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Den země, ZŠ Tvarožná, 22. dubna 2013

Velikonoční hrkání ve Tvarožné
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Vážení spoluobčané, 
v úvodu předchozího zpravodaje jsem 

se zmínil o  přicházejícím jaru, ale zima 
ukázala, že se tak rychle vzdát nemíní. 
Cestou na  velikonoční vigilii nám křupal 
pod nohama sníh a počasí bylo podobné 
tomu, jaké by „normálně“ mělo být o Vá-
nocích. Konečně skončila dlouhá topná 
sezóna a  je tu jaro, na  které jsme se už 
nedočkavě těšili. Přivítalo nás vysokými 
teplotami a vše rozkvetlo takřka současně 
a náhle a nikoliv postupně a pozvolna, jak 
by tomu „normálně“ mělo být.

Typickým jevem jarních měsíců je 
úklid. Ve  sběrném dvoře to po  zimním 
období opět ožívá. Jelikož bývá jarní 
úklid většinou důkladnější a  pečlivější 
než běžné sobotní uklízení, vozíme sem 
občas i  to, co jsme chtěli, a klidně mohli, 
vyhodit třeba už loni, protože nám to roky 
leží ve sklepě, v garáži nebo na půdě, ale 
stále si namlouváme, že se nám to jednou 
bude hodit. A když to najednou potřebu-
jeme, nemůžeme to najít. Mnoho z vás má 
jistě podobnou zkušenost. 

Obecní pracovníci provedli úklid po-
sypového materiálu na  místních komuni-
kacích. Hlavní, tedy krajskou, komunikaci 
uklízí Správa a  údržba silnic většinou až 
v průběhu května. Chci poděkovat všem 
občanům, kteří si zametli před svými 
domy sami. Přispívají tak k  celkovému 
a rychlejšímu úklidu obce. 

V  sobotu 20. dubna prováděli členo-
vé mysliveckého sdružení úklid honit-
by. Pro země třetího světa, které nemají 
vybudován žádný systém odpadového 
hospodářství, a západní tržní ekonomika 
jim nutí konzumní styl života, je celkem 
logické, že nevědí, co si s odpadky počít, 
a  tak je vyvážejí na  moře, sypou do  řek 
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nebo do propastí, či jednoduše rozhazují 
kolem sebe. V nedalekém okolí naší obce 
to však místy vypadá podobně. Nevím, co 
si mám myslet o  člověku, který přírodu 
kolem sebe vnímá jako velkoobjemový 
kontejner na  odpad, anebo ji možná ne-
vnímá vůbec. Snad by se měl nechat vy-
šetřit, zdali není duševně chorý, protože 
určitě je. Normální člověk se takto chovat 
nejenže nemůže, ale ani nedokáže.

Do přírody patří také zvěř. A teď úplně 
pominu, jestli je jí hodně nebo málo a ko-
lik přináší užitku nebo napáchá (z  pohle-
du člověka) škod. Ve  Tvarožné nemáme 
žádnou vyhláškou vymezené prostory, 
kde je možný volný pohyb psů, a  kde je 
naopak nežádoucí. Spoléháme na rozum-
ný úsudek jejich majitelů. Měli bychom 
se tedy zamyslet, než za  obcí odvážeme 
psa z vodítka, jak se bude chovat a  jestli 
tímto rozhodnutím nepácháme my škodu 
na  divoké zvěři; ať už v  zimním období, 
kdy tato zvířata nemají dostatek potravy 
a  jakýkoliv zvýšený pohyb je pro ně ztrá-
tou energie, kterou nutně pro přečkání 
zimy potřebují, tak i na jaře, kdy vyvádějí 
mladé. 

Rekonstrukce krajské komunikace 
na  návsi se neuskuteční ani v  letošním 
roce. Podle sdělení ředitele Správy a údrž-
by silnic Jihomoravského kraje se vedení 
JMK pokusí na letošní rok „někde“ sehnat 
peníze alespoň na  opravy děr a  výtluků 
krajských komunikací. Plánované stavby 
se posouvají na  další období. Do  konce 
letošního roku by měl JMK rozhodnout, 
které z  těchto plánovaných akcí budou 
realizovány v roce 2014.

Do pouti by měla být hotova III. etapa 
opravy fasády kostela. Tentokrát se týká 
hlavního průčelí a  věže. Z  programu Zá-
chrany architektonického dědictví přislí-
bilo ministerstvo kultury uvolnit pro letoš-
ní rok na tuto akci 400 tisíc korun.

Ve  výběrovém řízení na  demolici drů-
bežárny na  Santonu byla vybrána firma 
ANAH z  Křenovic. Demolice proběhne 
v měsíci květnu.

Dlouhodobé problémy s  využíváním 
hřiště s  umělým povrchem vlivem špat-
ného odtoku srážkových vod nás přiměly 
k radikálnímu řešení. Oslovili jsme odbor-
nou firmu, která v  polovině dubna pro-
vedla na hřišti 4 sondy pro zjištění stavu 
podkladních vrstev. Na  základě tohoto 
průzkumu pak navrhla možné způsoby 
opravy s  vyčíslením předpokládaných 
nákladů. Tento materiál je podstatný pro 
další rozhodování.

Na  nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce, začátkem června, připravujeme 
ke  schválení tzv. tržní řád. Smyslem to-
hoto dokumentu je omezení podomního 
prodeje a nabídek všeho druhu činěných 
formou obcházení jednotlivých domů, 
což často hraničí s obtěžováním a omezo-
váním svobodného rozhodování občanů. 
Každý obchodník bude mít možnost na-
bízet své zboží nebo služby pouze na ur-
čeném prodejním místě.

Ve spolupráci s  tvaroženskou farností 
se v neděli 21. dubna konala na Sokolov-
ně přednáška pana Miloslava Pojsla, pro-
fesora na univerzitě v Olomouci, zaměře-
ná k významnému jubileu letošního roku 

– 1  150. výročí příchodu Cyrila a  Metodě-
je na  Velkou Moravu. Ve  svém projevu 
nás seznámil s  historickými souvislostmi, 
vědeckými poznatky archeologických 
výzkumů i  významem práce soluňských 
bratří pro slovanské národy i celou Evropu. 

„Dobré víno dělá dobrou krev, dobrá krev 
tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší 
dobré myšlenky a  dobré myšlenky dávají 
vzniknout dobrým skutkům. Dobré skutky 
pak dělají člověka člověkem.“ Na tuhle sta-
rou českou moudrost jsem si vzpomněl 
při Tvaroženské ochutnávce vín, která se 
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Informace o proběhlých akcích, událostech a výročích
•	 20. března se konala valná hromada Honebního společenstva Tvarožná
•	 21. dubna se konala beseda k  výročí 1  150 let od  příchodu sv. Cyrila a  Metoděje 

na Moravu; prof. PhDr. Miloslavem Pojsl, jeden z našich největších odborníků na dě-
jiny Velké Moravy, hovořil o  nejnovějších archeologických poznatcích a  zdůraznil 
výjimečnost odkazu slovanských světců; vyprávění bylo oživeno staroslověnskými 
písněmi v podání Chrámového sboru 

•	 23. dubna se zastupitelé obce zúčastnili exkurze ve společnosti ČMC – závod Mokrá
•	 25. dubna jsme si připomněli 68. výročí osvobození obce
•	 27. dubna se konal Tvaroženský košt vín; více jak 200 návštěvníků ochutnalo přes 

300 vzorků od vinařů z Tvarožné, širokého okolí i zahraničí; od 18 hodin hrála cimbá-
lová muzika Kalečník 

•	 30. dubna pořádali hasiči tradiční pálení čarodějnic 
•	 4. května skauti pořádali 17. ročník Šprýmiády, tentokrát na téma dětských filmů
•	 5. května se konal koncert k Svátku matek, hrál Kyjovský komorní orchestr

Pozvánka na plánované akce
•	 19. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVI. ročník; vystoupí zde 

Vracovjáci, Sivická kapela, Bojnická kapela a  Kameníkovi muzikanti; festival začne 
tradičně na  Krhoně ve  14:30 hod., vlastní koncert dechovek začne v  15:00 hod. 
na Kosmáku

•	 28. května v 17:00 hod se v zasedací místnosti Obecního úřadu koná tzv. Kulatý stůl 
– diskuze organizovaná sdružením MAS Za humnama; zúčastnit se mohou zástupci 
obcí, místní podnikatelé, zástupci občanských sdružení a  neziskových organizací 
i aktivní občané (více informací na jiném místě)

•	 2. června – soutěž hasičských družstev O putovní pohár zastupitelstva obce Tvarožná
•	 15. června – hody s Lácarankou – viz pozvánka stárků na jiném místě

Aktuality z obce

uskutečnila po  několikaleté přestávce 
v sobotu 27. dubna na Sokolovně. Byla to 
opravdu dobrá myšlenka, která napadla 
místní vinaře – jistě někde ve  sklípku 
u  skleničky – a  dobrá, perfektně zorga-
nizovaná akce, která se jim podařila a při-
nesla vesměs pozitivní ohlasy. Za  to vše 
jim patří dík a uznání. 

Nakonec chci popřát všem školákům 
hodně zdaru v posledních týdnech školní-
ho roku, aby jim vyšlo počasí na školních 
výletech, aby maturanti dostali jen takové 
otázky, jaké si přejí, aby nikdo neprožíval 
strach a  úzkost, nanejvýš jen mírnou tré-
mu. A také, a to přeji i vám všem ostatním, 
hřejivé slunce – na obloze i v duši.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Zveme všechny příznivce lidové hudby a dobrého vína na 

Tradiční tvaroženské hody
které se uskuteční 

15. června 2013
K tanci a poslechu zahraje Lácaranka.

Předpokládaný program:
14:00 Vyjde slavnostní průvod od KD Kosmák 
14:15 Požehnání u Obecního úřadu
14:30 Průvod po vesnici 
17:00 Příchod do prostor KD Kosmák a následný nástup stárků 
17:25 Žáci ZŠ zatančí moravskou besedu 
20:00 Zahájení večerní zábavy 

 Těšíme se na Vás.
       Tvaroženští stárci
       a obec Tvarožná

REKLAMA
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REKLAMA
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Poděkování
•	 Žofii Ondráčkové a SDH Tvarožná za uspořádání Humanitární sbírky
•	 P. Rybeckému za pozvání prof. Pojsla a organizaci besedy k výročí sv. Cyrila a Meto-

děje
•	 tvaroženským vinařům za velmi dobrou přípravu a organizaci ochutnávky vín
•	 tvaroženským skautům za uspořádání Šprýmiády pro děti; ani letos se nenechali od-

radit špatným počasím a přichystali bohatý celodenní program pro děti z Tvarožné 
i okolí

•	 Ing. Janu Sárazovi za přípravu skladeb pro besedu o sv. Cyrilu a Metoději a pro kon-
cert ke Dni matek; poděkování patří také interpretům obou hudebních těles (Chrá-
mového sboru a Kyjovského komorního orchestru)

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–srpen 2013
sobota 11. 5. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 22. 5. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 1. 6. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 12. 6. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 22. 6. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 3. 7. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 13. 7. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 24. 7. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 3. 8. 2013 9:00–11:00 hod.
středa 14. 8. 2013 15:00–17:00 hod.
sobota 24. 8. 2013 9:00–11:00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů spolu s PET 
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Upozornění občanům

Z činnosti spolků a sdružení
Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – JARO 2013 – oddíl kopané
Sezona 2012/2013

MUŽI
kolo den datum začátek utkání
17. NE 14.4. 10:30 Tvarožná – SK Blučina
18. SO 20.4. 10:30 SK Vojkovice B – Tvarožná
19. NE 28.4. 10:30 Tvarožná – Rajhradice
15. STŘ 1.5. 16:30 Tvarožná – SK Pozořice
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20. NE 5.5. 16:30 Žabčice – Tvarožná
13. STŘ 8.5 10:30 Tvarožná – SK Šlapanice B
21. NE 12.5. 10:30 Tvarožná – Sokol Viničné Šumice
22. SO 18.5. 16:30 FC CVM Mokrá Horákov – Tvarožná
16. ČT 23.5. 18:00 Kobylnice – Tvarožná
23. NE 26.5. 10:30 Tvarožná – Blažovice
24. NE 2.6. 16:30 Sokol Těšany – Tvarožná
25. NE 9.6. 10:30 Tvarožná – RAFK Rajhrad B
26. SO 15.6. 16:30 SK Šlapanice B – Tvarožná

Informace
Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2013 míří k poplatníkům

31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2013, 
nebo její první splátky. Od poloviny dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhra-
du této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2013 
a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitostí.

Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na ban-
kovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj navíc rozšíří úřední hodiny na všech poklad-
nách svých územních pracovišť. 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

27. 5. 2013 28. 5. 2013 29. 5. 2013 30. 5. 2013 31. 5. 2013

8:00–17:00 8:00–13:00 8:00–17:00 8:00–13:00 8:00–13:00

Stejně jako v předchozích letech i v le-
tošním roce finanční správa poplatníkům 
daně z  nemovitostí rozesílá složenky 
na  úhradu této daně. Od  letoška noví 
majitelé nemovitostí vyplňují a  podávají 
pouze jedno daňové přiznání za všechny 
své nemovitosti, které se nachází na úze-
mí jednoho kraje. Obdobně je to i s place-
ním daně z nemovitosti, jednotlivé platby 
za více nemovitostí v jednom kraji budou 
sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží 
jednu složenku za celý kraj. Má-li poplat-
ník nemovitosti na  území více krajů, při-
jde mu v jedné obálce více složenek. 

Aby se předešlo tvorbě front při pla-
cení v hotovosti na pokladnách územních 
pracovišť, jsou složenky poplatníkům 
do jednotlivých lokalit v rámci celé repub-

liky distribuovány postupně (tzn. že ani 
v  rámci jedné obce nemusejí poplatníci 
dostat složenky ve  stejný den). V  rámci 
klientského přístupu jsou složenky zasílá-
ny nejprve seniorům. Složenku obdrží po-
platník i v případě, že daň pro rok 2013 již 
zaplatil.

Poplatníci, u  nichž roční daň nepře-
sáhne částku 5.000 Kč, mají povinnost daň 
z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto 
roku. V případě, že roční daň překročí hra-
nici 5.000 Kč, musí poplatníci nejpozději 
do  stejného termínu uhradit první splát-
ku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit 
najednou, musí tak učinit do  31. května 
2013. Tento termín se nevztahuje na  po-
platníky provozující zemědělskou výrobu 
a chov ryb.
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REKLAMA
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Poplatníkům, u  nichž na  zdaňovací 
období roku 2013 došlo ke  změně výše 
daně oproti předchozímu roku, případně 
oproti částce vypočtené v  daňovém při-
znání, sdělí správce daně její novou výši 
platebním výměrem zasílaným individu-
álně, nebo hromadným předpisným se-
znamem. Tyto seznamy budou přístupné 
během května na  kterémkoli územním 
pracovišti finančního úřadu, a to pro celý 
obvod jeho územní působnosti, tj. pro 
celý kraj.

Nejvýhodnějším způsobem úhra-
dy daně je bezhotovostní převod na  účet 
finančního úřadu, který bude uveden 
na  složence či hromadném předpisném 
seznamu – pozor, nově vzniklé finanční 

úřady mají od  1. ledna 2013 nová čísla 
účtů. Hotovostní úhradu daně pak lze 
provést na  poště prostřednictvím obdr-
žené složenky nebo v  rámci pokladních 
hodin na kterémkoli územním pracovišti 
finančního úřadu. Daň je třeba uhradit 
včas tak, aby byla nejpozději dne 31. květ-
na 2013 připsána na účet finančního úřadu. 
V případě bezhotovostní platby či platby 
složenkou je nutné s tímto faktem počítat 
a poukázat daň s několikadenním předsti-
hem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok 
z prodlení.

Kompletní informační servis k placení 
daní je k nalezení na internetových strán-
kách www.financnisprava.cz, a to v části 

„Placení daní“.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
tel.: 542 192 157
mobil: 721 883 335
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

Co je to MAS?
MAS = Místní akční skupina

Místní akční skupiny jsou založeny 
na  principu partnerství a  spolupráce ve-
řejného, soukromého a  neziskového sek-
toru na místní úrovni. Místní akční skupiny 
tedy tvoří zástupci obcí, místních podni-
katelů, neziskových organizací a  aktivní 
občané. Z  právního hlediska jsou to ne-
ziskové organizace, jejichž hlavním cílem 
je rozvoj a podpora regionu.

Obec Tvarožná je součástí sdružení 
MAS Za  humnama, formálně je zde za-
stoupena v rámci Mikroregionu Roketnice. 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na  ve-
řejném zasedání dne 10. prosince 2012 za-
řazení území obce do územní působnosti 

MAS Za  humnama. Svým rozhodnutím 
tak přispělo k zajištění územní celistvosti 
a požadovaného rozsahu celého sdružení. 
MAS Za humnama v současné době před-
stavuje rozlohu 364 km2 a sdružuje 43 obcí 
s více jak 52 tisíci obyvateli. Veřejný sektor 
zde zahrnují 4  mikroregiony, soukromý 
sektor 16 členů a neziskový sektor 19 čle-
nů. Převažující podíl neveřejného sektoru, 
počet obyvatel a geograficky homogenní 
území patří mezi základní parametry pro 
fungování a posuzování MAS

Hlavním zdrojem financí MAS jsou 
dotace získávané metodou LEADER, je-
jíž hlavní principy spočívají v  partnerství, 
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spolupráci a  přístupu zdola nahoru. Ne-
jde tedy o  to „napasovat“ projekt do  da-
ných parametrů vypsaných dotačních 
titulů, ale předložit vlastní projekt vytvo-
řený na základě veřejné diskuse a ze získa-
ných podnětů a námětů od těch, kterých 
se to týká a jimž bude realizovaný projekt 
nejvíce sloužit. 

MAS Za  humnama, v  rámci přípravy 
rozvojové strategie pro období 2014–
2020, nabízí kapacitu pro shromažďování 
myšlenek od  občanů, neziskových orga-
nizací i podnikatelů v regionu a následně 
nabízí svou pomoc v  jejich uskutečnění 
za  přispění finančních prostředků z  EU. 

Sběr podkladů pro tvorbu integrované 
strategie probíhá prostřednictvím „ku-
latých stolů“ ve  vybraných obcích MAS. 
Ve Tvarožné se bude „kulatý stůl“ konat 28. 
května od 17:00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Se svými názory může 
přijít kterýkoliv občan, zástupce spolku, 
sdružení, představitel instituce nebo pod-
nikatel. V této souvislosti je dobré říci, že 
MAS Za humnama neslibuje peníze obci 
ani komukoliv jinému. Představuje však 
velmi solidního partnera pro jejich získání 

– pro nás pro všechny.
Pavel Šťastný  

místostarosta

Základní škola Tvarožná
Jarní měsíce ve škole jsou každoročně 

v  duchu velikonočních svátků, pobytu 
v přírodě a sportování.

Před letošními Velikonocemi se zúčast-
nili žáci 3.–5. ročníku matematické soutě-
že Klokan, podívali jsme se na vystoupení 
Já muzikant a v tematicky zaměřených díl-
nách jsme si popovídali o jarních svátcích. 
Opět letos proběhla soutěž Nejoriginál-
nější kraslice roku 2013. Vybírali jsme z 30 
žáky přinesených kraslic tu nejzajímavější. 
Soutěž vyhrála kraslice Veroniky Šírové 
z 5. ročníku.

Začátkem měsíce dubna připravily stu-
dentky Pedagogické fakulty MU Brno pro 
naše žáky projektový den na  téma Ovo-
ce. V  dubnu jsme se také vydali na  pěší 
výlet do  Muzea ve  Šlapanicích na  výsta-
vu Pohádky a  pověsti Moravy. Vybraní 
žáci 4. a  5. ročníku reprezentovali naši 
školu při vybíjené na  ZŠ Jihomoravské 
náměstí v  Brně, kde získali 3. místo. Den 
Země jsme si připomenuli výrobou vlajky 
do soutěže Recyklohraní, sběrem starého 

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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papíru a vysbíráním odpadků v okolí naší 
školy.

V  průběhu měsíce května nás čeká 
dopravní výchova s  jízdou zručnosti, fo-
tografování tříd, návštěva jezírka v  Sobě-
šicích s tematikou EVVO, atletický čtyřboj 
pro všechny málotřídky v  okolí a  vystou-
pení pěveckého kroužku na obecním úřa-
dě. Poslední měsíc v tomto školním roce 
pojedeme na  školu v  přírodě do  Hálova 
mlýna nedaleko Lažánek u  Brna. V  červ-
nu také na  tradičních hodech zatancuje-
me Moravskou besedu, zasoutěžíme si 
ve zpěvu, vyrazíme na cyklovýlet a školní 
rok zakončíme neformálním setkáním 
žáků a rodičů na školní zahradě.

V  prvním čtvrtletí proběhl ve  škole 
kurz práce na počítačích pro seniory. Zú-
častnilo se ho šest odvážných Tvarožňá-
ků. Věřím, že se v hodinách naučili to, co 
ve  svém životě využijí. Tento program 
bude dále pokračovat i v novém školním 
roce. Budeme rádi, když se přihlásí i noví 
zájemci. Kdo by měl zájem, může se při-
hlásit ve  škole osobně nebo telefonicky 
na čísle 731 117 814.

V  měsíci červnu také ještě proběhne 
ve škole sběr starého papíru. Termín bude 
oznámen místním rozhlasem.

Všem přeji pěkné jarní dny. 

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ 

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce 

zmíním o  akcích, které se konaly v  po-
sledních dnech. 29.  dubna děti skotačily 
na  školní zahradě v  čarodějnických kos-
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týmech a moc se jim to líbilo. Škoda jen, 
že dopoledne bylo tak krátké. 2. května 
se uskutečnil zápis dětí do Mateřské školy 
Tvarožná, k němuž se dostavilo 35 dětí. 

Další kulturní akcí bude 10. května 
Procházka hudbou v mateřské škole. Děti 
se formou hry seznámí s  různými druhy 
dechových, ale i smyčcových nástrojů. 

Dne 20. května, jako již tradičně, poje-
deme do Pozořic podívat se na práci pří-
slušníků HZS JMK.

22. května bude v  mateřské škole 
probíhat druhý díl představení Človíček 
a jeho maminka planeta Země. 

29. května pojedeme na  výlet 
na  zámek do  Bučovic. Děti zhlédnou 
prostory zámku a  zahrady, uvidí pohád-
ku O  Palečkovi, budou zkoušet alchymii 
a mnoho jiného. Odjezd autobusu od ma-
teřské školy bude již v 7.45 hod.

18. června nás čeká druhý díl muziko-
terapie, kde již děti budou aktivně praco-
vat s netradičními hudebními nástroji. 

 
 

20. června v  16.00 hod. se koná schůzka 
rodičů, jejichž děti se budou vzdělávat 
v  mateřské škole od  1. 9. 2013. Na  této 
schůzce společně projednáme organizač-
ní záležitosti, týkající se nového školního 
roku 2013–2014. 

24. června pojedeme na  zajímavý ce-
lodenní výlet do Jalového dvoru. Děti zde 
budou hřebelcovat oslíky, jezdit na  ko-
ních, v kočáře, krmit zvířátka, zaplétat po-
níkům hřívy atd. 

27. června od  15.30 se rozloučíme se 
školním rokem 2012–2013 a  společně 
přivítáme prázdniny. V  tento den nebu-
de chybět skákací hrad a  ani balónko-
vá legrace. Srdečně na  tuto akci zveme 
všechny, co se chtějí pobavit.

Pokud jsem na něco zapomněla, více 
se dozvíte na  stránkách školy www.ma-
terskeskolky.cz. 

Na závěr mého příspěvku přeji já i naši 
zaměstnanci všem čtenářům zpravodaje 
dobrou náladu a jarní pohodu.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Ze života obce – obrazem
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. července 2013. 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.
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Naši jubilanti
květen–červen 2013

93 let Antonická Eliška, Tvarožná 321 
 Galová Zdeňka, Tvarožná 276
91 let Pluháčková Pavlína, Tvarožná 33
85 let Bezrouk Jiří, Tvarožná 195
80 let Benešová Marie, Tvarožná 7
75 let Staňková Jiřina, Tvarožná 278 
 Tupá Alenka, Tvarožná 158
70 let Ondráčková Ludmila, Tvarožná 294
60 let Brzobohatá Anežka, Tvarožná 197 
 Klaška Antonín, Tvarožná 328 
 Paulíková Božena, Tvarožná 330
50 let Noveský Radovan, Tvarožná 159 
 Wertheimová Věra, Tvarožná 91 
 Dudová Zdislava, Tvarožná 250

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 12. 5. 2013, 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

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč



Tvaroženská ochutnávka vín, 27. dubna 2013

Beseda s prof. PhDr. Miloslavem Pojslem, 21. dubna 2013
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