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Vážení občané, 
do roku 2009 Vám na jeho počátku 

přeji za sebe, za členy našeho Zastupitel-
stva i za zaměstnance obce mnoho zdraví 
a štěstí. Ať alespoň část sváteční pohody 
přejde do všedních dnů tohoto roku.  

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
zasedání 17. prosince 2008 rozpočet obce 
na letošní rok. Byly do něho zahrnuty 
oprávněné požadavky v možném rozsahu. 
Ukázalo se přitom, že ne všichni si svými 
požadavky uvědomili finanční náročnost 
roku, který nás čeká.

Jak jsem vás již informoval a jak sami 
vidíte, v  minulém roce byly zahájeny 
opravy krajských komunikací. Se zpoždě-
ním. Jinak bychom nemohli konstatovat, 
že oprava je na průtahu obcí definitivně 
hotová jen na Konci. Za humny je oprava 
provedena provizorně kvůli zimní údržbě. 
Tam bude rýha opravena na jaře a s ní celá 
šířka vozovky i s novými obrubníky. Na Si-
vické je sice rýha zapravena, ale rovněž 
budou vyměněny obrubníky a proveden 
obrus a nový povrch celé šířce silnice. Při 
tom budou opraveny chodníky. Na Kon-
ci nás ještě před zadlážděním chodníku 
čeká oprava staré dešťové kanalizace.

Projekčně a rozpočtově připravuje-
me opravy místních komunikací. Nejprve 
ovšem musíme zajistit další finanční pro-
středky formou úvěru. Komerční banka, 
která byla Svazkem vybrána, neposkytla 
obcím finance v požadované výši. Propad 
je asi 800 tisíc Euro. Ani patnáctiprocent-
ní navýšení dané částky věc neřeší. Proto 
jsme začali jednat s jinou bankou. Úvěr 
Komerční banky bude obec splácet od 
roku 2010 do roku 2025, ve druhém přípa-
dě, pokud uspějeme, do roku 2020. Tyto 
jednání musíme dotáhnout do konce.   

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek.
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Zajímavosti z obce

Informace
 17. 11. jsme přivítali nové občánky a poblahopřáli jubilantům
 28.–30. 11. byla naše obec součástí programu 203. výročí bitvy u Slavkova
 17. 12. na veřejném zasedání jednalo Zastupitelstvo obce, které mimo jiné 

schválilo rozpočet na rok 2009
 23. 12. jsme se tradičně sešli při zpívání koled pod vánočním stromem na návsi
 28. 12. se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil vánoční koncert. Účinkovali trio 

Musica animae a žesťový kvintet

Další informace
 V roce 2009 bude vodné 32,05 Kč/m•	 3 a stočné 34 Kč/m3. Obojí včetně DPH.
Stolní kalendáře Mikroregionu Rokytnice na rok 2009 jsou pro každý obydlený •	
dům zdarma k vyzvednutí na Obecním úřadě.

203. výročí bitvy u Slavkova
Letošní výročí se svým programem ani blátivým počasím nijak nevymykalo z roz-

sahu výročí předchozích. Ve Tvarožné bylo ubytováno asi 300 vojáků v historických 
uniformách.

V pátek se konaly četné místní pietní akty. Hlavně ve Šlapanicích, v Jiříkovicích, 
na Žuráni a v Křenovicích.

Doposud nám Svazek obcí neposkyt-
nul podklady, které administrativní náleži-
tosti po nás budou, při opravách místních 
komunikací, požadovány. Tyto informace 
dostaneme, po našich urgencích, teprve 
v polovině ledna. Tedy další zpoždění. 
Těmto požadavkům jdeme naproti. Uvi-
díme, zda budeme muset vyřizovat to, 
co obce I. etapy splaškové kanalizace řešit 
nemusely. 

Po splnění technických požadavků 
bude splašková kanalizace v obci pře-
dána Vodárenské akciové společnosti 
do předčasného užívání. Teprve potom 
bude vydán pokyn k zahájení připojování 
nemovitostí na novou kanalizaci. 

V letošním roce bude pokračovat pří-
prava dokumentace na realizaci investič-
ního záměru opravy  průtahu Tvarožné 
III/4179 v úseku od kovárny po hřbitov. 
Termín opravy by ze strany Správy a údrž-
by silnic Jihomoravského kraje měl být 
na rok 2010 letos potvrzen. 

V cihelně byly v závěru minulého roku 
zahájeny přípravné práce na první etapě 
výstavby 27 řadových rodinných domků 
a garáží. Připravuje se další etapa, kterou 
bude výstavba dvojdomků. Firma posky-
tuje informace, jak už bylo uvedeno v mi-
nulém čísle, na svých webových stránkách 
www.domytvarozna.cz a na zveřejněných 
telefonních číslech.

František Kopecký
starosta obce
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V sobotu se vojáci po nástupu ve Slavkově přesunuli do Tvarožné, kde asi 800 vojá-
ků předvedlo asi 4000 diváků rekonstrukci bitvy, netradičně posunutou tak, že končila 
za tmy.  Její scénář byl postaven jako bitva o návrší Staré Vinohrady. Večerní program 
končil pochodem a ohňostrojem ve Slavkově.

V neděli program končil pietním aktem na Mohyle míru, kterého se zúčastnil nový 
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Roli Napoleona již tradičně sehrál ame-
rický herec Mark Schneider. 

Do Tvarožné přijeli naši přátelé z družební obce Kvačany i z obce Vavrišovo, kde le-
tos v srpnu organizují 300. výročí bitvy mezi císařskými vojáky a kurucy.

Věnec k pomníku obětem bitvy před Obecním úřadem položil starosta Kvačan La-
dislav Klepáč se starostou belgického města Braine-l´ Alleud (vedle Waterloo), družeb-
ního města Šlapanic. 
 (fk)

Poděkování
Tentokrát děkujeme organizátorům tradičního setkání pod vánočním stromem. 

Hlavně obecní kulturní komisi pod vedením jejího předsedy Lubomíra Šubrta, hasi-
čům pod vedením starosty SDH Miroslava Severy a ředitelce Základní školy Mgr. Věře 
Florianové. 

Zamyslet by se nad sebou naopak měli uživatelé tzv. zábavné pyrotechniky, kte-
ří obtěžovali svoje spoluobčany hlukem i mimo poslední den roku a to i po desáté ho-
dině večerní.
 (fk)

Kulatá výročí v roce 2009
 190 let (1819) patronem kostela sv. Mikuláše se stal rod Belcredi
 180 let (1829) ve Tvarožné nastoupil P. Ignác Mayer
 130 let (1879) architekt August Prokop vypracoval plány na stavbu nového kostela
 120 let (1889) se narodil legionář a spisovatel Emil Kaláb
 110 let (1899) uložení ostatků P. Václava Kosmáka na Ústředním hřbitově v Brně
 90 let (1919) prvním starostou po vzniku republiky se stal Jaroslav Eliáš
 70 let (1939) vysázena třešňová alej k lesu, řídícím učitelem se stal Jan Krejčí
 60 let (1949) vybudován obecní rozhlas, stanice SNB přestěhována do Šlapanic
 50 let (1959) v budově Místního národního výboru byly vybudovány prostory pro po-

žárníky
 40 let (1969) nastoupil nový ředitel Základní školy Metoděj Doležal
 30 let (1979) dokončena plynofikace obce, zrušena Základní devítiletá škola
 20 let (1989) v závěru roku nastaly společenské změny, na základě kterých vzniklo Ob-

čanské fórum ve Tvarožné
 10 let (1999) obec vstoupila do obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Auster-

litz, do Mikroregionu Rokytnice, škola dostala nová okna, opravena 
byla knihovna, jako jedna z prvních obcí jsme zahájili výstavbu sběrné-
ho dvora, proběhla petiční akce za znovuotevření dálničního nájezdu 
u Rohlenky
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Usnesení č. 10 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 17. 12. 2008 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vilém Šimek, Emil Blahák
  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Přikryl, Pavel Babušík 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 3
 3. a) Rozpočtové opatření č. VI./2008 a VII./2008 (příloha č. 1 a 2)
  b) Pověření Ing. Jiřího Kozáka k sestavení definitivního rozpočtového opatření 

č. VIII/2008 k 31. 12. 2008 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

 4. Rozpočet obce Tvarožná na rok 2009 (příloha č. 3) 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

 5. Opravu místních komunikací – prioritou je oprava komunikací na návsi. Postup 
oprav dalších komunikací bude upřesněn.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 3

 6. Opravu dešťové kanalizace v ulici Konec a zadání vypracování projektové doku-
mentace. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3

 7. Převzetí úvěru u Českomoravské záruční a rozvojové banky na opravy komunikací 
ve výši 8,000.000,– Kč. Jednáním pověřuje starostu obce Františka Kopeckého. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 8. Protokol o inventarizaci obecního majetku k 30. 11. 2008 a Rozhodnutí o odpisu 
neupotřebitelného majetku ve výši 113 422,80 Kč za rok 2008 dle přílohy č. 4 a 
soupis navržených knih k vyřazení sepsaný vedoucím Místní lidové knihovny – 
příloha č. 5. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 9. Zastupitelstvo obce Tvarožná souhlasí jako ručitel uvedený v čl. X. „Smlouvy 
o revolvingovém úvěru“ registrační číslo 7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 s na-
výšením úvěru na 11 730 000,– EUR, a to formou uzavření dodatku ke Smlouvě 
o ručení s jednotlivými ručiteli nebo jinou pro banku akceptovanou formou.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 10. Zastupitelstvo obce Tvarožná schvaluje navýšení příspěvku o 299 819,– Kč ročně 
k původní hodnotě příspěvku dle smlouvy (Smlouva o spolupráci při realizaci 
Projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“) o finančním 
zajištění investice „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“ uzavřené se Svazkem obcí 

Informace  Z.O. 
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pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko. 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 11. Zastupitelstvo obce Tvarožná souhlasí s uzavřením Dodatku číslo 1 o navýšení pří-
spěvku k původní hodnotě příspěvku dle smlouvy o finančním zajištění investice 

„Šlapanicko Čistá Říčka a Rakovec“ (Smlouva o spolupráci při realizaci Projektu 
fondu soudržnosti „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“) uzavřené se Svazkem 
obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a to v souvislosti s Dodatkem č. 2 
ke Smlouvě o revolvingovém úvěru“ registrační číslo 7490006200437 ze dne 
17. 10. 2006 o navýšení úvěru na 11 730 000,– EUR. (př. č. 6) 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 12. Změnu č. 2 Územního plánu obce Tvarožná na základě Usnesení Vlády České 
republiky č. 735 ze dne 9. 6. 2008 o zkapacitnění dálnice D 1 (př. č. 7) 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 13. Územní působnost MAS Za humnama a souhlasí se začleněním katastrálního úze-
mí obce Tvarožná do územní působnosti MAS Za humnama. (př. č. 8) 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 14. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích v obci Tvarožná (př. č. 9) 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 15. Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (př. č. 10) 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4

 II. Zastupitelstvo obce PŘESOUVÁ ŘEŠENÍ NA PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ: 
  ––––––

 III. Zastupitelstvo obce B E R E N A V Ě D O M Í: 

 1. Zprávu starosty
 2. Zprávu Ing. Šimka a informace Ing. Krajči ohledně oprav místních komunikací v roce  

2009
 3. Seznámení zastupitelů se Strategickým plánem Leader sdružení MAS Za humna-

ma
 4. Zprávy předsedů komisí a výborů
 5. Zprávu o opravě dešťové kanalizace a souhlasí se zadáním vypracování projektové 

dokumentace

 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
  Stavební komisi vyřešit renovaci ploch před vchodem do mateřské školy.

Ve Tvarožné dne 17. 12. 2008
František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta
Ověřovatelé:  
Ing. Jan Přikryl – zastupitel   Pavel Babušík – zastupitel
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Rozpočet obce Tvarožná na rok 2009 – příjmy
31. 12. 2008
Pol. Paragraf 

(položka)
Název položky příjmu Příjem 

[tis. Kč]
Daňové příjmy

1. (1111) Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1.700,-
2. (1112) Daň z příjmů FO ze sam. výd. 

čin.
350,-

3. (1113) Daň z příjmů FO z kap. výnosů 150,-
4. (1121) Daň z příjmů PO 2.700,-
5. (1211) Daň z přidané hodnoty 3.850,-
6. (1511) Daň z nemovitostí 950,-
7. (1337) Poplatek za likvidaci KO 554,-
8. (1341) Poplatek ze psů 17,-
9. (1343) Poplatek za užívání veř. pr. 30,-

10. (1361) Správní poplatky 35,-
Celkem daňové příjmy 10.336,-
Nedaňové příjmy

11. (4112) NI př. transfer JMK 450,-
12. 1012 Pronájem pozemků 20,-
13. 2122 REMET – prodej kovového odp. 16,-
14. 2321 Odváď. a čišt. odp. vod 200,-
15. 3111 Odvody příspěvk. org. – MŠ 54,-
16. 3117 Odvody příspěvk. org. – ZŠ 20,-
17. 3319 Ostat. zál. kultury 205,-
18. 3412 Nájemné – sport. zař. v maj. 

obce – SOKOLOVNA
172,-

19. 3613 Nájemné ostatní  
KD, MŠ, ZŠ, SVAZARM

162,-

20. 3632 Pohřebnictví – poskyt. sl. 8,-
21. 3722 Sběr a odvoz KO – podnikatelé, 

– dvůr
29,-

22. 3723 Sběr a odvoz ost. odp. Eko-kom. 60,-
23. 6171 Příjmy za poskyt. služeb,  

Nájemné Pošta, kadeřnictví
65,-

24. 6310 Příjmy z úroků BÚ 30,-
Celkem nedaňové příjmy 1.491,-

Příjmy rozpočtu celkem (1 až 24) 11.827,-
Zůstatek účtu k 31. 12. 2008 4.527,-
Podílové listy k 31. 12. 2008 3.456,-
Svazek Šlapanicko – spořící účet 7.512,-

Pol. Paragraf 
(položka)

Název položky příjmu Příjem  
[tis. Kč]

Daňové příjmy
1. (1111) Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1.700,-
2. (1112) Daň z příjmů FO ze sam. výd. 

čin.
350,-

3. (1113) Daň z příjmů FO z kap. výnosů 150,-
4. (1121) Daň z příjmů PO 2.700,-
5. (1211) Daň z přidané hodnoty 3.850,-
6. (1511) Daň z nemovitostí 950,-
7. (1337) Poplatek za likvidaci KO 554,-
8. (1341) Poplatek ze psů 17,-
9. (1343) Poplatek za užívání veř. pr. 30,-

10. (1361) Správní poplatky 35,-
Celkem daňové příjmy 10.336,-
Nedaňové příjmy

11. (4112) NI př. transfer JMK 450,-
12. 1012 Pronájem pozemků 20,-
13. 2122 REMET – prodej kovového odp. 16,-
14. 2321 Odváď. a čišt. odp. vod 200,-
15. 3111 Odvody příspěvk. org. – MŠ 54,-
16. 3117 Odvody příspěvk. org. – ZŠ 20,-
17. 3319 Ostat. zál. kultury 205,-
18. 3412 Nájemné – sport. zař. v maj. 

obce – SOKOLOVNA
172,-

19. 3613 Nájemné ostatní  
KD, MŠ, ZŠ, SVAZARM

162,-

20. 3632 Pohřebnictví – poskyt. sl. 8,-
21. 3722 Sběr a odvoz KO – podnikatelé,                            

– dvůr
29,-

22. 3723 Sběr a odvoz ost. odp., Eko-
kom.

60,-

23. 6171 Příjmy za poskyt. služeb, 
Nájemné Pošta, kadeřnictví

65,-

24. 6310 Příjmy z úroků BÚ 30,-
Celkem nedaňové příjmy 1.491,-

Celkem příjmy 1 až 24 11.827,-
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Rozpočet obce Tvarožná na rok 2009 – výdaje
31. 12. 2008
Pol. Paragraf Název výdajové položky Výdaje 

[tis. Kč]
1. 1014 Životní prostředí 25,-
2. 2212 Silnice a chodníky 619,-
3. 2219 Ostat. zálež. pozem. kom. 2000,-
4. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60,-
5. 2310 Pitná voda, vodovod 60,-
6. 2321 Odvádění a čišť. odpad. vod 1.672,-
7. 3111 Předšk. zaříz. (MŠ+ŠJ) 643,-
8. 3117 První stupeň ZŠ 610,-
9. 3118 Druhý stupeň ZŠ 140,-

10. 3231 Základní umělecká škola 30,-
11. 3314 Činnosti knihovnické 45,-
12. 3319 Ost. záležitosti kultury 514,-
13. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místní kultury
45,-

14. 3341 Místní rozhlas 27,-
15. 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. 

prostředků
31,-

16. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 265,-
17. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – TJ SOKOL 100,-
18. 3421 Využití volného času dětí, areál za 

SVAZARMEM
53,-

19. 3613 Nebytové hospodářství, (KLUB DŮCH., 
DRŮBEŽÁRNA)

60,-

20. 3631 Veřejné osvětlení 488,-
21. 2632 Pohřebnictví 5,-
22. 3635 Územní plán obce 0,-
23. 3636 Územní rozvoj 12,-
24. 3639 Komunál. služby a územní rozvoj 26,-
25. 3722 Sběr a odvoz KO 820,-
26. 3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů 212,-
27. 3745 Péče o vzhled obce a veřej. zeleni 606,-
28. 4319 Výdaje na soc. péči 5,-
29. 5512 Požární ochrana 115,-
30. 6112 Zastupitelstvo obce 740,-
31. 6171 Činnost místní správy 1.591,-
32. 6310 Výdaje z úvěr. fin. operací 8,-
33. 6320 Pojištění budov a odpovědnosti 22,-
34. 6409 Ostatní činnosti, nespecifikovaná rezerva 178,-

Celkem výdaje 1 až 34 11.827,-

Projednáno FV dne: 01. 12. 2008
 RO dne: 02. 12. 2008
Schváleno ZO dne: 17. 12. 2008

Ing. Jiří Kozák
předseda finančního výboru

František Kopecký
starosta obce
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám všem i my, matri-
kářky, popřály do roku 2009 hlavně pevné 
zdraví, osobní pohodu a spokojenost.

Jako každoročně by jsme vás chtěly 
informovat o činnosti a dění na matrice 
naší obce. Jako nejdůležitější se nám jeví 
informace o nové formě blahopřání jubi-
lantům, kteří jsou zváni na obecní úřad při 
příležitosti jejich kulatého životního vý-
ročí, vítání občánků a manželských párů, 
kteří slaví 50 a 60 roků společného života. 

Tradicí Obecního úřadu ve Tvarožné 
po dlouhá léta bylo, že jsou tito obča-
né zváni na základě údajů, se kterými 
pracujeme v rámci evidence obyvatel a 
vedení matriky. Ke změně blahopřání do-
chází v souvislosti s upřesněním výkladu 
zákona o evidenci obyvatel a ochraně 
osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tento 
zákon upravuje práva každého občana 
na ochranu před neoprávněným zasaho-
váním do soukromí a stanoví podmínky, 
za nichž se uskutečňuje předání osobních 
údajů. Úřad nesmí s těmito daty v sou-
vislosti se zvaním jubilantů, dětí a sňatků 
pracovat a využívat je. Je naší povinností 
vás o této skutečnosti informovat.

Nadále budou na základě rozhod-
nutí Rady obce zváni jen jubilanti (ženy 
od 60roků, muži od 65roků a dále všichni 
vždy po pěti letech, tzn. 65, 70, 75, 80, 85, 
90, 95,… roků). Toto se samozřejmě týká 
občanů s trvalým pobytem ve Tvarožné, 
kteří osobně nebo prostřednictvím svých 
rodinných příslušníků neoznámí na matri-
ce nebo sekretariátu OÚ Tvarožná, že ne-
mají zájem o pozvání. Platí to i pro man-
želské páry, které byly oddány v místním 
kostele nebo na úřadě ve Tvarožné a do-
žívají se vzácného výročí zlaté nebo dia-
mantové svatby. Bereme to sice z opač-
ného konce výše uvedeného zákona, 

ale ze zkušenosti víme, že by se zejména 
starší občané sami nepřihlásili, i když mají 
o tato setkání zájem. Jsou však potom 
ve velké většině rádi, že byli z naší strany 
pozváni a byli přítomni pěkného odpo-
ledne. Tato setkání jsou důležitá i z toho 
hlediska, že se mohou angažovat na spo-
lečenském dění obce naše děti a vnuci. 
Je to setkání všech generací. Bylo by jistě 
škoda, kdyby měla tato tradice skončit. 
Za svůj věk se nikdo nemá stydět. Čas 
je ukrajován všem stejně.

K této informaci se může každý z vás 
vyjádřit. Na základě vašich připomínek 
budeme v následujícím roce i v budouc-
nu pracovat.

A nyní informace z matriky. V roce 
2008 jsme měli celkem 15 sňatků: z toho 
bylo 6 ve Tvarožné (jeden v kostele sv. Mi-
kuláše, 3 v obřadní síni Obecního úřadu, 
2 na kopci Santon) a 10 sňatků v obci 
Mokrá-Horákov (3 obřady v obřadní síni, 
7 obřadů v restauraci „U Raka“). Zejména 
restaurace „U raka“ v Mariánském údolí se 
stala v loňském roce pro mladé páry zají-
mavou a romantickou lokalitou pro jejich 
závažné životní rozhodnutí. Personál re-
staurace má vždy prostředí k svatebnímu 
obřadu pečlivě upravený. Okolí je příjem-
né a svatebčanů může být neomezeně. 
Obřady jsou tam opravdu pěkné!

Vítání občánků a blahopřání jubilan-
tům proběhlo jako v předcházejících le-
tech vždy pololetně. Přivítali jsme celkem 
15 dětí, z toho jedno dítě, které se naro-
dilo koncem roku 2007. Jubilantů jsme 
pozvali celkem 70, stejně jako v loňském 
roce. Omlouvají se opravdu jen ti pozva-
ní, kterým to nedovoluje vážný zdravotní 
stav. 

Setkání s malými dětmi a s jubilanty 
bylo pěkné a srdečné. K příjemnému od-
poledni přispěly i děti zdejší základní ško-

Matrika – informace
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ly, které měly pod vedením paní ředitelky 
Mgr. Věry Floriánové připraveno pásmo 
básniček a písniček. Děti se při těchto 
setkáních stále mění, ale všechny účin-
kují ochotně a s nadšením. Často je mezi 
pozvanými některý z jejich rodinných pří-
slušníků. O to větší je jejich radost z předa-
ného dárku právě jim.

Zlatou svatbu jsme oslavili jednu. Byla 
poznamenána náhlou nemocí jednoho 
z partnerů, proto blahopřání manže-
lům k výročí sňatku zajistil starosta obce 
osobně. Diamantovou svatbu oslavili dva 
páry společně na Obecním úřadě za pří-
tomnosti svých rodinných příslušníků. 
Kulturní vložku zajistila zpěvem Veronika 
Buchtová. Její krásný hlas a výkon byl oce-
něn potleskem všech přítomných. Byla to 
důstojná a pěkná vzpomínka na výročí, 
které může v takové pohodě oslavit jen 
velice málo manželských párů. 

V roce 2008 zemřeli ve Tvarožné, 
v místě svého bydliště 3 občané, kteří jsou 
zapsáni v knize úmrtí pro obec Tvarožná. 
V obci Mokrá-Horákov zemřelo 7 občanů, 
kteří jsou zapsáni v knize úmrtí pro obec 
Mokrá-Horákov. Je to vždy smutné pře-
dávat úmrtní list pozůstalým. O to těžší 
někdy bývá, když při převzetí dokladu vy-
žadujeme předložení ještě dalších matrič-
ních dokladů pro ověření totožnosti, jak 
to vyžaduje zákon 301/2000 Sb. o matri-
kách, jménu a příjmení, jestliže Úmrtní list 
přebírá někdo z rodinných příslušníků.

O vydávání druhopisů matričních do-
kladů byla podávána informace každým 
rokem. Proto jen ve zkratce opakujeme. 
Opis matričního dokladu vydává ta ma-
trika, v jejímž správním obvodu došlo 
k narození, uzavření manželství nebo 

úmrtí. Matriční doklady řádně ukládejte a 
opatrujte, aby byly čitelné a nepoškozené. 
V případech, kdy je třeba zajistit čitelný 
druhopis, dochází zbytečně k nedorozu-
mění a rozmrzelosti vás žadatelů.

Žádosti o potvrzení státního občan-
ství ČR pro své děti, které je nutné k vy-
dání prvního občanského průkazu, po-
dávají ti rodiče, jejichž dítě v roce 2009 
dovrší 15roků a nevlastní platný cestovní 
pas. Tato žádost je bezplatná. Žádost 
předkládá jeden z rodičů nejdříve 60 dnů 
před dovršením 15 roků dítěte. Vzhledem 
k tomu, že nastala skutečnost, kdy se pra-
rodiče těchto dětí narodili po 01. 01. 1954, 
předkládejte prosím spolu s rodnými lis-
ty rodičů a dítěte i rodné listy prarodičů, 
dále oddací list rodičů. Žadatel se musí 
prokázat občanským průkazem. Předlo-
žením rodných listů prarodičů se urychlí 
vystavení „Osvědčení státního občanství 
ČR“ ze strany Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje.

Žádost o vystavení „Osvědčení o stát-
ním občanství ČR“ se podává na matrice 
i v případě, když chcete pořídit samo-
statný cestovní pas pro své dítě. Za tuto 
žádost uhradíte správní poplatek 100 Kč. 
Doklady předkládáte stejné jako ve výše 
uvedeném případě vydání prvního ob-
čanského průkazu.

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 2009 vám všem přejí 
Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová  

– matrikářky
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2009
středa 28. 1. 2009 15:00–17:00 hod.
středa 11. 2. 2009 15:00–17:00 hod.
středa 25. 1. 2009 15:00–17:00 hod.
sobota 14. 3. 2009 9:00–11:00 hod.
středa 25. 3. 2009 15:00–17:00 hod.
sobota 4. 4. 2009 9:00–11:00 hod.

Vzhledem k tomu, že firma Sita CZ, a.s. zahájila provoz na nové třídící lince, budou 
se od ledna 2009 sbírat kompozitní obaly (krabice od mléka), spolu s PET lahvemi. Ob-
čané si mohou na sběrném středisku odebrat plastové pytle, které budou naplněné 
dávat do kontejnerů na PET lahve. 
PET lahve a krabice od mléka a jiných nápojů budou tedy sváženy dohromady. 

Ing. Jiří Havel
místostarosta

Pro informaci uvádíme:
Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu se začne vybírat od 2. února 
v úřední dny pondělí a středa, v době od 8–12 hod. a od 13–17 hod. 
Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2009 činí 500 Kč za jednu 
osobu, která má trvalý pobyt v obci. Pro děti do 15 let (nar. nejpozději v roce 1994) a 
občany, kteří v roce 2008 dovršili 75 let, je poplatek 400 Kč.
Dle Obecně závazné vyhlášky 1/2008 je povinnost úhrady poplatku ve výši 500 Kč 
i v případě, kdy majitel nemovitosti nemá v obci trvalý pobyt a nemovitost slouží k re-
kreaci. Úhrada poplatku za komunální odpad v místě trvalého pobytu (mimo naši obec), 
nemá vliv na povinnost platby 500 Kč za nemovitost v naší obci. 
Obec zaplatila v roce 2008 za likvidaci komunálního odpadu celkem 936 648 Kč. 

Mimo úhrady za svoz popelnic od občanů je ve výše uvedené částce zahrnuta i úhrada 
za:  – odvoz stavební sutě ze sběrného dvora – 10 kontejnerů (43,94 t) za 24 325 Kč
 – odvoz komunálního odpadu ze sběrného dvora a hřbitova
 – celkem 65 kontejnerů (64,43 t) za 240 991 Kč. 

Úhrada celkové částky 936 648 Kč za likvidaci komunálního odpadu byla hrazena 
z těchto finančních prostředků:

občané zaplatili na poplatcích 558 175 Kč•	
podnikatelé  21 864 Kč•	
vybrané poplatky ve sběrném dvoře  4 480 Kč•	
prodej kovového odpadu  21 884 Kč•	
příjmy obce za třídění komunálního odpadu 54 811 Kč •	
Celkem příjem 661 214 Kč
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Zprávy komisí ZO

Splašková kanalizace v naší obci

Rozdíl chybějících finančních prostředků v částce 275 434 Kč, bylo nutno uhradit z roz-
počtu obce. 

Z těchto údajů vidíme, jak je důležité, aby občané přistupovali k likvidaci odpadů zod-
povědně, odpad třídili a v co největší míře využívali pravidelného svozu od jednotli-
vých domácností. Služby sběrného dvora pak využívali pouze v případech, kdy není 
možno odpad uložit do vlastní popelnice nebo přiloženého igelitového pytle.

Občané, kteří nezaplatili za odvoz komunálního odpadu (a jsou mezi námi takoví), 
se chovají bezohledně a využívají služeb k likvidaci komunálního odpadu na úkor 
nás všech!!!

Během výstavby hlavního tahu  přes 
obec dojde k menším změnám ve výšce 
vozovky v její podélné rovině a příčné-
mu náklonu pro správný odtok dešťové 
vody z komunikace. Tato změna se pro-
jeví na změně výšky chodníků a vjezdů 
do domů. Dle normy vjezd přes chod-
ník jako bezbariérový nesmí být vyšší 
než 3 cm nad vozovku.  Při stavbě chodní-
ku váš přejezd rozebereme, dlažbu nasklá-
dáme na bok vašeho vjezdu a váš vjezd 
vyskládáme zesílenou jednotnou dlaž-
bou. Rýhu, která vznikne na vašem vjez-
du podél chodníku zasypeme kamennou 
drtí. Jakékoliv výškové vyrovnání vašeho 
vjezdu nebudeme provádět, přizpůsobe-
ní se novému chodníku je vaše soukromá 
záležitost. Vy si můžete pohlídat, zdali 
vám bude vyhovovat šířka přejezdu.

Někteří občané mají zájem na rozší-
ření svého přejezdu (více jak 1 m), přes 
chodník z důvodu možnosti parkování 
před domem. Tato záležitost spadá pod 
stavební úřad, neboť parkovací plocha 
je stavba, ke které se vyjadřují všichni 
majitelé sítí a navíc u krajské komunikace 
dopravní policie, která Vám musí dát po-
volení na vjezd na komunikaci. Tam, kde 
už dříve mají občané vybudované jakési 

parkoviště, by měli mít tuto záležitost vy-
řízenou, abychom bez obav mohli budo-
vat přejezdy. 

Dešťová kanalizace na ulici Konec (Br-
něnská)

Na poslední chvíli se obec rozhodla 
vyměnit obrubníky na úseku, kde dešťová 
kanalizace není. Vznikl tím problém pro 
občany, kam  dešťovou kanalizaci vyvést. 
Rozřezávat nové obrubníky a znovu vy-
strkovat roury na vozovku je stavební ne-
smysl. Dle zákona se na vozovku dešťová 
voda nesmí vyvádět. Tam, kde jsou zabu-
dované děrované obrubníky, se občané 
napojí přímo do těchto dutých obrubníků  
a to způsobem, který si budeme muset 
nejprve vyzkoušet. Buď do spodku ob-
rubníku, kde jsou vylisované otvory nebo 
odvrtáním přímo do tělesa (nepřípustné, 
aby někdo do obrubníku mlátil kladivem).

Kanalizace
Během měsíce března se snad firmě 

IMOS podaří zprovoznit některé kanali-
zační úseky a předat je do „předčasného 
užívání“. Na těchto úsecích se budou moci 
občané připojovat „NATVRDO“.

Připomínáme: Pokud se nebudete při-
pojovat na šachetní dno, kde je zaslepe-
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ný vývod a vstupujete do šachtové roury 
přímo, na Obecním úřadě vám půjčí vrták 
průměr 150 a dodají vám spojku (in-situ), 
kterou do vyvrtané roury namontujete. 
Tato spojka je součást vašeho kanalizační 
řádu a tu musíte zaplatit (její cena je ko-
lem 500 Kč). Bez této spojky vám VAS pří-
pojku nepřevezme. 

Dále připomínáme ještě jednou:
1. Každou část položeného kanalizačního 

potrubí musí před zásypem zkontrolo-
vat pověřený pracovník VAS (p. Karel 
Valný – tel. 732 575 252). Ten Vám vydá 
potvrzení o zásypu. 

2. Na sítě, které se nacházejí ve vašem 
výkopu si musíte před jejich zásypem 
zavolat:

 – PLYN JMP – p. Spiegla 606 673 904
 – O2  (Telecom) 602 724 315
 – EON 724 053 121

Především Vám všem, milé „Tvaro-
ŽENKY“, je věnován můj příspěvek. Stej-
ně tak ale i všem těm, kteří by rádi věděli, 
co vlastně spolek tvaroženských maminek 
celý rok „páchá“… :o)

Jak jsem již dříve ve zpravodaji infor-
movala a jak mnozí z vás vědí, schází se 
skupina tvaroženských maminek na faře, 
a to již od dubna loňského roku. Naše se-
tkávání nám přinesla nová přátelství, nové 
informace a také nové společné činnosti. 
A především o těch bych se ráda zmínila. 
Bude to vlastně takové malé předávání 
tvaroženských „Oskarů“ :o)

V prvé řadě bych ráda poděkovala 
všem maminkám, které si najdou čas, aby 
se našich setkání zúčastnily. Pravda, ne 

Z činnosti zájmových organizací

3. Po připojení na kanalizační  řád s vámi 
provede návrh smlouvy pověřený pra-
covník VAS.

Poklopy
Ve Tvarožné jsou 3 druhy pokopů: 

plastový, litinový, betonový. Jejich cena 
rozhodla o jejich použití. S těmi, které jste 
obdrželi, si musíte nějak poradit. Pro vás 
tento poklop prakticky nemá význam, 
snad někdy pro pracovníky VAS při opra-
vě kanalizace. 

Kolaudace
Za vás bude kolaudaci  provádět  po-

věřený  pracovník Obecního úřadu hro-
madně. Jemu na OÚ odevzdáte všechny 
doklady, které máte, provede Vám tech-
nickou opravu dokumentace a vše připra-
ví na zdárný průběh této akce, ale o tom 
později.

Karel Valný – technický dozor

vždy řešíme akční věci s prokazatelným 
obecním významem a výsledkem, jak by 
si některé možná přály, ne vždy plánuje-
me konkrétní cíle našeho neoficiálního 
spolku, někdy se prostě „jen“ informuje-
me o tom, jak nám naše mimi papá a spin-
ká a co už umí a neumí atd. Pro někoho 
možná málo, pro mě osobně moc! Mým 
původním záměrem nebylo nic jiného, 
než aby k sobě maminky našly cestu a cíti-
ly se spolu fajn… nemluvě o dětech! A to, 
že se nám k tomu podařilo pár úspěchů 
na poli „obecním“ je velkým bonusem na-
víc! Takže díky, milé TvaroŽENKY!

Další pomyslný „Oskar“ patří již kon-
krétním maminkám, které jsou spíše 
na činy než na prázdná slova… Radce 

Tvaro-ŽENKY
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Dvořákové, že zajistila pro prťata pravidel-
ná cvičení na Kosmáku (pro ty, kteří o tom 
ještě nevědí: Út 16–18 hod.), Lence Ku-
žílkové, že zorganizovala skvělý seminář 
o dětské homeopatii (opět v prostorách 
Kosmáku), a který jistě nebyl posledním, 
Mirce Galleové, že iniciovala naše pravi-
delné společné návštěvy solné jeskyně 
v Brně Líšni a Pavle Kuklínkové, že zajistila 
od zastupitelstva Obecního úřadu příspě-
vek na dětský koberec a hračky na faru 
pro naše setkávání. Holky děkuji moc, 
za nás za všechny! ;o)

A nakonec poděkování těm, kteří nám 
nabízí pro naše aktivity střechu nad hla-
vou. Především pan Jan Rybecký, náš milý 
pan farář, který s námi má trpělivost, má 
pro nás pochopení a i dostatečnou sho-
vívavost k naši nemalé hlučnosti – ještě 
aby ne, když se nás tam občas sejde i 15 

naráz + 15 batolat (taková malá ZOO) :o))) 
Stejně tak děkujeme Sokolu, že nám po-
skytuje azyl pro sportovní i vzdělávací ak-
tivity a Zastupitelstvu obce za schválení 
příspěvku na oplocení dětského hřiště a 
příspěvek na hrací koberec a didaktické 
hračky. Děkujeme! 

Co dodat závěrem? Oskary jsou rozdá-
ny, poděkování vysloveno, tak jen ujištění, 
že máme pořád chuť k novým akcím a už 
se těšíme na jaro, ať můžeme začít „pá-
chat“ společné výlety vláčkem, pikniky 
v přírodě spojené s poznáváním zvířátek, 
společné návštěvy ZOO, atd. Prostě nuda 
opět nebude! ;o) A když k tomu přidám 
spousty zdraví, osobní pohody a štěstí, 
které vám všem ze srdce přeji, tak nezbý-
vá než dodat, že nás čeká, milé TvaroŽEN-
KY, určitě báječný rok!

 Eliška Pavelková

Návštěva solné jeskyně Setkání na faře Cvičení v Kosmáku

Stručná zpráva o činnosti dobrovolných hasičů  
ve Tvarožné v roce 2008 

Vážení čtenáři, ve stručnosti vás seznámím s důležitými fakty naší činnosti.
Pro nás nepříjemná skutečnost – ke konci roku 2007 ukončilo členství v SDH Tvarožná 
jedenáct mladých lidí, to je pro náš sbor citelná ztráta! Po výroční valné hromadě 2007 
na vlastní žádost odstupují z funkcí ve výboru SDH bratři Jiří Bajer a Petr Pejřil. Ale jejich 
obětavá práce pro dobrovolné hasiče je směřována výše.
Naše zastoupení v okresním výboru SHČMS:
br. Jiří Bajer – náměstek starosty okresu
br. Petr Pejřil – vedoucí odborné rady mládeže 
br. Zbyněk Machanec – člen odborné rady mládeže
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Odborná příprava a zásahy
Pro ochranu majetku a zdraví našich spoluobčanů dle zákona zřizuje obec zása-

hovou jednotku, která má v současnosti 18 členů, z toho 5 členů této jednotky jsou 
příslušníci HZS JmK , slouží na požární stanici v Pozořicích. Celoročně probíhá školení 
odborné přípravy.

Zásahy v roce 2008:
 16. 2. požár staré slámy na kruhovém hnojišti, směr Blažovice 
 11. 3. požár staré slámy na kruhovém hnojišti, směr Blažovice 
 23. 4. požár lesa – prověřovací cvičení, Vin. Šumice 
 23. 6. požár trávy, Santon 
 26. 6. technický zásah, rozlomený strom, Tvarožná 
 3. 7. požár trávy, Santon 
 6. 7. požár trávy, Santon 
 20. 7. požár trávy, Santon 
 7. 8. požár trávy, Santon 
 21. 8. požár slámy na poli u Jiříkovic 
 6. 9. požár trávy, Santon 
 29. 11. asistenční služba při rekonstrukci Bitvy tří císařů pod Santonem 
 29. 11. požár – výbuch PB láhve, Tvarožná 
Za povšimnutí stojí počet požárů trávy na Santonu!

Rozpočet na činnost SDH a zásahové jednotky pro rok 2008 byl 85 tisíc korun.
Na pohonné hmoty bylo vyplaceno 13.209 Kč, na ochranné prostředky, přilby, zása-

hovou obuv, oděv a rukavice, hadice… bylo použito 22.742 Kč.
Nejvíce financí padlo na provoz mobilní požární techniky – údržba, technické pro-

hlídky a opravy si vyžádaly 35.584 Kč. Další peníze byly určeny na pojištění zásahové 
jednotky, refundace mezd, školení, soutěže dospělých , propagační materiály a činnost 
mládeže.

Ostatní činnost v roce 2008 
Pro potřeby mladých hasičů a výcviku jsme koupili přívěsný vozík za osobní auto-

mobil. Jiří Daněk navrhl a vyrobil přípravek, kterým lze jednoduše naložit, zajistit a po-
tom také vyložit přenosnou stříkačku PS12 z tohoto přívěsu. Touto cestou mu ještě 
jednou děkujeme. 

26. ledna pořádáme hasičský věneček na Kosmáku, hraje opět skupina Vocal Band. 
Ples se vydařil, návštěva byla asi 140 lidí, převážně mladších.

2. února pořádáme již tradiční ostatky, s průvodem ve kterém je až 26 masek a 
s večerní taneční zábavou s pohřbíváním basy. Den před ostatky, v pátek, zkoušíme 
udělat zabíjačku.

Br. Jan Dvořáček a s ním 4 pomocníci zodpovědně dvoumetrákového pašíka zpra-
covali, udělali vše potřebné, i s polívkou míchali až do čtyř hodin do rána. A v sobo-
tu se po všem jenom zaprášilo. Vyhodnocení celé akce s konzumací naturálií bylo 
pak za týden, 8. února v sokolovně. Pro velký zájem o zabíjačkové speciality výbor 
rozhodl, že se zabíjačka bude opět opakovat.
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V měsíci únoru se uskutečnilo několik setkání se zástupci tvaroženské chasy, aby-
chom se domluvili na termínu hodů. Opakovaně se ukázalo, že tito zástupci mládeže 
s námi nechtějí spolupracovat. Přesněji řečeno: nechtějí se podílet na hodech pod hla-
vičkou Sboru dobrovolných hasičů Tvarožná. 

Sbírka pro potřebu Charity se konala 14.–15. března v prostorách hasičské 
zbrojnice.

Sběr železného šrotu pořádáme v sobotu 29. března, opět nezištně br. Josef Daněk 
zapůjčil traktor a vlečku. 7 hasičů během dne naložilo 5 900 kg různého železného 
harampádí.

Souběžně 29. a 30. března na faře probíhá školení pro dobrovolné hasiče zaměřené 
na zvýšení počítačové gramotnosti. Lektoři jsou z Opavy, 12 posluchačů (6 z Tvarožné) 
je ze sborů dobrovolných hasičů okrsku Pozořice. Všechno je financováno z Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tento projekt MOST (moderní otevřené 
studium) připravila Ústřední hasičská škola v Jánských koupelích.

6. dubna br. Pejřil organizuje autobusový zájezd pro mladé hasiče a jejich rodiče. 
Účastníci ze Tvarožné a Velatic navštíví jeskyni Výpustek v Moravském krasu (donedáv-
na to byl objekt ministerstva obrany), ZOO a vojenské muzeum ve Vyškově.

30. dubna, jak bývá dobrým zvykem, pálíme všechny čarodějnice za zbrojnicí. Od-
poledne se scházejí děti, večer potom dospělí hasiči a další naši příznivci.

Začátkem května slaví hasiči v celé republice svátek sv. Floriána, konají se hasičské 
poutě:

27. dubna ve Křtinách náš sbor reprezentuje 9 hasičů v čele s praporem a oběma 
zásahovými vozidly. 

V neděli 4. května se koná mše svatá za všechny hasiče tvaroženské farnosti. Od ha-
sičské zbrojnice pochoduje do kostela čestná stráž s praporem a celkem 14 hasičů 
ze Tvarožné, Velatic a Mokré. Ve stejnou neděli je ještě 1. kolo SSPD v Sivicích, účastní-
me se jedním družstvem mužů, obsadíme 4. místo. Družstvo postupuje (po organizač-
ních změnách) do 2. okresního kola. Tato soutěž byla v Brně-Pisárkách, naši hasiči zde 
obsadili 9. místo (ale vůbec nevadí, že to bylo místo poslední).

Vedoucí mládeže organizují třídenní zájezd pro mladé hasiče do Kvačan. Na cestu 
se vydává 11 dětí a dva dospělí, jedou jedním soukromým osobním automobilem a na-
ším VW Transporter.

V květnu posíláme oznámení na Odbor životního prostředí JmK, že hodláme 1. červ-
na udělat ukázkové cvičení pro veřejnost: dálkovou dopravu vody od Tvaroženského 
potoka až ke kapličce na Santonu. Předpokládáme účast asi 6 hasičských sborů z oko-
lí. Zpět jsme ale obdrželi důrazné zamítavé stanovisko s doporučením na jiný termín, 
v době vegetačního klidu.

V neděli 8. června se koná XVII. ročník soutěže O putovní pohár Obecního za-
stupitelstva ve Tvarožné. Soutěží 21 družstev ze 12 dědin, z toho jsou dvě družstva 
žen – Tvarožná a Žabčice. A jak se dařilo tvaroženským borcům a borkyním? Dařilo 
se na 33,333 %. Družstvo Tvarožná I vyhrálo, ale „dvojka“ a naše ženy soutěž nedokončily.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž 
Požární ochrana očima dětí 2008 
 Čestné uznání SHČMS za příspěvek v této soutěži obdrželi:

Markéta Doležalová za třetí místo v okrese Brno-venkov ( chodí do mateřské školy)•	
Antonín Ryšavý za 3. místo v krajském kole ( 8. třída ZŠ)•	

29. srpna jsme drželi čestnou stráž u rakve br. Jana Švábenského (76 roků), na po-
slední cestě ho doprovodilo 10 hasičů v uniformách.

Co to je PyroCar 2008? Je to největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, 
strojníků a hasičů z České republiky 30. a 31. srpna v Přibyslavi. Bylo to setkání asi 10 ti-
síců hasičů a na 300 hasičských vozidel z celé republiky. V tom jsou započítáni i naši tři 
hasiči a VW Transporter. 

V září posíláme na Odbor životního prostředí JmK dopis, ve kterém informujeme 
o neutěšené situaci na lokalitě Santon – během třech letních měsíců tam bylo 6 po-
žárů trávy. Tímto se vlastně odůvodňuje naše snaha nacvičit dálkovou dopravu vody 
na Santon. Navrhujeme nový termín cvičení, 11. října (cvičení se opět neuskutečnilo, ten-
tokráte z důvodů nezpůsobilého terénu okolo potoka v důsledku budování splaškové kana-
lizace. Doufejme, že v předjaří letošního roku se to už konečně podaří zrealizovat).

Autobusový zájezd do Kvačan pořádá br. Petr Pejřil ve dnech 12., 13. a 14. září s tím-
to programem: 

pátek – zámek Bojnice, Rajecká Lesná, Kvačany•	
sobota – výšlap na Sivý Vrch (1.805 m.n.m.), prohlídka skanzenu Oravská dedina •	
v Zuberci 
neděle – Donovaly, jarmark v Banské Bystrici, Starý Hrozenkov•	

V říjnu se ve Tvarožné uskutečnilo školení vedoucích mládeže okresu Brno-venkov. 
Z našeho sboru se tohoto školení zúčastnili 4 členové: Žofie Ondráčková, Michaela Pej-
řilová, Marie Ryšavá, Petr Pejřil.

Letošní účast na hasičské soutěži Medulin 2008 v Chorvatsku je od začátku jaksi 
nejistá. Oficiální pozvánku jsme neobdrželi, pouze telefonicky nám bylo sděleno, 
že na nás čekají, soutěž je v sobotu 24. října, ubytování je zajištěno.

V pátek odpoledne ve 14 hodin odjíždí náš VW Transporter ze Tvarožné, už v 16 ho-
din v rakouském Poysdorfu je ale jasné, že mise do Chorvatska končí – u auta se poláma-
la spojka. Následně ze Tvarožné vyráží druhé hasičské auto Avia-Furgon, řídí ho Vlastik 
Doležal.

Ve večerních hodinách dovleče na laně zpět do Tvarožné polámaného transportéra 
i se soutěžním družstvem. Vlastiku děkujeme!

11. listopadu byla pozvána naše sestra Žofie Ondráčková do Centra hasičského hnu-
tí v Přibyslavi. Náměstek starosty SHČMS br. Josef Netík jí předal medaili Za záchranu 
života. Současně toto vyznamenání obdržel i další tvaroženský občan p. Jan Vojta.

15. listopadu ve Tvarožné - branný závod pro mladé hasiče. Hlavními organizátory 
jsou Ž. Ondráčková, M. Ryšavá, P. Pejřil, pomáhají ostatní hasiči ze Tvarožné a Velatic.

Trasa branného závodu vede po vyznačených stezkách Santonu, závodí na 50 dětí 
ze 6 okolních sborů. Petr Pejřil, který celou akci vymyslel, navrhuje pokračovat v takové 
činnosti příští rok a uspořádat 1. ročník Podzimního branného závodu mládeže.
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Mezi významné akce v Jihomoravském kraji patří i vzpomínkové akce k 203. výročí 
Bitvy u Slavkova a rekonstrukce této bitvy 29. prosince ve Tvarožné. Opět jsme zajiš-
ťovali požární asistenci v obci a v okolí bitevního pole. Z našeho sboru to bylo 8 členů 
s technikou DA 12 A-Furgon a VW Transporter, z Mokré 6 dobrovolných hasičů s techni-
kou CAS25. V pátek 28. a v sobotu 29. listopadu bylo v naší hasičské zbrojnici zajištěno 
občerstvení pro vojáky i pro civilisty. Poděkování patří našim členům, kteří se jakýmko-
liv způsobem podíleli na zdárném průběhu akce. Poděkování patří i těm, kteří se věno-
vali družební návštěvě z Kvačan a Vavrišova. 

Týden po bitvě, v sobotu 6. prosince, jsme provedli konečný úklid slámy po vojen-
ském táboře na návsi. Technicky nám opět pomohl br. Josef Daněk zapůjčením trakto-
ru s vlečkou.

Ve spolupráci s požární stanicí Pozořice jsme 17. prosince vyčistili střešní okapy 
na kostele od napadaného listí a dalšího nepořádku.

Tradičně 23. prosince se velká část našich spoluobčanů shromažďuje u vánočního 
stromu na dědině. Hasičská zbrojnice poskytuje zázemí a útočiště v případě nepřízni-
vého počasí. A naši hasiči pro účastníky tohoto zpívání u vánočního stromu zajišťují 
teplé občerstvení. Samozřejmostí je i zajištění bezpečnosti zúčastněných spoluobčanů, 
je provedena dočasná úplná uzavírka silnice před obecním úřadem pomocí přenos-
ných dopravních značek. 

Závěrem mé zprávy chci jménem výboru SDH Tvarožná poděkovat všem naši příz-
nivcům, kteří buď materiálně či finančně podporují činnost jak našeho sboru, tak i čin-
nost mladých hasičů. 

leden 2009
 Pavel Filip, jednatel SDH

Mladí hasiči nezahálí ani v zimním období
V sobotu 15. listopadu 2008 se uskutečnil v naší obci Tvarožná zkušební „nultý“ roč-

ník soutěže nazvané „Podzimní branné dopoledne“. Jednalo se o branný závod pro ha-
sičskou drobotinu a omladinu z našeho okrsku Pozořice i nejbližšího okolí.

Celý týden před plánovaným termínem této akce pršelo a my s obavami očekávali, 
zda se počasí umoudří a tím se vyhneme náhradnímu plánu v Sokolovně. Ale počasí 
nakonec nezklamalo, ba naopak mile překvapilo, a celou sobotu se na nás smálo slu-
níčko.

Na naši náves se sjelo asi 60 dětí z Tvarožné, Velatic, Sivic, Blažovic, Vin. Šumic a Ba-
bic nad Svitavou.

Dvojčlenné hlídky startovaly pod Santonem u Hradského, ihned následoval prudký 
výstup po pěšině na Santon k dělu, odtud vedla trať k mlýnu a podél plotu ZD potom 
k silnici. U Kosmákova kříže byl cíl. Na trati bylo rozmístěno 5 stanovišť – hasební pro-
středky, topografie, uzly, zdravověda a hod na cíl míčkem. Při plnění jednotlivých úko-
lů dostávaly hlídky za špatné odpovědi trestné body, které se přičítaly k dosaženému 
času, a tím samozřejmě výrazně ovlivňovaly konečné pořadí soutěžních dvojic.

A kdo se tedy nejlépe s připravenými (v některých případech i trošku netradičními) 
úkoly vypořádal a umístil se na předních příčkách?
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Kategorie mladších: 1. místo Kalábová T., Řičánková M. Blažovice
 2. místo Pleva J., Hrnčiar F. Blažovice
 3. místo Ryšavá M., Pejřilová P. Tvarožná

Kategorie starších: 1. místo Kunc M., Kunc L. Velatice
 2. místo Skládaný P., Skládaný R. Sivice
 3. místo Paulíková L., Rybová P. Blažovice

 Kategorie dorostu: 1. místo Malík J., Jedlička J. Vin. Šumice
 2. místo Machanec L., Ryšavý A. Tvarožná
 3. místo Martykán P., Hemžal R. Babice n. Svitavou

Závěr patřil jak jinak než slavnostnímu vyhodnocení a předání medailí a diplomů. 
A pak už jsme se všichni rozjeli a rozešli domů s pocitem příjemně sportovně prožitého 
listopadového dopoledne. A také s předsevzetím, že se v příštím roce opět setkáme 
ve Tvarožné na dalším ročníku této soutěže.

Poslední naší společnou akcí roku 2008 bylo setkání v hasičské zbrojnici v odpo-
ledních hodinách na Silvestra. Na toto malé rozloučení se starým rokem byli pozváni 
také rodiče a sourozenci našich mladých hasičů. Rodičům jsme poděkovali za podporu 
svých dětí a dětem za obrovskou snahu a elán, se kterým přistupují k práci v našem 
kolektivu. Pochutnali jsme si na přinesených dobrotách, povykládali si a samozřejmě 
si všichni společně připili na pomalu se blížící nový rok. V 18:00 hod. jsme ukončili naše 
setkání malým ohňostrojíčkem na návsi a s přáním jen toho nejlepšího do nového roku 
se rozešli do svých domovů.

Také Vám všem přejeme do nového roku především pevné zdraví, moře štěstí, lásky, 
pohody a dobré nálady.

Za vedoucí mládeže 
Petr Pejřil

Cvičení rodiče s dětmi
Od září se každé úterý setkáváme s na-

šimi nejmenšími dětmi v místní tělocvič-
ně TJ Sokol. V naší dvouhodinovce děti 
opravdu nezahálí, pořádně se vydovádí a 
tímto se vypořádají se svou přebytečnou 
energií.

Mezi nejoblíbenější hru patří ,,Rybičky, 
rybáři jedou", ale také mnoho dalších ta-
nečních říkanek a cvičebních nářadí, jako 
je kladinka se skluzavkou, trampolína a 
další hrací pomůcky. Ještě musím dodat, 
že cvičení se týká dětí od 1,5 roku, takže 
maminky, které se k nám budou chtít při-
dat, můžou tak učinit každé úterý v 16:00 
hodin.

Chtěla bych poděkovat TJ Sokol za fi-
nanční příspěvek na nákup cvičebních 
a hracích pomůcek pro děti a doufám, 
že v novém roce nám opět Sokol vyjde 
vstříc.

Také děkuji J. Urbánkovi a I. Šťastné 
za pomoc a podporu této cvičební slož-
ky a samozřejmě nesmím zapomenout 
na maminky a jejich děti, bez kterých 
by toto cvičení těžko fungovalo.

V novém roce přeji Všem hodně štěstí, 
zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

Za TJ Sokol 
Radka Dvořáková 
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Ze života…

Rychlá pomoc v restauraci
Žofie Ondráčková a Jan Vojta žijí 

v Tvarožné v okrese Brno-venkov.
Žofie je podnikatelka a pět let hasičkou, 
Jan Vojta je traktoristou-mechanizátorem.
Letos 4. ledna kolem deváté hodiny večer 
spadl z barové židle v místní restauraci 
jeden z hostů tak nešťastně, že se ude-
řil do temene a způsobil si tržnou ránu 
na hlavě. Při odchodu z restaurace náhle 
upadl do bezvědomí a zapadl mu jazyk. 
Jan Vojta a Žofie Ondráčková zraněnému 
společně poskytli první pomoc. Uvolnili 
mu jazyk a intenzivně poskytovali umě-
lé dýchání. Přivolali rychlou záchrannou 
službu a ve stabilizovaném stavu ho pře-
dali lékaři, který konstatoval, že pouze 

díky rychlé a kvalifikované pomoci byl 
život muže zachráněn.

Převzato z časopisu ALARM REVUE  
hasičů a záchranářů, 

listopad-prosinec, 6/2008.

Historie obce Tvarožná
Je to již mnoho let, kdy obec Tvarožná 

vstoupila jako zakladatelská obec do Na-
dace Mohyly míru.

Ta se před deseti lety transformovala 
v Obecně prospěšnou společnost Mohyla 
míru – Austerlitz. Cílem bylo vytvořit part-
nerskou organizaci pro komunikaci obcí 
slavkovského bojiště v rámci republiky 
i do zahraničí. Společnost funguje na zá-
kladě dobrovolných funkcionářů z řad zá-
stupců obcí. Řada věcí se za těch deset let 
podařila. 

Následující řádky jsou podkladem 
pro prezentaci obce na webových strán-
kách společnosti, kde budou doplně-
ny přehledem památek a dalšími údaji. 
Stránky budou sloužit pro informování 
široké veřejnosti. Měli by tam dostat pro-
stor všichni, kteří chtějí lidem, zajímajícím 
se o rodný kraj a jeho historii něco říci. 
A nyní text, představující naši obec. Nevy-
lučujeme ovšem, že bude zkrácen. 

 Zjištěné archeologické nálezy svědčí 
o dávné minulosti území obce Tvarožná. 
Proto o nejstarší historii obce trochu po-
drobněji. Do nejstaršího známého zápisu 
o obci dávný písař napsal:

 „Král Václav II. daroval dne 30. květ-
na 1288 nejvyššímu písaři (protonotáři) 
království Českého Velislavovi za jeho 
věrné služby prostřední lán náležející 
k vesnici Velatice, která byla tehdy v dr-
žení kostela sv. Prokopa na Starém Brně, 
již kostel spravoval podle královského 
zákonného kanonického práva, dále 
pak mlýn poblíž řečené vsi a též jistý 
porost, jenž kdysi také náležel k oné 
vsi Velatice skrze Brunona, moravské-
ho správce krále Václava, z jeho krá-
lovského příkazu až k určeným hrani-
cím, jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice 
(Twarszowicz)“. 
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Dne 25. března 1297 daroval týž pa-
novník kostelu Panny Marie (později Cyrila 
a Metoděje) v Brně celý desátek ze dvora 
(de curia) ve Tvarožnici. 

Nejstarší zápis o Važanicích z roku 
1297 říká, že patřily markraběti a dávaly 
jako samostatná obec desátek jinému ko-
stelu, než Tvarožnice. 

Dne 30. září 1304 prodal Václav II. „br-
něnskou rychtu a svoji ves Vážanice 
Vernhardu řečenému Kramáři (Institor) 
v Brně za 900 hřiven denárů pražských 
grošů (1 hřivnu za 60 grošů počítajíc) 
spolu se dvorem a se čtyřmi k němu pří-
slušnými poplužími, též s lukami, s lesy, 
se vším dalším.“ Jeho syn Václav III. to po-
tvrdil v Žitavě listinou z 26. dubna 1306. 
Připomněl ve stejné listině i to, že jeho 
otec Václav II. prodal Tvarožnici Hynkovi 
z Dubé, pražskému purkrabímu.

V roce 1322 dostal klášter na Starém 
Brně kostel Panny Marie a tím i desátek 
ze vsi Tvarožnice. Za tři roky poté dostal 
klášter na Starém Brně od Hynka z Dubé 
ves Tvarožnici. 

Vyšehradský probošt Bertold z Lipé, 
jeho bratr Čeněk a Jan z Klingenbergu 
(Zvíkova) vyměnili v roce 1337 s klášterem 
na Starém Brně ves Vážanice za půl vsi 
Kurdějova. 

Obě listiny Václava II. a Václava III, po-
tvrdil Karel IV. 18. března 1347 v Tridentě.

Po Vernhardovi a Hynkovi z Dubé 
připadly obě vsi Jakubu Rohrovi, jemuž 
Karel IV. dne 18. března 1347 předchozí 
práva udělená Václavem II. a Václavem III. 
na obě vsi potvrdil.

V roce 1350 klášter propůjčil dvůr 
ve Vážnicích Janu z Kladrub. V roce 1358 
zajistil Ctibor z Vážan své manželce Vratce 
na Vážnicích na dvou lánech a sedmi pod-
sedcích 40 hřiven grošů.

Nikdo již asi nezjistí, zda jméno obce 
bylo odvozeno od slova tvaroh s prav-

děpodobnou povinností obyvatelstva 
platit vrchnosti naturální dávky v tvarohu 
či podle dávného rodu Tvarožniců. Pří-
pona –ice byla ve jménech obcí funkční 
od 12. do 14. století.

Važanice též Vážanice ležely jižněji 
než Tvarožnice a dle úsudku Jana Skutila 
jsou starší obcí. Jméno mohlo vzniknout 
od slova svah jako obydlí ležící na svahu. 
Mohlo také vzniknout od jména rostliny 
vaz nebo dle dávných obyvatel, přišed-
ších od Váhu ze Slovenska. V této obci 
je také už v roce 1388 zmíněn kostel. Pod-
le zmíněného Jana Skutila je tedy vznik 
obce v době malé kolonizace ve 12. století 
a příliv obyvatelstva německé národnosti 
za velké (německé) kolonizace ve 14. sto-
letí. Nasvědčuje tomu i formulace „…jež 
byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice…“.

Ještě v roce 1414 pohnal Jan ze Žele-
tavy abatyši a konvent kláštera na Starém 
Brně kvůli úrokům, které mu nevyplácely 
z jeho „zboží“ na Tvarožnici a na Velati-
cích.

Vraťme se ke Tvarožnicím. Původní 
umístění Tvarožnice bylo pod severním 
úbočím Santonu.V údolí potoka byly čas-
té záplavy a tak se obydlí obyvatel léty 
přemísťovala od jihozápadu podél po-
toka k severovýchodu. Tvarožnice se sta-
ly protilehlou obcí Važanic a obě obce 
se zřejmě již v 15. století sloučily. Usuzu-
jeme dle toho, že v roce 1455 je udáván 
farář ve Tvarožné. Spojená obec měla 
české jméno Tvarožna později Tvarožná. 
Německý název Vážnic Bosenitz byl napo-
sledy používán za 2. světové války. Vznikl 
jako Wasanicz a přeneseně od německé-
ho obyvatelstva jako „Basanitz“.

Kolem potoka se vytvořil základ dneš-
ní návsi s domy postavenými v bezpečné 
vzdálenosti. Spíše si myslíme než víme, 
kde jsou náznaky návsi obou původních 
starých obcí. 
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Ve 14. století již bylo rozšířené němec-
ké (emfyteutické) právo, které obyvatel-
stvo vázalo k půdě a stabilizovalo osídle-
ní. 

Výhodou obce tehdy bylo blízké měs-
to Brno, dálková komunikace s možností 
výměny zboží a získávání nových infor-
mací. Nevýhodou naopak byly přesuny 
vojsk po této komunikaci s nepříznivým 
dopadem na život obyvatelstva v průbě-
hu několika století. 

Vývoj obce šel dalšími staletími stej-
ným vývojem jako u jiných obcí v této 
části Moravy.

Údaje o osedlých v lánovém rejstříku 
Brněnského kraje, který byl pořizován 
v letech 1673–1675, svědčí o mimořád-
ném zpustošení obce v době třicetileté 
války.

Jakýmsi mezníkem bylo odkoupení 
statku Tvarožná a Velatice rytířem Janem 
Kryštofem z Freienfelsu od ženského cis-
terciáckého kláštera na Starém Brně. Sta-
lo se to kupní smlouvou z 10. října 1713. 
V roce 1714 koupil rytíř Freienfels od hra-
běte Norberta Leopolda Libštejnského 
z Kolovrat také panství Líšeň. Vrchnosten-

ská kancelář pro Tvarožnou byla v líšeň-
ském zámku. V roce 1790 měla Tvarožná 
370 obyvatel žijících v 80 domech. Na po-
čátku třicátých let 19. století to bylo 434 
obyvatel v 72 domech. Tereziánský katas-
tr dokazuje, že v té době stoupal počet 
obyvatel bez vlastní půdy. 

Je třeba dodat, že obec mezitím silně 
zpustošily válečné události, spojené s bi-
tvou u Slavkova 2. prosince 1805. Hlav-
ní příčinou byly urputné boje o návrší 
Santon. Vrch, opevněný Francouzi pod 
velením generála Clapareda dobývali ruš-
tí vojáci, jimž velel generál Bagration.

Obec se z toho léta vzpamatovávala.
Údaje o majitelích a nájemcích domů 

nám dává vceňovací operát z roku 1844. 
Ten si stěžuje na nedostatek zeměděl-
ských dělníků. Dost informací nám také 

dávají zachované 
obecní účty a pře-
hled o představi-
telích obce, kde se 
vesměs střídali pří-
slušníci místních 
selských rodin. 

Ve druhé po-
lovině 19. století 
se sociální struk-
tura obce mění 
a narůstá počet 
řemeslníků a to-
várních dělníků. 
Jejich spád do Brna 
posílilo vybudová-
ní železniční trati 

Brno–Přerov. Charakter obce ale byl stále 
zemědělský. V obci byly výrobní živnosti, 
mlýn a dvě cihelny. V roce 1877 nastoupil 
do Tvarožné farář Václav Kosmák, za kte-
rého byl podle projektu Augusta Weisse 
postaven v roce 1880 novogotický kostel 
sv. Mikuláše. Vznikaly spolky. Čtenářský 
spolek, potravní spolek Blahobyt, hasiči, 
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Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola Tvarožná
Vážení čtenáři Zpravodaje, přejeme 

Vám vše nejlepší v novém roce 2009!
V úvodu svého příspěvku se ještě vrá-

tím k závěru roku loňského. Měsíc prosinec 
byl pro žáky i učitelky programově velmi 
bohatý. Začali jsme zajímavým progra-
mem na Petrově v Brně a přes Mikulášské 
dovádění, besídku na Sokolovně, prodej 
keramiky a vánoční besídku ve škole jsme 
se dostali až ke zpívání koled pod vánoč-
ním stromem na návsi. V prosinci nás také 
navštívila Česká školní inspekce, pobyla 
na škole tři dny a zhodnotila podmínky, 
průběh a výsledky vzdělávání na škole. In-
spekční zprávu naleznou zájemci na we-
bových stránkách školy.

Měsíc leden, který jsme již zahájili, při-
náší krásné zimní počasí, které se snažíme 
využít k zimním sportům. Musíme ovšem 
také zhodnotit práci a chování žáků, a tím 
zakončit prvním pololetí letošního školní-
ho roku. Ve čtvrtek 29. 1. 2009 bude žákům 
předán výpis z vysvědčení a poté v pátek 

sokolská a orelská tělovýchovná jednota. 
V roce 1911 se začalo vyučovat v nové 
školní budově. Přišla léta I. světové vál-
ky. Do ní narukovalo 148 tvaroženských 
mužů.

Po vzniku Československé republiky 
se ve volbách projevila vyrovnanost poli-
tických stran. Velkou starostí bylo dotažení 
zahájené parcelace tvaroženského dvora 
se 149 hektary půdy. Tvarožná už neby-
la obcí převážně zemědělskou. Výrazně 
stoupl počet řemeslníků a dělníků.

Největší budovatelskou akcí byla elek-
trifikace obce. Zregulován byl také potok, 
opravovaly se komunikace. V době hos-
podářské krize nezaměstnaní prováděli 
úpravy návrší Santon, obec otevřela pís-
kový lom.

Těžká doba II. světové války měla svo-
je oběti. Život ztratili starosta obce Stani-
slav Veselý a rodák Richard Knos. Vězněni 
byli i další občané. Obec byla osvobozena 
25. dubna 1945. 

Hlavním rysem poválečného období 
byla socializace vesnice, která začala za-
ložením Jednotného zemědělského druž-
stva. V obci se budovaly nové inženýrské 
sítě a to převážně brigádnickou činností. 
Ve Tvarožné skončila devítiletá škola, slou-
žící i okolním obcím. Zůstala jen Základní 
škola. Na počátku osmdesátých let 20. sto-
letí byla postavena nová Mateřská škola.

Po událostech roku 1989 se změni-
la politická struktura obce. Převažovali 
nezávislí zastupitelé s kolegy z KDU-ČSL. 
Byla opravena škola, kulturní dům, rozší-
řen hřbitov a vodovod. Nově vznikly nebo 
byly opraveny mnohé kulturní památky. 
Obec se v letech 1996 a 1997 stala jiho-
moravskou Vesnicí roku v Programu ob-
novy venkova. V roce 1997 byla Tvarožná 
vyhodnocena na druhém místě v celore-
publikovém hodnocení. V roce 2008 bylo 
položeno potrubí splaškové kanalizace. 
Připravuje se rozsáhlá výstavba rodin-
ných domků. 

(fk)
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 6. března. 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.

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku přeji všem 

čtenářům zpravodaje mnoho štěstí v no-
vém roce, pevné zdraví a hodně pracov-
ních úspěchů. Děkuji všem našim sponzo-
rům, kteří na nás v minulém kalendářním 
roce nezapomněli, paní Minaříkové, panu 
Sedláčkovi z firmy Sebus a panu Dohnál-
kovi. Samozřejmě velké děkuji patří i na-
šemu obecnímu úřadu. Jsem ráda, že  jim 
všem mohu touto cestou ze srdce podě-
kovat.

I v letošním roce nás čeká mnoho za-
jímavých aktivit. Dne 28.1.2009 jedeme 
do Divadla Bolka Polívky na pohádku 
S Kamarády za pokladem. Dobrodružná 
cesta za pokladem nás jistě zaujme. Bude 
plná kouzel a veselých písniček.

12. února 2009 bude v mateřské škole 
Ples strašidýlek, který začne v 15,30 hod. 
Můžete již začít svým dětem šít nějaký po-
hádkový kostým. Na plese rovněž nebude 
chybět tombola. Jistě každé dítě potěší 
nějakým malým dárečkem. 

V měsíci lednu se zapojíme do další-
ho charitativního projektu Fondu Sidus 
zakoupením samolepek se zvířátky. Zís-

kané peníze budou použity na koupi lé-
kařských přístrojů. Je důležité, abychom 
nebyli lhostejní, a do tohoto projektu 
se všichni zapojili.

Závěrem přeji všem hezké prožití zim-
ních a mrazivých dnů v teple domova.

Za kolektiv mateřské školy  
Mgr. Yvona Hrbáčková

bude pololetní volno. Třídní schůzky jsou 
naplánované na 20. ledna v 16:30 hod. 

Leden je také měsícem, kdy probíhá 
zápis do 1. ročníku ZŠ pro nový školní rok. 
Letos se zápis pro budoucí prvňáčky koná 
ve čtvrtek 22. ledna ve 14 hodin. Prosím 
rodiče, aby k zápisu s dětmi přišli včas a 
s rodným listem dítěte. Děkuji.

Na závěr zmíním jen několik aktivit 
pro nejbližší období. Starší žáci naší školy 
vyrazí na hvězdárnu, zapojí se do soutě-
že ve tvorbě příspěvku do novin v rámci 
Recyklohraní. Všichni ostatní se zapojí 
do výtvarné soutěže pořádané školou a 
do zimních radovánek. V únoru žáky če-
kají jarní prázdniny.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ 
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Naši jubilanti

leden– únor 2009
85 let Bartáková Emilie, Tvarožná 9

80 let Ondráčková Marie, Tvarožná 55
 Pokorná Jarmila, Tvarožná 205

70 let Ryšavá Růžena, Tvarožná 289
 Šubrt Bohumil, Tvarožná 245
 Krček Milan, Tvarožná 288

60 let Urbánek Jan, Tvarožná 43
 Katrnoška František, Tvarožná 333
 Resová Marie, Tvarožná 204
 Posádka Miroslav, Tvarožná 108

50 let Daňková Jarmila, Tvarožná 47

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA



Vánoční koncert...

Dětský jarmark...



Jubilanti 2. pololetí 2008

Vítání občánků


