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Vážení občané, 
do roku 2008 vám přeji pevné zdraví, pracovní úspěchy a mnoho rodinné po-

hody. Ještě v závěru roku 2007 schválilo Zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2008, 
který nám určuje finanční zabezpečení provozu obce v letošním roce.

Podíváme-li se do těchto čísel, dozvíme se například jaké jsou daňové příjmy 
obce, kolik nás stojí naše školy, odpadové hospodářství, kolika penězi přispívá-
me na kulturu a na činnost organizací. Dozvíte se zde také, kolik letos vložíme 
do realizace projektu splaškového odkanalizování obce. Právě tato velká akce letos 
již skutečně zahajuje.

Do konce loňského roku byla provedena skrývka zeminy až po zastavěnou část 
obce. Ve třetím týdnu ledna zahájí firma IMOS zemní práce a pokládku potrubí
v Gastlu a na Návsi. Do této doby obec uhradila 1500 Kč pro každou nemovitost 
za projektovou dokumentaci splaškové přípojky a také 300 Kč za stavební povolení. 
Obojí jste si vyzvedli na Obecním úřadě nebo vám bylo doručeno poštou. Zhoto-
vitel dokončuje prováděcí dokumentaci, harmonogram prací, Svazek Šlapanicko 
otevřel úvěr na financování u Komerční banky.

Byla projednána a schválena změna územního plánu obce č. I, která umožní 
výstavbu na dalších pozemcích v části Vinohrady. V nejbližší době nabude platnost 
územní rozhodnutí pro výstavbu asi 40 domků v bývalé cihelně, pokračují jednání 
s majiteli o výkupu pozemků v lokalitě Za humny.

Ve vztahu k rozpočtu jsem se zmínil o dosti velkém příspěvku obce na třídění, 
svoz a likvidaci komunálního odpadu. Doplácíme ještě k poplatkům, vybraným 
od občanů. Tento trend bude pokračovat. Víme, že v závěru prvního čtvrtletí půjde 
na projednání ve vládě novela zákona o odpadech. Počítá s tím, že do konce roku 
2010 by bylo povinné třídit v obcích pět typů druhotných surovin. Kromě papíru, 
skla a plastů by k nim měly patřit biologicky rozložitelný odpad a nápojové karto-
nové obaly.

Architekti Tihelka a Starycha projekčně připravují úpravy v areálu kulturního 
domu. Financování předpokládáme z evropských dotací. Možnost žádat o tyto do-
tace je finančně ohraničena. Podmínkou je vlastnictví pozemku. Valná hromada
TJ Sokol převod pozemku na obec neodsouhlasila. Výbor TJ Sokol měl návrh ře-
šení k dispozici a byly mu poskytnuty informace. Horší už to bylo s členy. Mnozí 
zjevně neměli názor, hlasovali sami proti sobě, proti svým dětem i proti těm, kteří 
se do obce přistěhují. Pár hlasů možná zapříčiní, že naše obec bude v občanské 
vybavenosti za okolím zaostávat. 

Chystáme také pracoviště Czech Point, kde po zaškolení obsluhy získají občané 
výpisy z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku 
a z rejstříku trestů.

Rok 2008 je rokem připomínky první písemné zmínky o naší obci. K tomuto vý-
ročí budeme směřovat většinu kulturních programů, naplánovaných na tento rok. 

František Kopecký
starosta obce

Slovo starosty

Fotografie Ing. Vilém Šimek
– na titulní straně koncert křesťanské skupiny „Po každé jinak“ v kostele sv. Mikuláše.
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Zajímavosti z obce

Informace
 23.11. jsme blahopřáli jubilantům a vítali naše nové občánky. 
30. 11.–2.12. byla naše obec součástí třídenního bloku programu ke 202. výročí 

bitvy.
 10. 12. byla veřejně projednána změna územního plánu č. I.
 15.12. koncertovala na Sokolovně Mistříňanka.
 19.12. se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
 23.12. jsme s dětmi ze školy zpívali koledy pod vánočním stromem na ná-

vsi.
 5.1. pořádala TJ Sokol ples, kde hrála skupina Modul z Těšan.
 6.1. se v kulturním domě konal dětský maškarní ples.
 26.1. pořádá tradiční ples SDH Tvarožná. Hraje Vocal Band. 
 2.2. se konají tradiční hasičské ostatky, hraje K+K Křenovice. Průvod ma-

sek vyjde od zbrojnice ve 12 hodin. 
 4.2. bude na Obecním úřadě zahájeno vybírání poplatků za odpady a 

za psy. 

Kulatá výročí v roce 2008
 1288 první písemná zmínka o obci.
 1388 první zmínka o faráři ve Važanicích.
 1748 první dochované účty obce Tvarožná.
 1898 dala místní Školní rada souhlas ke zřízení samostatné školy ve Velaticích.
  V Prosíměřicích u Znojma zemřel 15. března P. Václav Kosmák. 
 1928 zahájena stavba Spolkového domu Kosmák.
  Hasiči dostali první motorovou stříkačku.
  U Tvarožné 5. září zahynul automobilový závodník Bedřich Soffer.
 1948 založeno rolnické Strojní družstvo.
 1958 založeno většinové Jednotné zemědělské družstvo.
 1978 zahájena stavba dálnice. Sloučení JZD 1. máj Pozořice.

Slavnostní tvaroženská fanfára
Slavnostní fanfáru složil Pavel Svoboda. Je součástí posledního CD pod názvem 

Zpěv(y) skřivana dechové hudby Lácaranka z Kobylí. Po dohodě s kapelníkem 
Ing. Josefem Kaňou bylo vyrobeno několik kusů CD, na kterém bude slavnostní 
fanfára a česká hymna.

CD obdrží školy a organizace. Slavnostní fanfára bude používána k zahajová-
ní významných akcí. Naposledy zazněla např. při zahajování rekonstrukce bitvy 
u Slavkova ve stanu VIP a při valné hromadě SDH Tvarožná.
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Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se přičinili o zdárný průběh 202. výročí bitvy 

u Slavkova. 
Děkuji členům SDH za požární asistenci 1. 12. pod Santonem, za úklid komuni-

kace a za péči o naše hosty ze slovenských obcí Kvačany a Vavrišovo.
Poděkování patří také organizátorům zpívání koled pod vánočním stromem 

na návsi.

202. výročí bitvy u Slavkova
Toto výročí bylo svým programem podobné 

jako ty předchozí nekulatá výročí a přesto tro-
chu jiné.

Program uvedla zádušní mše ve slavkovském 
kostele a koncert v zrcadlovém sále slavkovského 
zámku.

Již v týdnu před výročím pochodovali vojáci 
v historických uniformách od Olomouce k Vyš-
kovu a Rousínovu, kde ve středu a ve čtvrtek 
předvedli na náměstí divákům ukázky bojové 
činnosti.

Změnou bylo to, že ve Slavkově byli uby-
továni vojáci ve francouzských uniformách a 
ve Tvarožné vojáci v uniformách spojené rusko-

-rakouské armády. Vojáků, včetně markytánek, 
jsme letos napočítali asi 850.

Páteční večer uvedly tra-
diční pietní akty na Žuráni, 
v Jiříkovicích, v Křenovicích a 
ve Šlapanicích. Ve 20 hodin ve-
čer si na našem Obecním úřadě 
řekli svoje ano rakouský granát-
ník a markytánka ze Zlatých 
hor. Blahopřát jim až do obřadní 
síně přišel americký herec Mark 
Schneider v roli císaře Napole-
ona a prezident CENS Ivan Vy-
strčil jako francouzský maršál.

V sobotu po naší návsi jezdil pan Václav Obr s historickým kočárem, doveze-
ným do Tvarožné z hradu Bouzova.

V obřadní síni jsme přivítali například Španěly jako hosty vyškovského gym-
názia, zahraniční studenty univerzity Komenského v Bratislavě, delegaci dolnora-
kouské obce Spillern jako hosty obce Kanice, naše milé přátele ze slovenských obcí 
Kvačan a nově i z Vavrišova. 
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Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
únor–březen 2008
sobota 23. 2. 9:00–11:00 hod.
středa 5. 3. 15:00–17:00 hod.
sobota 15. 3. 9:00–11:00 hod.
středa 26. 3. 15:00–17:00 hod.

Usnesení č. 6 z jednání veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 19. 12. 2008 v 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SCHVALUJE: 

 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Přikryl, Pavel Filip
  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

 2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Pavel Babušík 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2

Informace  Z.O. 

Rekonstrukci bitvy zahá-
jil náměstek hejtmana JMK 
ing. Milan Venclík, který 
se rozhodující mírou přičinil 
o vysokou dotaci z kraje. Proto 
také nebylo vybíráno vstupné. 
Přispěli samozřejmě i tradiční 
sponzoři. Scénář rekonstrukce 
byl nadmíru zdařilý a k pře-
hledu asi 5000 diváků přispěl i 
fundovaný komentář známého 
spisovatele Jiřího Kovaříka. 

Problémem bylo bláto na botech vojáků i diváků. Silnicím pomohla mechaniza-
ce a hasiči ze Sivic a Viničných Šumic.

Novinkou na pietním aktu na Mohyle míru bylo to, že jej zahajoval starosta 
Prace ing. Brzobohatý. To nebývalo zvykem. Rádi se tam prezentovali úplně jiní 
funkcionáři.

Celkově lze výročí až na drobnosti považovat za zdařilé.
 František Kopecký
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 3. a) Smlouvu o spolupráci při realizaci Projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko  
 čistá Říčka a Rakovec a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

  b ) Zastupitelstvo zmocňuje zástupce obce, aby na valné hromadě Svazku  
 hlasoval pro   schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci Projektu Fondu  
 soudržnosti Šlapanicko –Čistá Říčka a Rakovec“.

  c) Zastupitelstvo žádá o pravidelné poskytování informací o vývoji projektu  
 a jeho financování, zejména informace ovlivňující míru meziročního

   nárůstu příspěvku obcí.
  Příloha č. 1
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 4. a) Rozpočtové úpravy dle rozpočtového opatření č. V/2007. Příloha  č. 2
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
  b) Pověření Ing. Jiřího Kozáka sestavením definitivního rozpočtového 

 opatření k 31. 12. 2007, které bude schváleno na nejbližším Zastupitelstvu  
 obce. 

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 1

 5. Financování přípojek splaškové kanalizace pro nemovitosti dle přílohy č. 3 
Občané budou přispívat na přípojku mezi šachtou a hlavním řádem 3000 Kč.

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 6. a) Rozpočet obce Tvarožná na rok 2008, členěný dle jednotlivých paragrafů.  
Příloha č. 4

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
  b) Rozpočtový výhled na roky 2009–2010. Příloha č. 5.
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 7. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě dle § 88 stavebního zákona mezi obcí 
Tvarožná a Ing. Jiřím  Sklenářem a p. Yvonou  Polákovou. Příloha č.  6

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 1

 8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, kterou se mění a upravuje 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích v obci Tvarožná. 

  Příloha č. 7
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 9. Opatření obecné povahy č. 1/2007 ke změně č. I platného ÚP obce Tvarožná.
  Příloha č. 8
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 10. Směrnice č. 10 o finanční kontrole. Příloha č. 9
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 11. Protokol o inventarizaci obecního majetku k 30.11.2007 a Rozhodnutí o odpi-
su neupotřebitelného majetku ve výši 38.150 Kč za rok 2007 dle přílohy č. 10

  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1
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 12. Příspěvek na projekt zbudování útulku pro nalezená zvířata v částce 1.000 Kč.
  Příloha č. 11
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 13. Program obnovy vesnice Tvarožná dle přílohy č. 12
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 14. Uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 674/1 v k. ú. Tvarožná, o výměře 
11.232 m2,  jehož vlastníkem je p. Josef  Brzobohatý, Tvarožná č. 167. 

  Příloha  č. 13
  Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 1

 II. Zastupitelstvo obce N E S C H V A L U J E: 
  -----

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

 1. Zprávu starosty      

 2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí

 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
 • Předsedovi Kulturní komise vyhotovit návrh publikace o Tvarožné k 720. 

výročí první zmínky o obci Tvarožná do 31. 1. 2008

Ve Tvarožné dne 19. 12. 2007

František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 
Jiří Bajer – zastupitel   Pavel Babušík – zastupitel

Ing. Roman Kolařík – počítače pro vás

 instalace a údržba počítačů a příslušenství
 instalace programů
 instalace a údržba počítačových sítí a internetu
 rozšiřování a oprava počítačů
 zabezpečení počítačů
 prodej nové výpočetní techniky
 vedení účetnictví a daňové evidence
 účetní poradenství

Ing. Roman Kolařík, V Zámku 294, Pozořice
telefon: 544 250 259, mobil: 608 043 532

e-mail: kolarikroman@volny.cz
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ROZPO�ET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2008 – P�ÍJMY
31. 12. 2007 

Pol. Paragraf 
(položka)

Název položky p�íjmu P�íjem 
[tis. K�]

Druh dan�
1. (1111) Da� z p�íjm� FO ze záv. �innosti 1.600,-
2. (1112) Da� z p�íjm� FO ze sam. výd. �innosti 350,-
3. (1113) Da� z p�íjm� FO vybíraná srážkou 100,-
4.  (1121) Da� z p�íjm� PO  2.400,-
5. (1211) Da� z p�idané hodnoty 3.700,-
6. (1511) Da� z nemovitostí 880,-
7. (1361) Správní poplatky 40,-

Celkem dan� a správní poplatky 9.070,-
Neda�ové p�íjmy 

8. 3722 P�íjmy z posk. sl. – za odstr. odp. 41,-
9. 6171 Pronájem v: OÚ + služby v: OÚ                     65,-

10. 3111 
3117

Odvody p�ísp�vkových organizací                  71,-

11. 3632 Poplatky h�bitov 7,-
Celkem neda�ové p�íjmy 184,-

   Místní poplatky 
12. (1341) Poplatek ze ps�  17,-
13.  (1343) Poplatek za užívání ve�.prostranství 50,-
14. (1337) Poplatek za odstra�ování KO 556,-

   Celkem místní poplatky 623,-
Ostatní dopl�kové p�íjmy 

15. 3412 Dopl�kové p�íjmy 128,-
16.  6310 P�íjmy z úrok� BÚ  15,-
17. (4111) 

(4222)
Dary, dotace 200,-

18. 3613 P�íjmy z pronájmu nebyt. prostor 
- KD,SVAZARM(DANSTAV náj.+el.)
- MŠ 

165,-

19.  �áste�ná úhrada splaškových a deš�ových p�ípojek kanalizace 
ob�any 

1.510,-

20. 1012 P�íjmy z pronájmu pozemk� 17,-
21. 3319 

3723
P�íjmy z poskyt. služeb 101,-

22. 2122 P�íjmy z prodeje kovového odpadu 30,-
23. 3319 P�íjmy z prodeje zboží 5,-

Celkem ostatní dopl�kové p�íjmy 2.171,-
Ostatní neda�. p�íjmy – rezerva 

24. (4112) Rezerva 450,-
Celkem p�íjmy 1 až 24 12.498,-
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ROZPO�ET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2008 – VÝDAJE
31.12.2007 

Pol. Paragraf Název výdajové položky Výdaje celkem 
[tis. K�]

1. 1014 Životní prost�edí 99,-
2. 2212 Silnice a chodníky 1.370,-
3. 2221 Provoz ve�ejné silni�ní dopravy  60,-
4. 2310 Pitná voda, vodovod 300,-
5. 2321 Odvád�ní a �ist�ní odpadních vod 1.308,-
6. 3111 Mate�ská škola + školní jídelna 578,-

7. 3117 První stupe� ZŠ 814,-
8.  3118 Druhý stupe� ZŠ 170,-

9.  3231 Základní um�lecká škola 30,-
10. 3314 �innost knihovniství 60,-
11. 3319 Ost. záležitosti kultury 471,-
12.  3326 Po�ízení, zachování a obnova kult. památek 30,-
13. 3341 Místní rozhlas 17,-
14. 3399 Záležitosti kultury, církví a sd�l. prost�edk� 30,-
15.  3412 Sportovní za�ízení v majetku obce  866,-
16. 3419 Ostatní t�lovýchovná �innost 

TJ SOKOL 
100,-

17. 3421 Využití volného �asu d�tí, areál za SVAZARMEM. 17,-
18. 3613 Nebytové hospodá�ství

KLUB D�CH., SLEPI�ÁRNA
70,-

19. 3631 Ve�ejné osv�tlení 260,-
20. 2632 Poh�ebnictví  10,-
21. 3635 Územní plán obce 46,-
22. 3636 Územní rozvoj 12,-
23. 3639 Komunál. Služby a územní rozvoj ob�. sdruž. 326,-
24.  3721 

3722
3723

Sb�r a odvoz nebezpe�ných komunálních a ostatních 
odpad�

951,-

25. 3745 Pé�e o vzhled obce 695,-
26. 4319 Sociální pé�e

(Klub d�chodc�)
5,-

27. 5512 Požární ochrana 85,-
28. 6112 Zastupitelstvo obce 718,-

   
29. 6171 �innost místní správy  1.615,-
30. 6320 Pojišt�ní budov a odpov�dnosti 30.-
31. 6409 Ostatní �innosti 

Nespecifikovaná rezerva 
1.355.-

Celkem výdaje 1 až 31 12.498,-
Vyv�šeno na obecní desce  dne:      3. 12. 2007 
Projednáno   FV  dne:    10. 12. 2007 
  RO   dne:    11. 12. 2007 
Schváleno  ZO   dne:    19. 12. 2007 

  ________________________                 _______________________ 
           Ing. Ji�í Kozák                   František Kopecký 
   p�edseda finan�ního výboru v.r.      starosta obce v.r. 
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Zprávy komisí ZO

Odstraňování komunálního odpadu obce Tvarožná
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 200 kilogramů odpadů. Z analýzy 

domovních odpadů plyne, že pokud tento odpad vytřídíme je zhruba 30 kg papíru, 
25 kg plastů, 15 kg skla, 5 kg kovů a 1,5 kg nápojových kartonů. Všechny tyto suro-
viny lze znovu využít (recyklovat), je-li odpad správně tříděn. Odpady bychom měli 
třídit přímo doma, pozdější třídění není často možné.

V obci funguje několik tzv. sběrných míst na třídění odpadů. Do kontejnerů 
(vyváží firma SITA) na těchto místech patří:

Sklo –patří sem láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové 
sklo, další dělení je na bílé a barevné.

Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Plasty – láhve od nápojů (nezapomeňte je sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, vý-

robky a obaly z plastů, polystyren.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod.).

Na sběr dalších odpadů slouží sběrný dvůr, kde jsou velkoobjemové kontejnery 
(vyváží firma Blatný), které slouží na sběr odpadů, který se nevejde do popelnic,
např. starý nábytek, koberce, linolea, umývadla, zahradní odpad – zde dělíme pou-
ze na spalitelný a nespalitelný odpad. Další kontejner slouží na sběr želeného šrotu 
(z tohoto sběru platí firma REMET obci). Další kontejner slouží na sběr stavební
sutě (za poplatek od občanů). V případě většího množství (rekonstrukce domu) 
je nutné objednat kontejner na suť domů.

Na sběrný dvůr je také možné dovést „nebezpečný“ odpad: např. zářivky, výboj-
ky, galvanické články, akumulátory, pneumatiky, ledničky, mrazničky, televizory, 
výpočetní techniku, barvy, lepidla, oleje, nádoby od chemikálií, prošlé léky. Svoz 

„nebezpečného“ odpadu se provádí 2× ročně, proto je vhodné ho dovážet na sběrný 
dvůr až po vyhlášení o uskutečnění svozu „nebezpečného“ odpadu.

Elektrozařízení je však nejlépe odevzdat při nákupu nových spotřebičů ve vybra-
ných prodejnách (tento starý výrobek již máte započtený v ceně nového výrobku).

Prošlé léky je možné odevzdat v lékárně. Pneumatiky u prodejce.
Provozní doba sběrného dvora je umístěna na nástěnce, popřípadě individuálně 

po domluvě s obecními zaměstnanci.

Papír – patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, krabice, kartón, papírové obaly

Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový pa-
pír, použité plenky a hygienické potřeby.

V obci kontejnery na papír nemáme, ale je možno je odevzdat ve sběrně papíru, 
která provádí výkup 1× za 14 dnů, nebo pomoci Základní škole, která 2× ročně 
provádí sběr papíru do velkoobjemového kontejneru a výtěžek jde přímo ZŠ.
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Oblečení – možné odevzdat charitativní společnosti – sběr se provádí 1× ročně 
v hasičské zbrojnici.

Nejpoužívanější svoz komunálního odpadu od občanů je popelnicemi 
(domácnost může mít i několik popelnic), svoz je uskutečňován 1× za 14 dnů. 
V případě většího množství je možné u popelnic umístit i komunální odpad 
v plastových pytlích, který je firma povinna též odebrat.

Obecní úřad stojí sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu v obci 
cca. 860 000 Kč., z této částky občané zaplatí cca. 521 000 Kč (zhruba 60 % 
nákladů), rozdíl hrazený z rozpočtu obce činí cca. 339 000 Kč. Při zachování 
poměru plateb občany a OÚ v tomto roce bylo třeba zvýšit sazbu poplatku na 
500 Kč. Občané mladší 15 let a starší 75 let mají slevu 100 Kč.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé peníze je zde možné ušetřit a pe-
níze použít účelněji. Například dávat více komunálního odpadu do popelnic, 
více využívat zahradní odpad – kompostovat, klestí je možné za dodržení bez-
pečnostních požárních podmínek pálit na zahradě (v žádném případě sem ne-
přidávat odpad mající škodlivý vliv na životní prostředí). 

Myslím, že v obci máme v rámci možností nadstandardní podmínky pro li-
kvidaci komunálního odpadu, ale je neustále co zlepšovat. Třídit odpady 
se jednoznačně vyplatí, například sklo a papír je možné recyklovat doneko-
nečna.

Je však škoda, když v obci ještě žijí „nepřizpůsobiví“ občané, kteří sice za-
platí poplatky za komunální odpad, ale nevlastní popelnici a odpad likvidují 
po svém – shnilá jablka do potoka, pálení plastových lahví v kamnech, černé 
skládky mimo obec …. nebo občané, kteří v obci trvale žijí, ale nejsou zde při-
hlášeni (za svoz komunálního odpadu platí pouze trvale přihlášení občané). 
Je na nás, aby takových občanů bylo co nejméně.

Za komisi životního prostředí 
Jiří Bajer

Splaškové odkanalizování
Zahájení výstavby splaškové kanalizace v naší obci je opravdu na spadnutí. Pod-

le předpokládaného harmonogramu by se s prvními zemními pracemi mělo za-
čít v polovině měsíce ledna, prozatím se stavba zastavila odkrývkou zeminy těsně 
před zástavbou ze strany od Velatic.

Nejdříve se začne pracovat na hlavním sběrači FIII a to hned na dvou místech 
najednou. Jedna pracovní četa začne s výkopovými pracemi od Velatic (č. p. 326) 
směrem do obce, druhá pak od č. p. 7 směrem ke Svazarmu. Koncem měsíce února 
by měla být položena a zasypána hlavní stoka sběrače FIII od č. p. 326 až ke Kos-
máku. Položení celé hlavní stoky sběrače FIII v obci je zatím naplánováno do konce 
měsíce dubna. Postupovat se bude po jednotlivých úsecích - vybagrování, polože-
ním hlavní stoky, zasypání úseku. Hned po té se budou bagrovat odbočky k jed-
notlivým domům, včetně osazení revizních šachet, následovat budou tlakové a re-
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vizní zkoušky. Všechny stavební rýhy se provizorně zapraví, tak aby byl opětovně 
umožněn „nouzový“ provoz po komunikaci. Práce na jednotlivých úsecích stavby 
budou ukončeny finálním zapravením komunikace asfaltem, včetně položení dlaž-
by na chodnících.

Všichni občané, kterých se zahájení kanalizace bezprostředně týká, budou včas 
v předstihu informování o zahájení výkopových prací v jejich úseku (formou letáč-
ku, informační schůzka). Při pokládce hlavního řádu se před příslušnou nemovi-
tostí objeví bílá značka odbočky, popřípadě číslo značící hloubku šachty. Je vhodné 
spolupracovat s prováděcí firmou a vlastní odbočku si popřípadě upřesnit. Prove-
dení připojení splaškové kanalizace od revizní šachty ke své nemovitosti je zále-
žitostí samotného občana, ať se jedná o vykopání, připojení či výběru prováděcí 
firmy. Nabídky firem budou vyvěšeny na veřejné nástěnce OÚ, stejně tak budou
později oznámeny termíny možnosti připojování.

Apelujeme na občany, aby v ulicích, kde bude probíhat stavba v žádném případě 
neparkovali. Tato komunikace bude prakticky uzavřena stavbou a pokud musíte 
vyjet s autem, držte se pokynů pracovníků prováděcí firmy. Pokud musíte používat
auto denně, raději parkujte mimo dům. Možnosti firmy provádět u domů nouzové
přejezdy jsou minimální.

Nejaktuálnější informace najdete rovněž na internetových stránkách obce 
www.tvarozna.cz (Informace, Splaškové odkanalizování).

Karel Valný, správce stavby
Ing. Vilém Šimek, předseda stavební komise

Jak budou financovány přípojky na kanalizaci
Jak jistě všichni víte, byla zahájena výstavba splaškové kanalizace v naší obci. 

Před připojováním nemovitostí považujeme za nutné informovat občany o celko-
vém financování této obrovské akce, hlavně finanční dopady na jednotlivé majitele
nemovitostí. Hlavní stoky včetně čtyř metrů každé přípojky hradí EU, Svazek Šla-
panicko, MŽP a JMK. Všechny obce Svazku Šlapanicko se shodly na tom, že do 
stavby bude zahrnut i zbytek potrubí k šachtě a šachta. Tuto část stavby hradí v pl-
né výši Svazek Šlapanicko, který rozpočítá náklady na jednotlivé obce dle skuteč-
nosti a obce je budou hradit v ročních splátkách úvěru Svazku. Tato část stavby 
bude představovat částku asi 8000 Kč na přípojku. Každá obec si sama určí, jakým 
podílem se budou na této částce podílet jednotliví majitelé domů a obec. Zastupi-
telstvo obce Tvarožná odsouhlasilo na veřejném zasedání příspěvek od majitelů 
všech nemovitostí (i momentálně neobydlených) ve výši 3000 Kč. Zbytek to je asi 
5000 Kč uhradí obec. U proluk a stavebních pozemků u komunikací bude vyvedena 
odbočka za komunikaci a zaslepena, bez šachty. Připojení na kanalizaci bude řeše-
no až při stavbě domu.

Část přípojky od šachty k domu si zbuduje každý majitel na svoje náklady, 
buď svépomocí, nebo odbornou firmou. Tyto práce mohou být započaty až po tla-
kové kontrole jednotlivých stok, zahájení musí být konzultováno a povoleno správ-
cem stavby za obec, panem Karlem Valným. Před záhozem musí být uložení po-
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trubí zkontrolováno, zda je provedeno dle projektu a zjištěny případné odchylky. 
Předejde se tím možným problémům při kolaudaci.

Pokud budou rozkopány komunikace, je nutné vybudovat i projektovanou deš-
ťovou kanalizaci k některým domům, které mají doposud svody na silnici, jelikož 
po opravě nebude po dobu minimálně pěti let povoleno rozkopat nové povrchy. 
Řešení dešťových kanalizací si provádí každý majitel na svoje náklady.

Ing. Jiří Havel
místostarosta

Zpráva z evidence obyvatel za rok 2007
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 2007 přihlášeni ve Tvarožné k trvalému pobytu. 

• V roce 2007 se narodilo 14 dětí (4 děvčata, 10 chlapců), což je o tři děti více než 
v roce minulém: 

 Lukáš Odstrčil –Tvarožná 329, Maxmilián Jáger –Tvarožná 294, Eduard Hra-
dečný – Tvarožná 136, Tobiáš Galle – Tvarožná 37, Jan Letecký – Tvarožná 3, 
Adam Pokorný – Tvarožná 187, Gabriel Školák – Tvarožná 38, Laura Gallová 
– Tvarožná 366, Liliana Krčková – Tvarožná 331, Eva Kuklínková – Tvarožná 
168, Jakub Štourač – Tvarožná 371, Tomáš Doležal, Tvarožná 164, Lukáš Pospíšil 
– Tvarožná 116, Erika Titzová – Tvarožná 267.

• Roku 2007 zemřelo 9 našich spoluobčanů (8 žen a 1 muž): 
 Marie Jarošová r. 1924, Štěpánka Chaloupková r. 1908, Jana Daňková r. 1945, Lud-

vík Mašlán r. 1936, Anežka Kalábová r. 1931, Anežka Neužilová r. 1925, Miloslava 
Častková r. 1925, Jarmila Kuklínková r. 1924, Jiřina Vlčková r. 1929.

 (Tyto údaje se týkají občanů přihlášených ve Tvarožné k trvalému pobytu).
• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2007 celkem 37 občanů, 

z obce se odhlásilo 21 občanů. 

K 31. 12. 2007 měla naše obec 1204 trvale přihlášených obyvatel.
Celkový počet se tedy zvýšil v roce 2007 proti roku 2006 o 21 osob!

Ostatní zajímavosti z Tvarožné
• Nejstarší občankou žijící ve Tvarožné je paní Růžena Košuličová, která v loň-

ském roce oslavila 95 narozeniny. 
• Tvaroženská občanka, žijící v Domově důchodců v Sokolnicích, paní Růžena 

Bartáková se v roce 2007 dožila již 98 let. 
• Nejstarším mužem žijícím v současné době ve Tvarožné č. 324 je pan Josef 

Šurý, který se k nám v loňském roce přistěhoval z Brna. V roce 2007 oslavil 
90 let.

• V roce 2007 využilo 149 občanů z Tvarožné, Velatic a Mokré-Horákova možnosti 
podat si na OÚ ve Tvarožné žádost o občanský průkaz.
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• Cestovní pasy se již od srpna 2006 vydávají pouze na MěÚ Šlapanice, Brno, Opuš-
těná 9/2. 

Občané Tvarožné, Velatic a Mokré-Horákova si mohou v úřední dny zažádat 
o nové občanské průkazy nejen na matrice, ale i na sekretariátě obecního úřadu 
ve Tvarožné. 

K žádosti o OP se přikládá pouze 1× aktuální foto – čelní pohled. Pokud má 
někdo nějakou změnu v zápise občanského průkazu, nutno přinést doklad (rozhod-
nutí soudu, úmrtní list, oddací list atd.)

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31. 12. 2003, jsou 
platné do 31. 12. 2008. 

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kte-
rých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez 
omezení“ zůstávají nadále platné! 

Na sekretariátě OÚ ve Tvarožné mohou občané zažádat rovněž o ověření podpi-
sů a kopií listin. Lze zažádat i o výpis z rejstříku trestů (nutno přinést kolek 50 Kč). 

S ostatními úkony, jako je vystavení rodných listů, oddacích listů, změna jména, 
nahlížení do matričních knih apod., je nutno se obrátit na matriku obecního úřadu, 
a to pondělí, středa od 13,00 do 17,00 hod.

Marie Pelikánová – evidence obyvatel 

Zpráva Hasičů
Letošní rok jsme začali s tréninkem na začátku března ve složení: Doležal 

Vlastimil, Daněk Jan, Kadlec Zbyněk, Kousal Michal, Malý Jan a Václav a Mašlán 
Jakub.

První soutěž v požárním sportu se konala v Sivicích, kde se nám bohužel ne-
dařilo.

Další možnost následovala v Přísnoticích, kde jsme závodili za dorost a umístili 
se na 2. místě. Při cestě na tyto závody se poškodila naše zásahová Avia. Domů 
jsme se dostali za pomocí Mokrských hasičů, kteří nás odtáhli. 

S velkými obavami jsme prožívali následující dny, které předcházeli naší do-
mácí soutěži, kde je auto nedílnou součástí závodu. Ukázalo se, že naše obavy byly 
zbytečné. Podařilo se nám vyhrát první místo! 

Poté jsme se aktivně zapojili do přípravy tradičních hasičských hodů, které jsme 
úspěšně absolvovali. Není proto divu, že druhý den na soutěži v Pozořicích jsme se 
umístili jako pátí. Vzhledem k počtu soutěžících družstev jsme byli spokojeni. 

Po krátké pauze, kdy začaly prázdniny a část družstva odjela na dovolenou, jsme 
opět začali trénovat. Následovala soutěž v Ivančicích-Němčicích, kam jsme málem 
ani neodjeli. Tentokrát to nebylo vadou vozidla, ale chyběl nám řidič. Po hodino-
vém shánění nám nezbývalo nic jiného, než se obrátit na Vlastika, který byl řádně 

Z činnosti zájmových organizací
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omluven, aby změnil své plány. Vše dobře dopadlo a tak nám bylo odměnou první 
místo s víc než půl minutovým náskokem. 

Další závod se konal v Kanicích, kde jsme úspěšně obhájili loňské prvenství. 
Jako každý rok jsme se zúčastnili závodů v Mokré.
Do Sokolnic jsme zavítali poprvé, ale naštěstí pro nás jsme zazářili prvním mís-

tem, také se značným časovým odstupem. 
Soutěžní sezónu jsme zakončili třetím místem na Zimní soutěží v netradičním 

požárním sportu v Sivicích, kde nás ochotně doplnila Žofie Ondráčková.

Jan Daněk

Odkanalizování – realizační firmy a prodejny materiálu
DROMstav s.r.o. 
p. Buchač 
Pšeník č. 5, 639 00 Brno 
Telefon: 775 708 771 
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit potřebná povolení. 
DUO – stavební firma
p. Rafael
tel.: 736 619 237, 737 173 581 
Přípravné práce pro firmy.
ELKAT 
Brno-Líšeň, Zaoralova č. 1a 
Telefon: 544 212 747, p. Šedý 603 426 442, p. Kavický 603 425 794 
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit potřebná povolení. 
SVÍTIL PLUS s.r.o. a NĚMEN, spol .s.r.o. 
Ing. Vetešník 
Telefon: 543 216 888, 548 210 016, 602 711 183 
svitil@svitilplus.cz 
nemen@tiscali.cz 
Firma provádí potřebné administrativní úkony, u mí zařídit nutná povolení. 
Španěl s.r.o. 
Zámecká č. 815, 696 32 Ždánice 
Telefon: ing. Hort 602 570 814, p. Španěl 737 843 277 
radek.spanel@iol.cz 
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení. 
TRADAP s.r.o. 
p. Sklenář
tel.: 547 382 777, 605 578 901, 603 450 307
tradap@tradap.cz  
www.tradap.cz
Odsátí, čištění, odvoz a likvidaci splaškových vod z jímky, septiku, žumpy.

Další informace
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VINTR Leoš 
Hostěnice č. 192 
Telefon: 777 699 848, 777 812 480 
Firma provádí potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení. 
AGO – TOP s.r.o. 
Palackého 212/32, Šlapanice 
Telefon: 544 245 709 
Prodejna instalačního materiálu. 
WAVIN Ekoplastik s.r.o. 
p. Doležal 
Telefon: 724 331 083 
vaclav.dolezal@wavin.cz 
Dodavatel kanalizačních šachet a potrubí. 

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a léká-
renské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji pro rok 2008
Doba poskytování LSPP je stanovena takto:
Mimo Město Brno:
v pracovní den:
17,00–22,00 hod. LSPP pro dospělé, LSPP pro děti 
18,00–06,00 hod. ohledání zemřelých
v nepracovní den:
08,00–20,00 hod. LSPP pro dospělé, LSPP pro děti, 
nepřetržitě ohledání zemřelých
08,00–13,00 hod. LSPP stomatologická

Město Brno:
v pracovní den:
17,00–07,00 hod.  LSPP pro dospělé
                   LSPP pro děti
 LSPP stomatologická
 ohledání zemřelých
nepřetržitý provoz lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)
v nepracovní den:
nepřetržitý provoz LSPP pro dospělé
 LSPP pro děti
 ohledání zemřelých
 LSPP stomatologická
 lékárenská pohotovostní služba na 2 místech (Koliště, Kobližná)

1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována.
2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře 

– musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě. 
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3. Stomatologická LSPP mimo Město Brno bude zajištěna na jednom místě 
v okrese.

4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým zaříze-
ním v okrese (Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Vyškov, p.o., Nemocnice 
Kyjov, p.o., Poliklinika Břeclav, s.r.o., Nemocnice Boskovice, Úrazová nemocnice 
Brno) – spádovým územím bude území okresu (tedy ne podle přirozené spá-
dovosti, ale administrativně). Pro okres Brno-venkov bude služba ohledání 
zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brno-město. Služba 
bude vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP. 

Poskytovatelé LSPP
Okres Obec s rozšíře-

nou působností
LSPP v roce 2008 Poskytovatel LSPP

Brno-město Brno pro dospělé, pro děti, 
stomatologická,
lékárenská pohoto-
vostní služba

pro dospělé  
– Úrazová nemocnice Brno, tel.: 545 538 538
pro děti  
– Dětská nemocnice Brno, tel.: 532 23 1111
stomatologická  
– Stomatologické centrum Karáskovo nám. 
11, tel.: 548 42 42 42 (od 14. 1. – do té doby 
FN U sv. Anny, tel.: 543 183 459)

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom i my, matrikářky, vám všem popřály do roku 2008 především 

pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.
Máme radost, že rok 2007 byl na naší matrice opět bohatší na matriční události 

ve srovnání s rokem předešlým. Ani v roce 2007 nemáme žádný záznam o narození 
dítěte. Dnešní maminky ví, že v nemocnici jim i jejich miminku bude poskytnuta 
veškerá odborná péče.

Zato sňatků bylo v roce 2007 celkem 28, což je zatím nejvyšší číslo za posled-
ních deset roků.

Z toho bylo 22 civilních a 6 církevních v kostele sv. Mikuláše. Stále více párů 
si volí místo ke svému svatebnímu obřadu v přírodě. Mariánské údolí „Restaurace 
U Raka“ nebo ranč „U Jelena“ už není žádnou výjimkou. Ostatně i v naší obci se do-
stává do obliby svatební obřad na návrší kopce Santon.

Vítání občánků a blahopřání jubilantům proběhlo stejně jako v loňském roce 
vždy pololetně. 

V roce 2007 to bylo za první pololetí již 03. 05. a v druhém pololetí 23. 11. 
Zde se musíme opakovat stejně jako v loňském roce a informovat, že jsou zváni 
ti rodiče dítěte, jehož matka má v době narození miminka trvalé bydliště v naší 
obci. Jsou případy, kdy matka sice bydlí ve Tvarožné, ale nemá vyřízenou změnu 
trvalého pobytu. V tomto případě je dítě nahlášeno ve správním obvodu trvalého 
pobytu matky a přivítat do života by je měli v tomto správním obvodu. V roce 2007 
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jsme přivítali mezi nás, občany obce, 18 dětí. Z toho bylo 5 dětí narozených koncem 
roku 2006. Je to na dnešní dobu nezvykle vysoký počet dětí. Obřadní síň byla plná 
do poslední židle, děti hodné a panovala velice příjemná atmosféra.

Jubilanti jsou zváni od 60roků a dále vždy po 5letech při dovršení kulatého a 
půlkulatého životního výročí. Celkem bylo v roce 2007 pozváno 70 občanů. Všech-
ny zainteresované na tomto setkání těší, že se omlouvají opravdu jen ti pozvaní, 
kterým to nedovoluje vážný zdravotní stav. I v tomto případě bylo setkání s jubi-
lanty srdečné a pěkné.

V roce 2007 jsme měli tu čest přivítat na Obecním úřadě jen jeden manželský 
pár, manžele Jaromíra a Alenku Tupých, při příležitosti jejich zlaté svatby.

K tomuto výročí je třeba podotknout, že se musí jednat o manželský pár, který 
uzavřel sňatek na zdejším úřadě nebo v kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné. V naší 
obci je možná více manželských párů, které oslavily toto výročí a ze srdce jim k to-
mu blahopřejeme. V případě, že by bylo jejich přání zlatou svatbu oslavit na Obec-
ním úřadě ve Tvarožné nebo v kostele sv. Mikuláše, museli by toto učinit z vlastní 
iniciativy, po předešlé dohodě s pracovníky OÚ nebo panem P. Nekudou.

Kulturní vložku při vítání občánků, k blahopřání jubilantům s poděkováním 
zástupců obce i při výročí zlatých svateb, připravuje a zajišťuje, spolu s dětmi zdejší 
Základní školy, paní ředitelka Mgr. Věra Floriánová. Děti účinkují ochotně a s nad-
šením obzvlášť, když je mezi pozvanými jejich rodinný příslušník. Kulturní vložku 
na oslavě zlaté svatby manželů Tupých tentokrát zajistila Terezka Nečasová, hra 
na varhany a Veronika Buchtová, zpěv. Děvčatům se vystoupení povedlo. Děkuje-
me. Dojatí nebyli jen manželé Tupí a jejich rodinní příslušníci.

Smutné je, když zapisujeme do matriční knihy úmrtí rodáků obce, které jsme 
dnes a denně všichni potkávali. V roce 2007 to byly 3 občanky Tvarožné. V mat-
riční knize pro obec Mokrá-Horákov jsme zapisovaly 4 úmrtí a pro obci Velatice 
jedno úmrtí. 

Občanům, kteří zemřou nebo zahynou jinde, než v matričním obvodu Tvarožná, 
který je i pro obce Mokrá-Horákov a Velatice, vydává pozůstalým Úmrtní list ta 
matrika, v jejímž správním obvodu občan zemřel. Není proto možné vyhovět žá-
dosti o vystavení opisu dokladu při ztrátě, jak se na nás již mnoho občanů obrátilo. 
Opis matričního dokladu může vydat jen ta matrika, v jejímž správním obvodu 
došlo k narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Matriční doklady je proto nutné opatrovat a řádně ukládat, aby jste je nemuseli 
mnohdy s obtížemi zajišťovat.

Dále mohou na matrice podat rodiče „Žádost o potvrzení státního občanství 
ČR“ pro své děti, které je nutné k vystavení prvního Občanského průkazu. Tato 
žádost je bezplatná. Žádost podává jeden z rodičů nejdříve 60 dnů před dovrše-
ním 15roků dítěte. Dítě si Občanský průkaz vyzvedne již samo proti podpisu. 
Vzhledem k tomu, že už nastala skutečnost, kdy se prarodiče těchto dětí narodi-
li po 01. 01. 1954, předkládejte prosím spolu s předepsanými doklady i rodné listy 
prarodičů nebo jejich Oddací list. Urychlí to vystavení výše uvedeného potvrzení 
ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Okénko do života ZŠ a MŠ 

Základní škola
Vážení čtenáři Zpravodaje, přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2008!
Měsíc leden je pro školáky již tradičně měsícem prověřování a ověřování znalos-

tí, které nabyli v prvním pololetí. Završením jejich snažení je pololetní vysvědčení, 
které letos dostanou ve čtvrtek 31. ledna a v pátek je čekají pololetní prázdniny.

Ovšem než ukončíme první pololetí školního roku, ještě se sejdeme s rodiči 
na třídních schůzkách 22. ledna v 16:30 hod., také zajedeme se 4. a 5. ročníkem 
do divadla na představení Staré pověsti české. Všechny předškoláky čeká zápis 
do prvního ročníku ZŠ, který se uskuteční v pondělí 28. ledna ve 14 hodin. Už se 
na vás, milí předškoláčci, těšíme.

V závěru bych se ještě chtěla vrátit k posledním akcím loňského roku. Chtě-
la bych poděkovat panu Šubrtovi, Fišerovi a Miloši Daňkovi za skvělý silvestrov-
ský program pro děti a vám všem, kteří jste si s námi přišli zazpívat pod vánoční 
strom. 

Také děkuji panu Ryšavému za přepojení telefonu a všem vám tímto oznamuji, 
že jsme ve škole zrušili číslo na pevnou linku 544226145 a nahradili jsme ho novým 
číslem 531 028 048. Další spojení jsou mobilní telefony 603 229 099 a 731 117 814. 
Další informace a fotografie naleznete na našich webových stránkách.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku bych chtěla popřát jménem svým i zaměstnanců ma-

teřské školy všem čtenářům zpravodaje hodně úspěchů v novém roce a hlavně pev-
né zdraví.

Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat panu Reškovi, panu Riederovi, 
panu Kubíčkovi, kteří nám poskytli sponzorské dary a samozřejmě obecnímu úřa-
du, díky němuž se může naše mateřská škola rozvíjet.

Doklad „Osvědčení o státním občanství ČR“ je dále nutný předkládat při žádos-
ti o vystavení samostatného cestovního pasu pro dítě. Toto je zpoplatněno správ-
ním poplatkem 100 Kč. Žádost o vystavení Občanského průkazu můžete podávat 
jak na sekretariátu Obecního úřadu, tak na matrice.

Žádosti o vystavení cestovního dokladu je nutné podávat pro naši obec u Měst-
ského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno (naproti autobusového nádraží Zvonařka).

Na matrice ve Tvarožné můžete požádat o provedení vidimace – ověření listiny 
i o provedení legalizace – ověření podpisu.

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

Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová – matrikářky
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 7. března. Svoje příspěvky 
zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži. V doručených příspěv-
cích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu příspěvků. 

I v měsíci lednu a únoru nás čeká mnoho zajímavých akcí v podobě kulturní 
i sportovní.

16. ledna, 23. ledna, 7. února, 13. února a 27. února jedeme bruslit do Olympie. 
Děti s sebou musí mít brusle nebo dvojité nože na boty (kačenky), přilbu, teplé 
rukavice a umělohmotný hrníček na čaj. 

Na konci měsíce ledna jako každoročně zahájíme Edukativně stimulační skupi-
ny pro předškoláky a jejich rodiče. V deseti lekcích si zde budou děti hrát na velké 
školáky.

Dne 6. 2. 2008 nás čeká v Divadle Bolka Polívky představení Kamarádi v divadle. 
Už se všichni těšíme na veselou partu kamarádů, která rozesměje i nás dospělé.

12. 2. 2008 k nám do mateřské školy přijede maňáskové divadlo s pohádkou 

Kouzelná kulička. Je to pohádka plná překvapení a písniček. Tento den nás rovněž 
čeká dětský maškarní bál. Tentokrát v odpoledních hodinách, tedy v 15:30. Bude 
zde na nás čekat i bohatá tombola. Víme, že každá obálka u nás vyhrává. Myslím, 
že výčet akcí na měsíce leden a únor byl úplný. Více se dozvíte na našich webových 
stránkách www.materskeskolky.cz. 

Za kolektiv mateřské školy  
Yvona Hrbáčková
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Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 22. 1. 2008, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz

Naši jubilanti

leden–únor 2008
91 let Jarošová Dobromila, Tvarožná 120

85 let Matulová Amalie, Tvarožná 274

80 let Svoboda Květoslav, Tvarožná 34

75 let Mazlová Marie, Tvarožná 25

70 let Kundračík Jan, Tvarožná 48 
 Daňková Jarmila, Tvarožná 91

65 let Přichystalová Marie, Tvarožná 293 
 Gale František, Ing., Tvarožná 276 
 Pillová Alena, Tvarožná 203 
 Veselá Jarmila, MUDr., Tvarožná 77

60 let Kotlán Alois, Tvarožná 35 
 Havlová Ivana, Tvarožná 31

50 let Křížová Jana, Tvarožná 193 
 Lindovská Blanka, Tvarožná 12 
 Pokorný Josef, Tvarožná 182

Všem jubilantům blahopřejeme!

AVON
Hledáme nové AVON LADY, nebo jen ZÁKAZNÍKY!

Pro nové AVON LADY: – výhodné slevy
 – při registraci dárky v hodnotě 2.000 Kč
 – práce s lidmi

Vaše dotazy a objednávky vyřídí Leader AVONU:
Skládaná Renata, tel.: 774 833 964



Vítání občánků – OU 23. listopadu 2007

Taneční kurz – Prodloužená 14. prosince 2007
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