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Vážení občané, 

letošní zima se sněhem a dlouhými mrazy byla taková, jakou ani pamětníci 

dlouho nepamatují. Radost přinesla hlavně dětem, méně už těm, kteří měli na 

starosti údržbu chodníků a komunikací. Nemůžeme ale říci, že chodníky u všech 

nemovitostí byly vždy ve vyhovujícím stavu. 

Udržování komunikací v této zimě se jistě projeví i v obecním rozpočtu. 

Odhrnování sněhu na silnicích v obci komplikovali neukáznění řidiči, kteří 

parkovali svoje plechové miláčky tak, aby nemuseli udělat ani zbytečný krok. Při-

tom v blízkosti byly většinou plochy, kde se daly auta zaparkovat tak, aby nezavaze-

ly zimní údržbě a nezavdávaly příčinu k sousedským rozepřím. 

Jarní počasí rozpustí sníh a odkryje nahromaděný nepořádek. Nepořádek ukli-

díme. Zbudou ale skládky stavebního materiálu, které ke vzhledu obce nepřispívají 

a jsou takřka stoprocentně nepovolené. Žádáme tedy jejich majitele, šetřící metry 

na svých pozemcích, aby je co nejdříve odklidili. 

Toto období je také dobou, kdy končí vybírání poplatků za svoz a zneškodnění 

komunálního odpadu. Jsou mezi námi někteří, kterým placení nic neříká. Jsou to 

každý rok ti stejní. Většinou jsou to ti, kteří v obci nežijí, ale pouze bydlí. Neuvě-

domují si nebo ani nechtějí uvědomit, že na ně doplácejí ti poctiví. Obec totiž platí 

jako celek a nevybrané nebo prominuté poplatky musí uhradit z jiných kapitol 

svého rozpočtu. 

Co nás v letošním roce čeká. Dokončení druhé a třetí etapy opravy obecní 

budovy č.  – sokolovny. Dokončení příprav na realizaci splaškové kanalizace. 

Organizace červnových voleb do parlamentu a listopadových voleb do Zastupitel-

stva obce. 

Čeká nás také celá řada tradičních kulturních a sportovních akcí jako například 

přehlídka dechovek, hasičská soutěž a hody. Všechny informace naleznete ve Tva-

roženském zpravodaji a také na internetových stránkách obce. Připomínky na do-

plnění jejich obsahu vítáme. Také náš Zpravodaj nyní vzniká trochu jinak a věřme, 

že ve prospěch jeho kvality.

Přejme tedy organizátorům ze Zastupitelstva obce i ze spolků aby všechny akce 

dobře vyzněly ve prospěch občanů naší obce. 
František Kopecký

starosta obce

Slovo starostySlovo starosty!

Fotografi e v tomto čísle Ing. Vilém Šimek, str.  obálky pohlednice obce Tvarožná.
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Zajímavosti z obceZajímavosti z obce!

Kulatá a půlkulatá výročí 

 – zrušena kaple na Kopečku. 

 – zrušen hřbitov u kostela, zakoupena hasičská stříkačka pro Tvarožnou 

a Velatice. 

 – na místě dnešního Obecního úřadu postavena škola. 

 – epidemie cholery po prusko-rakouské válce. 

 – postaven nový kostel sv. Mikuláše. 

 – založen Sbor dobrovolných hasičů ve Tvarožné a potravní spolek Blahobyt. 

 – postavena budova základní školy. 

 – do obce přiveden elektrický proud, zřízena obecní knihovna. 

 – zahájena autobusová doprava do města Brna. 

 – zahájeno vyučování v měšťanské škole. 

 – postaven kravín u státní silnice. 

 – vznik Jednotného zemědělského družstva . máj Pozořice. 

 – Tvarožná byla vyhlášena Vesnicí roku  v Programu obnovy venkova 

na jižní Moravě společně s obcí Vratěnín na znojemsku. Pro slavnostní vy-

hlášení výsledků soutěže byla nákladem obce provedena generální oprava 

kulturního domu Kosmák. Ve stejném roce byla opravena kostelní věž a 

za fi nanční prostředky obce nainstalovány nové věžní hodiny. 

 – se například uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů. V tomto roce jsme 

již připravovali splaškové odkanalizování v rámci Projektu ochrana povodí 

řeky Dyje. 

Odkanalizování – další informace

Jestliže náklady na I. etapu byly  mil. Kč, náklady na II. etapu jsou vyčísleny 

na  mil. Kč včetně nepředvídaných nákladů. 

II. etapa má o   vyšší dotace než etapa I. 

Byla provedena fi nanční analýza, na základě které bude provedeno výběrové řízení 

na banku respektive na účet od ní. 

Ve výběrové komisi bude  členů a sice ing. Brzobohatý, ing. Sedlák, František Pejřil 

– starosta Mokré-Horákova, ing. Vykydal – VAS, ing. Suský – zpracovatel fi nanční 

analýzy. 

Předmětem výběrového řízení je komerční úvěr, který bude použit v případě, 

že se nepodaří získat úvěr od Českomoravské rozvojové banky, který je bez úroků. 

Ty platí Ministerstvo zemědělství ČR. 

Úvěr je vypočítán na více než  mil. Kč. 

Úroky v případě úvěru od vybrané komerční banky budou asi  mil. Kč. 

Výběrové řízení na tzv. supervizora neboli správce stavby bude od . června 

do otevírání obálek s nabídkami dne . . .

Výběrové řízení na zhotovitele stavby začne . srpna otevíráním obálek a vybraná 

fi rma bude oznámena . září . 
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V devítičlenné komisi budou tito zástupci: × ministerstva, × Svazek Šlapanicko, 

× Aquatis Brno, × zástupce obcí – František Kopecký, starosta ve Tvarožné (ná-

hradník František Toužín, starosta v Pozořicích). 

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek, zástupci Svazku Šlapanicko, předsta-

vitelé Jihomoravského kraje a ministerstev jednali v této záležitosti se starosty obcí 

ve čtvrtek . března na Rohlence. 

Informace

 . . se konal ples SDH. Hrála skupina Medium. 

 . . projektanti přípojek splaškové kanalizace z fi rmy ing. Bauera poskytli in-

formace o tom, jak to bude, několika desítkám občanům. 

 . . na jednání starostů v Sivicích bylo konstatováno zástupci Svazku Šlapa-

nicko a fi rmy Aquatis, že změny v dokumentaci a projektování přípojek 

splaškové kanalizace se blíží k závěru. 

 . . pořádali členové SDH tradiční hasičské ostatky. Hrála Sivická kapela. 

 . . se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce. 

 . . na Rohlence se jednalo o projektu splaškového odkanalizování. Se starosty 

 obcí, zařazených do projektu Ochrana povodí řeky Dyje, besedoval mi-

nistr životního prostředí Libor Ambrozek. 

 . . se zástupci obce zúčastnili ve Velešovicích pohřbu našeho rodáka pana 

Rostislava Antoše, který zemřel . února ve věku nedožitých  let. 

Internetové stránky obce

Provozujeme je a upravujeme ve spolupráci s fi rmou Synetix, s.r.o. Byli osloveni 

zástupci spolků a organizací, aby si svoje www stránky aktualizovali případně 

založili. Je třeba sebe i ostatní informovat o připravovaných akcích v odkazu aktu-

ality. Oslovena byla i kulturní komise, prozatím základní prezentaci s předmětem 

podnikání a kontakty nabízíme i místním podnikatelům. 

Zároveń vás informujeme, že na naše internetové stránky v poslední době přibylo 

odpadové hospodářství, nejstarší historie obce a Tvarožná v roce .

Připravujeme odkazy o splaškové kanalizaci a do odkazu historie brzy přibude Tva-

rožná v letech – a cholera ve Tvarožné a okolí v roce .

Informace o ptačí chřipce

najdete na www.svscr.cz a hromadný úhrn je možno nahlásit na čísle   .

Upozornění

Upozorňujeme, že fi rma Sita, která provádí v naší obci sběr komunálního odpadu, 

mění v měsíci březnu termín svozu. Sběr, který probíhal každou lichou středu 

v měsíci, se přesouvá na každý sudý čtvrtek. Poslední středeční sběr v naší obci 

bude dne . . , další sběr bude ihned v následujícím týdnu, již v sudý 

čtvrtek  dne . . .
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Zprávy komisí ZOZprávy komisí ZO!

Zpráva zemědělské komise

I přesto, že je zimní období obdobím vegetačního klidu, zemědělská komise nespí. 

Bylo započato s úpravou a zkulturněním obecních mezí nad Hlinkami. Postupně 

jsou likvidovány všechny suché a náletové dřeviny. V jarních měsících budou pro-

vedeny terénní úpravy v remízku nad bytovkami a tím bude dokončena akce Hlin-

ky. Celá akce je bedlivě sledována občany, zvláště Hlinek a ozývají se jak kladné, 

tak záporné názory a připomínky. Chtěl bych říci, že ing.Kříž, který práci provádí, 

postupuje podle studie „Plán péče o krajinu a sídlo – obec Tvarožná“, kterou zpra-

covala ing. Draga Kolářová a je k nahlédnutí na OÚ Tvarožná.

Další akcí, kterou připravujeme na první pololetí r.  je dokončení vycházkové 

zóny pod Santonem. Bude znovu obnoven travní porost na loukách pod kopcem 

a urovnána cesta od mostku přes potok za hřištěm až k vodárně podél úpatí ko-

pečka.

Byla provedena inventura obecních pozemků. V současné době vlastní obec Tva-

rožná tyto pozemky: 

Parcely PK (pozemkový katastr) ........................................................   m

Orná půda ........................................................   m

Zahrady ........................................................   m

Sady ........................................................  m

Travní porosty ........................................................   m

Lesní porosty ........................................................   m

Vodní plochy ........................................................   m

Zastavěná plocha ........................................................   m

Ostatní plocha ........................................................   m

Komunikace ........................................................   m

Celkem  ..................................................   m

 

Snahou obce je investovat do příležitostných nákupů pozemků. Proto byly v tomto 

volebním období zakoupeny  parcely o celkové rozloze   m. (bývalá drůbe-

žárna a část meruňkového sadu ke mlýnu).

Závěrem bych chtěl upozornit některé majitele, zvláště menších parcel v tvarožen-

ském katastru na nadměrnou zaplevelenost jejich pozemků během vegetačního 

období. Můžete být sebelepší a pečlivý hospodář, pokud máte souseda nedbajícího 

o svůj pozemek, znehodnocuje vaši práci. 

Předseda zem. komise 

Rudolf Kaláb
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Kulturní komise obce Tvarožná

Plánované kulturní akce ve Tvarožné, leden–srpen .

Ve Tvarožné dělíme rok na období do pouti a po pouti. Tradiční tvaroženská pouť 

letos vychází na sobotu a neděli . a . srpna. V následujícím přehledu uvádíme 

kulturní akce připravované na období do srpna  včetně. 

Leden 

Sokolský společenský ples  . .  

Dětský maškarní ples  . . 

Tradiční hasičský věneček  . .  

Únor 

Ostatky s průvodem masek a pochovávání basy . . 

Březen 

 –  –

Duben 

Velikonoční koncert v kostele . . 

Výročí osvobození Tvarožné – položení věnců . . 

Květen 

Svěcení nového praporu hasičského sboru, 

Slavnostní mše v kostele sv. Mikuláše  . . 

Přehlídka dechovek k výročí J. Antoše  . . 

Červen

. výročí hasičů ve Tvarožné, slavnostní schůze  . . 

Výstava plastik MUDr. Doliny v době voleb  . . 

Soutěž hasičských družstev o pohár OÚ Tvarožná  . . 

Tradiční hasičské hody v zahradě KD KOSMÁK  . .  

Červenec 

Tradiční setkání na Santonu k výročí Cyrila a Metoděje 

a mistra Jana Husa  . . 

Šprýmiáda skautů na Santonu (datum bude upřesněno v obecním zpravodaji)

Přebor mládeže v lehké atletice  – 

Letní dětská olympiáda v týdnu před poutí

Srpen

Předpouťová zábava s orchestrem MEDIUM  . . 

Setkání rodáků s Tamburáši  . . 

Tradiční pouť ve Tvarožné  .–. . 

Diskotéka v KD KOSMÁK  . . 

Napoleonské dny na Santonu .–. . 

Vážení přátelé, všechny Vás i Vaše známé na uvedené kulturní akce srdečně zveme. 

Změny termínů můžete najít také na www stránkách Tvarožné. 

Kulturní komise
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Zpráva předsedy kulturní komise k . . . 

V uplynulém období se kulturní komise sešla dvakrát: 

. .  kde bylo provedeno zhodnocení kulturního roku  a projednán 

plán akcí na rok , 

. .  kde byly projednány aktivity na prvních osm měsíců , na základě 

žádosti starosty byly doplněny webové stránky o kulturní aktivity. 

Kulturní komise projednala osazení stožárů před obcí vlajkami, (dle informací 

starosty bude provedeno po dodání nové vlajky obce). 

 

Kulturní komise projednala opravu děla na Santonu (dle inform. starosty bude 

oprava dokončena do . . , zajišťují pracovníci OÚ). 

Předseda kulturní komise informoval o podaných žádostech na dotace z fondů 

JmK: 

 • na opravu kanalizace kolem kostela

 • na rekonstrukci budovy kina

 • na vzpomínkové akce k . .  (srpen )

O podporu byli požádáni – ředitel JmK Ing. Crha a vedoucí odboru kultury 

Dr. Drobný. Dotace budou rozdělovány do . . . 

Kulturní komise se zabývala sjednocením označení budov kulturního domu KOS-

MÁK a KINA (po dokončení rekonstrukce). KÚ navrhuje vzhledem k jednotnému 

vstupu do obou budov přes nádvoří Kosmáku i bývalé Sokolovny, aby byl nad hlav-

ním vstupem nápis „Sportovní a kulturní areál“ a na budově I. uvést nápis „Kultuní 

dům Kosmák“ a na budově II. (kino) uvést nápis „Sokolovna“. 

KK projednala výstavu plastik MUDr. Doliny a uložila předsedovi KK dohodnout 

termín na . . , na období voleb do parlamentu. Výstava bude instalována 

ve vestibulu Obecního úřadu. Vernisáž . . . 

KK akceptovala návrh starosty na zajištění sponzoringu i dechových hudeb panem 

Daněčkem. Pavel Šťastný dohodne podrobnosti organizační, fi nanční a zajistí vy-

tištění deseti plakátů u M. Floriána. 

Bylo projednáno opravení Boží muky nad Hlinkami. Starosta přislíbil zajištění 

opravy sponzorsky fi rmou DANSTAV. Předseda kulturní komise projedná s kon-

cert. mistrem J. Preissingerem – rodákem z Pozořic, velikonoční koncert v kostele, 

cena, termín, podmínky. 

Starosta informoval KK o nutnosti aktualizace webových stránek, plán akcí na 

I. pololetí dodá předseda KK . . . Dále informoval o nové koncepci Zpravo-

daje Tvarožné. 

ing. František G a l e 
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U s n e s e n í č. 
 z jednání veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

 konaného dne . .  v .  hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce S C H V A L U J E: 

 1. Návrhovou komisi: Ing. Miroslav Duda, Jiří Bajer

  Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4. 

 2. Ověřovatele zápisu: Ing. Petr Buchta, Jan Urbánek

  Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 4. 

 3. Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci dílčího projektu FS „Šlapanicko 

– Čistá Říčka a Rakovec“ mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapa-

nicko a obcí Tvarožná (příloha č. 1), dále pak výši příspěvku do Svazku obcí 

pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko pro rok 2006 dle přílohy č. 2. 

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 4. 

  4. Uzavření Smlouvy o dílo č. 2/2006 mezi Obcí Tvarožná a fi rmou Danstav spol. 

s r. o., Vídeňská 104, 619 00 Brno na rekonstrukci sportovně kulturního areálu 

v budově č. 199 v obci Tvarožná – oprava sálu v celkové výši 2 300 000,– Kč 

včetně DPH. Smlouva o dílo č. 2/2006 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

  Před projednáváním tohoto bodu se dostavil ing. Vilém Šimek. 

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 3. 

 5. Návrh „Dohody o spolupráci“ mezi Obcí Tvarožná a Obcí Kvačany – Slovenská 

republika na úseku veřejné správy, samosprávy, ochrany životního prostředí, 

kultury, hospodářského rozvoje regionu, cestovního ruchu. Návrh Dohody 

o spolupráci je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

  Před projednáváním tohoto bodu se omluvil a odešel p. Filip. 

  Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO  4. 

 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 o činnosti Rady obce za uplynulé období od posledního zase-

dání ZO, tj. od 19. 12. 2005. 

 2. Zprávy předsedů jednotlivých komisí a informaci o kontrole plnění úkolů 

jednotlivých komisí a výborů z minulého jednání zastupitelstva a považuje 

je za splněné. 

 3. Zprávu předsedy fi nančního výboru o výsledku hospodaření obce (příloha č. 5) 

a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tvarožná za rok 2005 

(příloha č. 6). 

  Bere na vědomí, že účetní výsledek za rok 2005 je –1 416 831,44 Kč. 



Tvaroženský zpravodaj 10

 IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á: 

 1. Kulturní komisi

-----

 2. Komisi životního prostředí

-----

 3. Komisi zemědělské

-----

 4. Komisi stavební

-----

 5. Komisi sociální

-----

 6. Kontrolnímu výboru

-----

 7. Finančnímu výboru

-----

 8. Starostovi obce

-----

 Zastupiteli Janu Urbánkovi do 14 dnů svolat pracovní skupinu ze zástupců kul-

turní komise, Sokola a hasičů k vypracování návrhu využití kulturně-sportovního 

areálu ve Tvarožné. 

Ve Tvarožné dne 27. 2. 2006

 František Kopecký – starosta  Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé: 

Ing. Petr Buchta – zastupitel  Jan Urbánek – zastupitel

Provoz sběrného střediska komunálních odpadů 
duben–květen 

 sobota .. ....................................... :-: hod.

 středa .. ....................................... :-: hod.

 sobota .. ....................................... :-: hod.

 středa .. ....................................... :-: hod.

 sobota .. ....................................... :- : hod.

 středa .. ....................................... :-: hod.

Ing. Jiří Havel

místostarosta
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TJ Sokol Tvarožná Vás zve: přijďte si zacvičit!

TJ Sokol připomíná 

touto cestou, že od října 

probíhá rehabilitační 

cvičení na gymn. míčích 

pro rodiče s dětmi (do 

 let) a pro ženy. Cvičení 

vede rehabilitační sestra 

Marcela Buchtová. Cvi-

čení probíhá v pondělí a 

to: pro rodiče s dětmi od 

: do : hod. a pro 

ženy od : do : 

hodin (v nově vybudova-

ném cvičebním minisále 

v . poschodí).

Žádné stížnosti se nevyskytly, ale jak už to tak ve Tvarožné chodí: vedou se řeči… 

V této souvislosti se musím vyjádřit k jedné problematice, o které výbor TJ Sokol 

jednal s cvičitelkami rehabilitačního cvičení a aerobiku. Obě děvčata poskytují 

svými cvičebními hodinami profesionální službu v dané oblasti. Obětují cvičení 

nejen  hodiny týdně (jako ostatní cvičitelé), ale nejméně  hodiny domácí přípravy, 

čas na přípravu hudby + náklady na její pořízení a náklady spojené s absolvovaný-

mi kursy a semináři. Obě cvičitelky projevily zájem o menší fi nanční kompenzaci 

nákladů. TJ Sokol oběma nabídla možnost pronájmu tělocvičny za obvyklou cenu 

(Kč/hod) s podmínkou, že veškerou agendu s tím spojenou si povedou samy. 

Znamenalo by to pro ně možnost nastavit platbu za cvičební hodinu, jak je obvyklé 

při těchto profesionálních službách. Tato cesta se oběma nezdála vhodná, neboť 

se cvičení věnují jako koníčku, nikoliv na plný úvazek a také nechtěly odradit cvi-

čenky vysokými cenami. Výbor TJ má však velmi omezené možnosti, jak cvičitel-

kám náklady kompenzovat. Jednou možností je pronájem, o němž byla řeč, druhou 

možností je proplacení faktických nákladů oproti peněžnímu dokladu. Z jednání 

s oběma cvičitelkami nakonec vyšla dohoda, že si kompenzaci nákladů vyřeší do-

mluvou se svými cvičenkami. V praxi to znamená, že cvičitelka vybírá od každé 

cvičenky  Kč za cvič. hodinu a výboru TJ Sokol předá seznam cvičenek s vybra-

nými příspěvky za každou z nich ( Kč na osobu/rok). Finanční rozdíl, který zů-

stane cvičitelce je opravdu symbolický. Nemyslím si, že se jedná o optimální řešení, 

ale v každém případě je to věc dohody mezi cvičitelkami a jejich cvičenkami. Výbor 

TJ Sokol má na obě složky stejné požadavky, jako na všechny ostatní.

Za výbor TJ Sokol

Ivona Šťastná

Z činnosti zájmových organizacíZ činnosti zájmových organizací!
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Základní škola

Dnešní příspěvek do zpravodaje začnu pololetní statistikou.

    . ročník . ročník . ročník . ročník . ročník celkem

počet žáků se samými výbornými      

počet zameškaných hodin      

průměrná absence na žáka      

Ve škole nechyběli ani jednu hodinu v . pololetí:

Petra Křenková z . ročníku

Anežka Buchtová, Anetka Otevřelová a Helenka Ryšavá ze . ročníku

Aneta Křenková ze . ročníku

Přihlášku na víceleté gymnázium podali  žáci . ročníku.

Hodnocení aktivit za uplynulé období:

Všechny aktivity, které škola na leden a únor plánovala, proběhly v dohodnutém 

termínu a ke spokojenosti žáků. 

Během měsíce února byly prořezány vzrostlé stromy před školou a ve školním dvo-

ře. Zásah byl profesionální a dodal škole prostor a světlo. Děkujeme fi rmě FESTU-

CA a Obecnímu úřadu ve Tvarožné, který akci fi nančně podpořil.

Program na březen a duben:

 . . projektový den Svátek jara

 . . divadelní představení Pták Ohnivák v Brně

 .–. .  výstava fotografi í a dětských výkresů  „Svět okolo nás“

 . . soutěž o nejoriginálnější kraslici roku 

 .–. . velikonoční prázdniny

 . . třídní schůzky

V měsíci březnu opět plánujeme sběr starého papíru. Akce pro veřejnost budou včas 

oznámeny obvyklým způsobem – vyhlášením v místním rozhlase a plakátem.

Mgr. Věra Floriánová

Okénko do života ZŠ a MŠ Okénko do života ZŠ a MŠ !

Vychování je největší a nejtěžší problém,

který je člověku možné uložit.
KANT

Nemám dítě rád proto, že je hodné,

nýbrž proto,

že je to moje dítě.

THÁKUR

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech,

máme pocit úlevy a dokonce štěstí,

že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.
KANT

Dům bez dětí je jako zvon bez srdce.

SYLVA

Děti jsou živé květy země.

GORKIJ
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Mateřská škola

Úvodem mého příspěvku bych se chtěla krátce zmínit o maškarním bále v ma-

teřské škole. Věřím tomu, že se nám všem líbil a že se všichni pobavili. Chtěla 

bych poděkovat panu Babušíkovi, panu Severovi, panu Šírovi a fi rmě Zlatá Hvězda 

za sponzorské dary, díky 

nimž jsme mohli orga-

nizovat tombolu, která 

určitě udělala radost všem 

dětem. Chtěla bych také 

poděkovat našim hasičům 

za zajímavou projížďku 

hasičským autem, jenž 

byla pro děti zpestřením 

zimního dopoledne. Děti 

zase na oplátku nakres-

lily hasičům obrázky, 

které půjdou do soutěže. 

V měsíci březnu pojedeme do Divadla Bolka Polívky na pohádku Hloupý Honza. 

Na konci měsíce opět zahájíme pro předškoláky Edukativně stimulační skupiny, 

které se v minulých letech osvědčily. Děti si zde společně s maminkou nebo ta-

tínkem zahrají na školu a formou hry se tak učí základům, které jsou pro školu ne-

zbytné. . dubna k nám do mateřské školy přijede divadlo s pohádkou Jak se slaví 

jaro s čápem. Určitě nás pohádka zaujme a my všichni si odneseme spoustu zážitků. 

Dne . dubna bude v naší 

mateřské škole Den ote-

vřených dveří, který jsme 

spojili se zápisem nových 

dětí do naší mateřské 

školy na celý školní rok 

–. Děti spolu 

s rodiči se v tento den 

mohou přijít podívat do 

mateřské školy již od , 

hodin a mohou zde pobýt 

celé dopoledne. Zápis 

potrvá do , hodin. 

Vezměte prosím s sebou rodný list dítěte. Na konci měsíce dubna plánujeme výlet 

do Vyškova. Chceme se podívat na zvířátka v ZOO koutku, ale samozřejmě se to 

odvíjí od počasí, takže se tento výlet může přesunout i na měsíc květen. Uvidíme. 

Doufám, že jsem ve výčtu akcí na nic nezapomněla a pokud ano, tak se to objeví 

v dalším čísle Zpravodaje.

Yvona Hrbáčková
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Naši jubilantiNaši jubilanti!

březen–duben 

 let Šírová Františka

 let Liškutín Jiří

 let Svobodová Anna

 Kotulanová Marie

 Kalábová Anežka

 let Ondráček Alois

 let Liškutínová Zdeňka

 Hrad Václav

 let Severová Marie

 Němec Karel

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj
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