarožná, případně na internetových stránkách obce Tvarožná. 

Petr Kozák

Rozlosování TJ Sokol Tvarožná – jaro 2010
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Vážení čtenáři „Tvaroženského zpravodaje“, v letošním roce 2010 oslaví TJ 100. vý-
ročí od svého založení a proto bych Vás chtěl alespoň stručně seznámit s  její historií 
a současností.

Podle tvaroženské kroniky chodili nejdříve tvaroženští občané Galle Jindřich a Ve-
selý Josef cvičit do  jednoty velatické. Později začali velatickou jednotu navštěvovat 
i Galle Jaroslav a Bedřich k nimž se přidali i  jiní s dorostem a žáky. Do Velatic chodili 
cvičit všichni i  za  špatného počasí, až potom zásluhou Galle Bedřicha byla založena 
v roce 1910 Tělovýchovná jednota Sokol Tvarožná.

První valná hromada se konala 11. září 1911 v „Potravním spolku“ a zvolila první či-
novníky jednoty tvaroženské. Byli to: Odehnal Richard – starosta, Galle Bedřich – náčel-
ník, Hudec František – jednatel, Klofanda Emil – hospodář, Chloupek Alois – pokladník 
a členové výboru – Daněk Alois, Kolbábek František a Kuklínek Antonín.

Počátky jednoty byly těžké. Po založení nebyla vhodná místnost na cvičení a proto 
cvičili přes zimu v místnostech Potravního spolku, kde tento malý sál sloužil jako nálev-
na a přes léto v zahradě Audy Metoděje za Spolkem. V roce 1913 měla jednota již 24 
členů a žactvo. Za krátkou dobu, v roce 1915 byla zastavena činnost z důvodu 1. světo-
vé války do které odešla většina členů jednoty a šest se již nikdy nevrátilo.

Činnost byla obnovena v roce 1917 opět na podnět Galle Bedřicha a cvičilo se u Šle-
singra Václava. Cvičili ale jen hoši z bývalých žáků jednoty.

Po  roce 1918 nastal velký růst členské základny, proti roku 1914 o  100 %. Začaly 
cvičit i ženy.

V roce 1920 se jednota přestěhovala do hostince „U Šírů“.
Roku 1923 zakoupila jednota od velkostatku K. Belcrediho z Líšně pozemek o výmě-

ře 2 180 m2 na hřiště a letní cvičiště.
Důležitým mezníkem v dějinách jednoty bylo vybudování nové „Sokolovny“ (bu-

dova nad umělým hřištěm).
V roce 1926 zakoupila jednota budovu nad hřištěm, ale ta neodpovídala potřebám 

rozvíjející se jednoty a tak bylo rozhodnuto na valné hromadě 12. března 1927 zboření 
staré budovy a vybudování nové tělocvičny. Členové si odhlasovali pracovní povinnost 
100 hodin popřípadě 2 Kč za  každou neodpracovanou hodinu. Zajímavá na  realizaci 
výstavby je i  rychlost provedení. Po zbourání staré budovy a přípravných prací, byla 
stavba zahájena 30. června a za 8 týdnů zhruba dokončena. Dne 4. září 1927 byla spolu 
s upraveným letním cvičištěm při župním zájezdu otevřena a předána do užívání. Ven-
kovní omítky a nátěry byly provedeny v příštím roce. V nové budově byla vybudována 
i kabinka pro kinooperatéra a byl zahájen provoz kina. V době výstavby měla jednota 
49 dospělých členů.

Za 2. světové války byla činnost Sokola zastavena a zabaven majetek. Činnost byla 
opět zahájena až po osvobození v roce 1945.

Na podzim roku 1957 byla provedena výměna budov. MNV Tvarožná z důvodů pro-
vozování stálého kina přesunul Tělovýchovnou jednotu Sokol do  „Kulturního domu 
Kosmák“ ve  kterém působí dodnes. Tato budova nevyhovovala potřebám jednoty 
a proto byla v letech 1967 až 1970 provedena přístavba a generální oprava elektroin-
stalace.

TJ Sokol Tvarožná oslaví 100 let
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V roce 1971 až 1973 byly u hřiště pod kopečkem postaveny zděné kabiny a roku 
1984 asfaltové hřiště s osvětlením u tělocvičny.

Mimo těchto prací se členové jednoty s úspěchem zúčastňovali všech sletů a spar-
takiád, soutěží v kopané, košíkové, stolním tenisu i  lehké atletice. Pořádali vyhlášené 
maškarní plesy, zábavy, hráli divadla a další sportovní a kulturní akce. 

Toto je jen stručný pohled do minulosti a nyní se přesunem do současnosti co TJ 
chystá v letošním roce stého výročí. Je to:
•	 „Tradiční sokolský ples a dětský maškarní ples“ – byl uspořádán v lednu 2010
•	 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – duben 2010
•	 Turnaj přípravek v kopané – květen 2010
•	 Přebor Tvarožné v lehké atletice – červen 2010
•	 Turnaj v malé kopané – 26. 6. 2010
•	 Předpouťová zábava s „Lehkou nohou“ – 30. 7. 2010
•	 Tvaroženská olympiáda v lehké atletice – 2. a 4. 8. 2010
•	 Předpouťová diskotéka – 6. 8. 2010
•	 Setkání s přáteli a Rančery – 7. 8. 2010
•	 Slavnostní schůze k 100. výročí založení TJ Sokol Tvarožná – 30. 10. 2010
•	 Zimní část tvaroženské olympiády (šplh a skok vysoký) – prosinec 2010 

Tyto akce uspořádáme k oslavě 100. výročí založení jednoty, ale mimo ně probíhají 
desítky tréninkových, cvičebních i soutěžních hodin.

Proti minulým rokům je zapojeno v pravidelných cvičebních hodinách méně dětí 
a mládeže. Hlavní příčinou je nedostatek cvičitelů, kteří jsou ochotni věnovat svůj vol-
ný čas cvičení s dětmi. Proto chci poděkovat Ivoně Šťastné, Radce Dvořákové, Radkovi 
Muselíkovi a Václavu Poláčkovi že jsou ochotni věnovat část svého volného času práci 
s dětmi.

Největší zájem dětí je o jednorázové akce typu „Tvaroženská olympiáda“ a podobně.
Nyní v  tělocvičně mají své cvičební hodiny pouze předškolní děti, žákyně, ženy, 

starší hráči malé kopané, starší hráči stolního tenisu, starší hráči košíkové, přes zimu 
přípravka kopané a hráči kopané, tréninkové hodiny stolního tenisu. Pro malý zájem 
žákyň byly zrušeny hodiny košíkové s paní učitelkou Michalovou. V pondělí a úterý do-
poledne cvičí v tělocvičně škola.

V  soutěžích je zapojena přípravka kopané, mužstvo mužů kopané a  tři družstva 
stolního tenisu. Proti minulým rokům ubylo družstvo žáků a dorostu kopané a žáci stol-
ního tenisu.

Příčinou je nedostatek trenérů a menší zájem žactva.
Přestože je tělocvična méně vytížená, bez podpory sponzorů, obecního úřadu 

a  dotací bychom nemohli ani tuto omezenou činnost provádět. Náklady na  údržbu 
neúměrně stoupají a příjmy klesají. Náklady na jednu hodinu v tělocvičně činí 250 Kč. 
Na  nějakou modernizaci proto v  současné době nemůžeme ani pomýšlet (výměna 
oken, zateplení vchodu).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, funkcionářkám, cvičitelům 
a cvičitelkám, trenérům a vedoucím všech družstev za jejich obětavou práci ve stole-
té historii „Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná“. Také děkuji sponzorům, příznivcům 
a členům za jejich pomoc při zajišťování činnosti jednoty.



17	 Ročník	38	 •	 Číslo	2	 •	 březen–duben	2010

Zveme Vás všechny mezi nás do tělocvičny buď do stávajících oddílů a nebo v pří-
padě většího zájmu vytvoření nového oddílu. Není nic lepšího než si vyčistit mysl 
od běžných starostí a stresu při aktivním pohybu v naší tělocvičně.

Jan Urbánek 
TJ Sokol Tvarožná

ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci 
a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při 
nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 2010 tedy slaví 
pětileté výročí své činnosti. Jen do konce roku 2009 zajistil zpětný odběr a recyklaci 
více než 74 000 tun elektroodpadu. Jak rostlo množství zpětně odebraných vyslouži-
lých elektrospotřebičů, ukazuje tabulka. 

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých 
smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby no-
vých výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty. 

Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou 
takto získané teplo přeměnit v  energii a  dodat ji do  rozvodné sítě. Podařilo se bez-
pečně zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 
10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.

ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systé-
mem pro zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém množství 
zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.

ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již pět let 

Ze života…
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REKLAMA



19	 Ročník	38	 •	 Číslo	2	 •	 březen–duben	2010

Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to 

mimo jiné fakt, že v  třídění PET-lahví se dostali na  evropskou špičku především pro-
to, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje 
i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou od-
ložit vysloužilá elektrozařízení.

ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7 500 míst zpětného odběru 
a pokrývá 92 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vy-
sloužilců především sběrné dvory měst a  obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, 
jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy 
a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jed-
noduše nalézt na www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za pětileté období ušet-
řily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních 
programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na pro-
voz sběrných míst i na jejich zlepšování. 

Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, 
například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých 
elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na www.elektrowin.cz.

Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyva-

telům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je 
kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 
25 mikroregionů s 349 obcemi a více než (v dnešní TZ máte větší počet – upravit) ob-
čanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. Díky putujícímu 
kontejneru bylo tedy zpětně odebráno téměř 310 tun elektroodpadu. Obcím tak ne-
vznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují 
při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou 
zapojeným obcím za  jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla výše 
téměř 1  900  000 Kč. Navíc si již obce a  organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 
500 000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejne-
rů pro občany obcí. 

ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vyslouži-
lých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační mate-
riály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu. 

Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pra-
videlném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uza-
mykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní 

„recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně ode-
braných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému zpětné-
ho odběru.
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych se 

krátce vrátila k akci, kterou jsme absolvo-
vali minulý měsíc. Jistě mně každý, kdo se 
této akce zúčastnil, potvrdí, že maškarní 
bál s  Tetinami byl zajímavým zážitkem 
nejen pro děti, ale i  pro dospělé. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat všem ro-
dičům, kteří nám poskytli dary do  tom-
boly, a udělali tak radost nejen svým, ale 
i ostatním dětem.

V jarních měsících nás čeká opět mno-
ho dobrodružství v  podobě zajímavých 
akcí a divadelních představení. 

Dne 22. 3. 2010 přijede do  mateřské 
školy maňáskové divadlo s  pohádkou 
O skřítkovi. Jde o úsměvnou pohádku pl-
nou humoru a veselých písniček. 

Na počátku měsíce dubna připravuje-
me dopravní dopoledne, kdy děti složí ři-
dičskou zkoušku pro rok 2010 a dostanou 
svůj „řidičák“. V  tento den si každé dítě 
přiveze do  mateřské školy svůj dopravní 
prostředek a  bude plnit jednotlivé úkoly, 
které budou pro ně připraveny.

V  měsíci dubnu se rovněž pojedeme 
podívat do  Pozořic, kde se dozvíme vše 
o  životě profesionálních hasičů. Termín 
tohoto hasičského dopoledne bude ještě 
upřesněn.

28. dubna se koná v  mateřské ško-
le Den otevřených dveří od  9:00 hod. 
do 15,30 hod. ve spojení se zápisem dětí 
do mateřské školy na školní rok 2010–2011. 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
V měsíci lednu bylo, jako každým ro-

kem, žákům předáno hodnocení jejich 
práce za 1. pololetí školního roku. Všem 
49 žákům naší školy byl vydán výpis vy-
svědčení. 40 žáků prospělo s vyzname-
náním, absence v tomto pololetí byla po-
měrně vysoká 1 450 hodin, což je jen 30 
hodin v průměru na žáka. Na gymnázium 
si v únoru podal přihlášku 1 žák páté třídy.

V lednu také proběhl zápis do 1. roč-
níku pro příští školní rok. Celkem bylo za-
psáno 7 dětí, 1 chlapec a 6 dívek. Vzhle-
dem k tomu, že letos v červnu opustí naši 
školu 7 páťáků, nově příchozí prvňáci nám 
zachovají celkový počet žáků ve škole.

Během ledna a února jsme zvládli kro-
mě výuky i řadu jiných aktivit. Několikrát 
jsme si zajeli bruslit k OC Olympia, zú-
častnili jsme se výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Také jsme poprvé za-

jeli na lyžařský výcvik s 28 žáky naší školy 
na svah k Velkému Meziříčí.

Co nás čeká v nejbližší době? Jistě 
hodně učení, ale také velikonoční svátky 
a  s nimi spojené dvoudenní prázdniny, 
soutěž Nejoriginálnější kraslice roku 2010, 
celodenní program připravený studentka-
mi PF MU v Brně, den otevřených dveří 17. 
března, dále pak hodnocení za 3. čtvrtletí.

Ve školním dvoře jsou stále připrave-
né pytle na sběr PET lahví, ve škole máme 
kontejner na sběr elektroodpadu a v nej-
bližší době proběhne i sběr starého papí-
ru. Za pomoc při vedení dětí k ekologické-
mu chování děkujeme. 

Na závěr bych chtěla popřát všem uči-
telům k jejich březnovému svátku hod-
ně zdraví a pedagogického optimismu 
a všem dětem i dospělým pěkné a veselé 
Velikonoce. 

Mgr. Věra Floriánová
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                                  Ceník 
                                        min    cena   zaváděcí cena 
hlava                    20       120  90 
obličej        20       120  90 
šíje        20       120  90 
horní končetiny       20       120  90 
záda        30  200 160 
záda+šíje                         60        300           200 
dolní končetiny       20 120    90 
celková masáž       90 450 360 
těhotenská masáž          30 200 160  

Ivana Hrušková 
tel: 733 646 600
e-mail: ivana-hruskova@seznam.cz 
web: www.rekondicni-masaze.com 

Kvalifikovaná masérka s akreditovaným certifikátem MŠMT a masérskou praxí. 
Individuální přístup ke každému klientovi 
 
Objednávky pouze na telefon nebo mailem. 
Provozní doba dle domluvy. 
Zaváděcí ceny – sleva 20% (platí do 31.3.2010) 
  

Cílená pomoc od bolestí zad 
Odbourávání nežádoucích fyzických stavů – stres, bolest hlavy, nespavost. 
Účinná pomoc při problémech s pohybovou soustavou. 
Podpora krevního oběhu 

         Provozovna se nachází v prostorách integrovaného domu s chráněnými byty – Podolí 122 
        Bezbariérový přístup 

Nově otevřená provozovna v Podolí od 15.února 2010 

   Rekondiční a relaxační masáže „Úsměv uzdravuje mysl, 
                dotek uzdravuje tělo“ 

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude v pátek 7. května 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.

REKLAMA

29. dubna bude v  mateřské škole Pá-
lení čarodějnic. Můžete již nyní dětem 
připravit nějaký čarodějnický kostým. 
Rovněž zde nebude chybět opékání špe-
káčků, mnoho soutěží a samozřejmě čaro-
dějnická diskotéka. Na závěr každý z dětí 

dostane diplom a sladkou odměnu za slo-
žení čarodějnické zkoušky.

Doufám, že výčet aktivit byl úplný, 
ale  více se dozvíte na  našich webových 
stránkách www.materskeskolky.cz.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

Hledá se kadeřnice se živnostenským listem  
do nově otevřené provozovny BELLADONNA  

ve Viničných Šumicích. 
Tel.: 773 667 575, 773 695 923.
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Naši jubilanti

březen–duben  2010
85 let Kolbábek Jaroslav, Tvarožná 280

70 let Peloschková Božena, Tvarožná 99
 Havel Jiří, Tvarožná 31

60 let Matysová Jiřina, Tvarožná 212
 Procházka Jiří, Tvarožná 123

50 let Kousal Pavel, Tvarožná 5
 Buchta Vojtěch, Tvarožná 145 
 Poláková Libuše, Tvarožná 191

Všem jubilantům blahopřejeme!

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



Taneční prodloužená



Ostatky

Sraz motorkářů BMW…


