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Vážení spoluobčané,
tak podzim nám nakonec vydržel
až do jara. Nebýt nepříjemného náledí
o Hromnicích, zimu bychom snad ani
nezaregistrovali. Možná jsme trochu zlenivěli, když jsme si nemuseli prohazovat
cestu ke garáži a zametat chodník ke dveřím, když jsme nevytáhli běžky a nemohli stavět sněhuláka. V tomto směru nás
zima zklamala. Na druhou stranu jsme
zas méně protopili. Všechno má většinou
svoje pro a proti, svá pozitiva a negativa.
V konečném důsledku záleží vždy na nás
samotných, co si vybereme, jakou důležitost čemu přisoudíme a jak se necháme
tím či oním ovlivnit.
Na obecním úřadě jsme se v uplynulých měsících nového roku věnovali mimo
jiné také žádostem o dotace a výběrovým
řízením.
Požádali jsme například o dotaci
na opravu kaple na Santonu. Projekt
máme již k dispozici. Jediný dokument,
na který ještě čekáme, je závazné stanovisko odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Poté podáme ohlášení
stavby na stavební úřad do Pozořic. V rozpočtu, který je součástí projektu, jsou náklady na opravu vyčísleny na 345 tis. Kč.
Nejedná se jen o novou věž, ale v ceně
je zahrnuta také nutná oprava krovu stávající střechy, nové oplechování střechy,
lemování štítu, okapy a nový hromosvod.
Jsou zde započítány i náklady na projekt
a technický dozor.
Podali jsme rovněž žádost o dotaci
na nové nebo lépe řečeno novější zásahové vozidlo pro hasiče, které by nahradilo
dožívající Avii, jež má ve svém „rodném
listu“ uveden rok 1980. Obec má totiž zákonnou povinnost nejen zřídit zásahovou
jednotku, kterou tvoří členové dobrovolRočník 42 • Číslo 2 • březen–duben 2014

ných hasičů, ale zajistit jí i potřebné technické a materiální vybavení.
Máme připravenu žádost o příspěvek
na divadelní víkend, jehož třetí ročník by
se měl konat opět v září.
Probíhala tři výběrová řízení. Od firmy P & L z Biskupic u Luhačovic jsme pořídili komunální traktor včetně zimního
a letního příslušenství v celkové hodnotě 1.137.400 Kč. Stejnou značku traktoru
mají také v sousedních Sivicích a v Jiříkovicích. Na pořízení této techniky jsme si
vzali úvěr se splatností 3 roky. Každý rok
bychom měli zaplatit asi třetinu. Letos to
tedy bude necelých 400 tisíc korun.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele
nové zahrady mateřské školy byla vybrána firma Ing. Vojtěcha Halámka z Ivančic.
Celková cena realizace je 2,17 mil. Kč. Jak
jsem zmínil v minulém zpravodaji, 90 %
z této částky by mělo být uhrazeno ze získané dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
Vítězem výběrového řízení na komunikaci ke hřišti je firma Swietelsky. Nabídla
cenu 2,08 mil. Kč.
Tato společnost realizovala nedávno
opravu komunikace na Jezerách a v současnosti staví ve Šlapanicích.
Na konci února proběhla úspěšně kolaudace první části chodníku k Rohlence,
který byl realizován v říjnu a listopadu
loňského roku.
V těchto dnech končí platnost stavebního povolení na krajskou komunikaci
vedoucí kolem obecního úřadu ke kos-

telu, jejíž součástí jsou také nové chodníky, parkovací stání a dešťová kanalizace. Na začátku února jsme podali žádost
o prodloužení platnosti povolení o další
dva roky, tedy do jara 2016. Další prodlužování už možné není. Pokud nebude
do uvedené doby stavba zahájena, povolení propadá. Věřím, že se tak nestane
a úsilí i finance, které byly dosud vynaloženy na přípravu této stavby, nepřijdou
nazmar.
Masarykovou alejí se k nám přiblížila
stavba skupinového vodovodu. Jedná
se o náhradu stávajícího potrubí, které
k nám přivádí pitnou vodu z Říček. Vodovod bude dále pokračovat v polní cestě
pod Vinohrady až k potoku Roketnice
a dále podél potoka k Jiříkovicím. Dosavadní suché počasí přírodě příliš neprospívá, ale pro tuto stavbu je přímo ideální.
Kdo si zatím neudělal procházku k lesu,
snad ani nezpozoroval, že se, takříkajíc
za humny, něco děje. Investorem stavby
je Svazek pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a naší obce se tato akce z finančního pohledu nedotýká.
Jaro si opravdu pospíšilo. Kočičky pomalu odkvétají, špačci se objevili v únoru
a čápi, kteří mají na svatého Řehoře teprve
letět přes moře, už jsou tady také. Já jsem
je zatím neviděl, ale ornitologové to tvrdí.
Tak ať vám jarní sluníčko přinese více pohody a světla do vašich domovů (těch zatažených zimních dnů bylo opravdu dost)
a kdyby snad zapršelo, netrapte se, že je
bláto, ale uvědomte si, že je to potřeba.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Tvaroženský zpravodaj
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Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 25. ledna pořádali hasiči tradiční věneček s hudbou Karla Pešla a zajímavými cenami
v tombole. Ples přilákal hodně návštěvníků i z okolních obcí.

• 22. února se na Sokolovně konalo divadelní představení. Divadlo Stodola Jiříkovice

•

uvedlo inscenaci Nemrtvá nevěsta. Za zmínku stojí, že za stejné představení byli divadelníci o týden později na festivalu v Dačicích nominováni na celostátní přehlídku
Divadelní piknik Volyně 2014.
1. března se konaly hasičské ostatky. Před polednem vyrazil průvod více než 30 masek na tradiční obchůzku obcí a po večerní zábavě na Sokolovně s hudbou K+R Křenovice byla obřadným způsobem pochována basa.

Pozvánka na plánované akce
• Duben – přednáška na téma I. světová válka s historikem Vlastimilem Schieldberge•
•
•
•

rem ml. (termín bude upřesněn).
3. května – Šprýmiáda skautů, 18. ročník.
10. května – Tvaroženský košt vín.
11. května – Koncert ke Dni matek (Kyjovský komorní orchestr).
18. května – Tvaroženské hudební slavnosti Julia Antoše, XVII. ročník; účast prozatím
přislíbila DH Bílovčanka (Velké Bílovice), DH Galánka (Klobouky u Brna) a DH Vlčovanka (Trenčín).

Poděkování
Hasičům za uspořádání ostatků, maskám a všem, kteří jim v průběhu masopustního
průvodu obcí poskytli občerstvení a zázemí.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

březen–červen 2014
sobota 22. 3. 2014
středa
2. 4. 2014
sobota
12. 4. 2014
středa
23. 4. 2014
sobota
3. 5. 2014
středa
14. 5. 2014
sobota 24. 5. 2014
středa
4. 6. 2014
5

9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 hod.
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sobota
středa

14. 6. 2014
25. 6. 2014

9:00–11:00 hod.
15:00–17:00 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.

Informace ZO
Zpráva z evidence obyvatel za rok 2013
Vážení spoluobčané, stejně jako každý rok, chceme Vás i letos seznámit s tím, co zaznamenal úsek evidence obyvatel v uplynulém roce v naší obci. Veškeré údaje se týkají
občanů, kteří byli v roce 2013 přihlášeni ve Tvarožné k trvalému pobytu.

• V roce 2013 se narodilo 17 dětí (11 děvčat, 6 chlapců), což je o 5 dětí více než v roce

minulém:
Sabina Urbánková – Tvarožná 43, Jasmína Mašková – Tvarožná 278, Theodorika
Jágerová – Tvarožná 294, Elen Rumplíková – Tvarožná 391, Selin Ester Weissová –
Tvarožná 151, Hana Kusá – Tvarožná 52, Julie Hrnčířová – Tvarožná 334, Kamila Šmerdová – Tvarožná 286, David Kříž – Tvarožná 130, Nela Kochová – Tvarožná 401, Tadeáš
Hradský – Tvarožná 200, Antonín Klein – Tvarožná 388, Samuel Trávník – Tvarožná
266, Eva Trávníčková – Tvarožná 44, Viola Majerová – Tvarožná 79, Denis Hejmal –
Tvarožná 385, Kryštof Strouhal – Tvarožná 213.
V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky mají ve Tvarožné trvalý pobyt.

• V roce 2013 zemřelo 7 našich spoluobčanů (2 muži a 5 žen), což je o 5 méně než

v roce předcházejícím:
Jan Galle – r. 1943, Ludmila Ondráčková – r. 1930, Pavel Rataj – r. 1963, Františka Klimešová – r. 1921, Ludmila Urbánková – r. 1927, Pavla Urbánková – r. 1927, Zdislava
Krčková – r. 1930.

• K trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2013 celkem 45 občanů, což je
o 9 více než v roce minulém.

• Z obce se odhlásilo 13 občanů, což je o 13 méně, než v roce předcházejícím.
Celkový přehled o pohybu občanů v roce 2013:
Počáteční stav k 1. 1. 2013 – 1 212 obyvatel
	   	
    (pro srovnání rok 2012)
Přihlášení
+45
+36
Narození
+17
+12
Odhlášení
–13
–26
Úmrtí
–7
–12
celkem navýšení v roce 2013 +42 celkem navýšení v roce 2012 +10

Tvaroženský zpravodaj
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Konečný stav k 31. 12. 2013 činil 1 254 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
V roce 2013 se počet obyvatel zvýšil o něco více než v předcházejících letech, což
bylo také způsobeno novou výstavbou v lokalitě Cihelna. Všech 12 řadových domků
bylo celkem brzy po dokončení obydleno novými majiteli, kteří se také brzy přihlásili
ve Tvarožné k trvalému pobytu. Dále pokračuje individuální výstavba rodinných domů,
jejichž majitelé se po dokončení stavby a zapsání do Katastru nemovitostí rovněž postupně přihlašují k trvalému pobytu.
Pro informaci uvádíme přehled počtu přihlášených obyvatel k trvalému pobytu
ve Tvarožné za posledních 10 roků (stav k 31. 12.)
r. 2003
1 146 obyvatel
r. 2008
1 210 obyvatel
r. 2004
1 151 obyvatel
r. 2009
1 229 obyvatel
r. 2005
1 174 obyvatel
r. 2010
1 217 obyvatel
r. 2006
1 183 obyvatel
r. 2011
1 202 obyvatel
r. 2007
1 204 obyvatel
r. 2012
1 212 obyvatel
		
r. 2013
1 254 obyvatel
Ostatní zajímavosti z Tvarožné
• Nejstaršími občankami v naší obci jsou paní Eliška Antonická a paní Zdeňka Galová. Obě budou v květnu slavit 94. narozeniny. O rok méně, 93. narozeniny, letos
slaví paní Františka Šírová a pan Vladimír Drápal, který je v současné době nejstarším mužem v obci. Do seznamu devadesátníků patří ještě paní Pavlína Pluháčková,
která letos oslaví 92. narozeniny. V obci máme další 4 občany, kteří v letošním roce
slaví 90. narozeniny. Je to pan Josef Pěgřímek, paní Emilie Bartáková, paní Anděla
Navrátilová a paní Růžena Neužilová.
• Průměrný věk všech obyvatel v obci je 41 roků. (u mužů 40 roků a u žen 42 roků –
ve vyšším věku je více žen)
• Nejvíce používané křestní jméno: u mužů: Jan
56×
		 Jiří
46×
		 Pavel
32×
u žen: Marie
47×
		
Jana
34×
		
Hana
23×

• Ve Tvarožné přibývá nejen obyvatel, ale také přidělených čísel popisných. Nově
přidělovaná čísla popisná jsou již vyšší než číslo 400.

Informace občanům
Znovu připomínáme občanům, že mohou na sekretariátu Obecního úřadu
ve Tvarožné využívat služeb systému Czech POINT.
Jedná se především o výpis z Rejstříku trestů, o výpis z Katastru nemovitostí, o bodové hodnocení řidičů a o výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku.
Rovněž je možno provést převedení a ověření písemností z elektronické do písemné podoby, případně zažádat o zřízení datové schránky.
7
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Ověření písemností (vidimace) a podpisů (legalizace) se provádí na sekretariátu
Obecního úřadu i na matrice.
Žádosti o nový občanský průkaz, cestovní pas, rybářský lístek se podávají
na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 nebo na Městském úřadě
přímo ve Šlapanicích.
Marie Pelikánová
evidence obyvatel

Ohlašovna

V sídle každého obecního úřadu či městského úřadu je zřízena ohlašovna trvalého
pobytu.
Na ohlašovně jsou přihlášeni k trvalému pobytu ti občané, kterým byl zrušen trvalý
pobyt na žádost oprávněné osoby dle ust. § 10 odst. 6 zák. 133/2000 Sb., a to na základě provedeného správního řízení. Oprávněnou osobou je majitel či pronajímatel
nemovitosti.
Trvalý pobyt je možno občanovi zrušit ve správním řízení na základě žádosti oprávněné osoby po splnění podmínek uvedených v ust. § 12 zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.
Podmínky musí být splněny souběžně:
1. Občanovi zaniklo užívací právo k nemovitosti (nemovitost nevlastní a nemá ani nájemní smlouvu, která by jej opravňovala objekt užívat).
2. Občan nemovitost neužívá a nemá zde svoje osobní věci.

Jestliže je občanovi ve správním řízení trvalý pobyt na dané nemovitosti zrušen,
je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Z výše uvedeného vyplývá, že není možné, aby vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti žádal o přihlášení své osoby k trvalému pobytu na Ohlašovně obecního
úřadu. Tento postup není možný a je v rozporu se zákonem o evidenci obyvatel.
V současné době je na Ohlašovně Obecního úřadu ve Tvarožné přihlášeno k trvalému pobytu celkem 19 osob. Všem těmto osobám byl zrušen trvalý pobyt na žádost
majitele nemovitosti ve správním řízení a přidělena adresa Ohlašovny Obecního úřadu
ve Tvarožné, tj. Tvarožná 40.
Marie Pelikánová
evidence obyvatel

Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané, rok 2013 je již za námi, proto dovolte, abychom Vás alespoň
ve stručnosti seznámili s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří nejenom
naše obec Tvarožná, ale také Velatice a Mokrá-Horákov.
V roce 2013 jsme zaznamenali 15 sňatků, z toho 4 byly uzavřeny v kostele sv. Mikuláše, 1 obřad proběhl v naší obřadní síni, zbývajících 10 párů snoubenců si řeklo své
„ANO“ mimo obřadní místnost, a to v 6případech na Ranči „U jelena“, 2 sňatky se uskuTvaroženský zpravodaj
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tečnily před kaplí Mitrovských nad Horákovem, 1 sňatek proběhl u jeskyně Pekárna
a 1 sňatek ve víceúčelové místnosti obce Mokrá-Horákov.
Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 12, z toho 6 bylo v Mokré-Horákově,
2 ve Velaticích a 4 ve Tvarožné. Tento nízký počet úmrtí, které spadají do obvodu našeho matričního úřadu, je dán tím, že žijeme v těsné blízkosti Brna a tato skutečnost se
odráží i na posledních dnech života nás všech.
Narození bylo zaznamenáno na našem matričním úřadě jedno, velká většina našich
maminek stále volí raději odbornou péči, kterou jim nabízejí porodnice v Brně či jinde.
Také v roce 2013 jsme pololetně vítali naše nové občánky, kterých bylo celkem 19.
Připomínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době narození dítěte trvalý
pobyt ve Tvarožné.
Během roku jsme popřáli 45 jubilantům. Tento nižší počet oproti předešlým rokům
je dán tím, že od roku 2012 jsou zváni na setkání do naší obřadní síně ti jubilanti, kteří
se dožívají 70, 75, 80, 85, 90, 95…, samozřejmě s trvalým pobytem ve Tvarožné. Kulturní
pásmo písniček a básniček při těchto akcích zajišťuje spolu s dětmi naší základní školy
Mgr. Věra Floriánová. Jejich vystoupení jsou vždy velice kladně ohodnocena ze strany
našich jubilantů či rodičů nových občánků a přispívají k celkové dobré náladě těchto
setkání.
V roce 2013 oslavil „zlatou svatbu“ jeden manželský pár.
V souvislosti s ochranou osobních údajů dle zákona 100/2000 Sb. opět připomínáme, že ten z rodičů, jubilantů nebo manželských párů při zlaté nebo diamantové
svatbě, kteří nechtějí být zváni na tato setkání nebo zveřejněni v našem zpravodaji,
mají možnost tuto skutečnost nahlásit na sekretariátu nebo na matrice Obecního
úřadu Tvarožná. Pokud z Vaší strany nedostaneme jakékoliv upozornění, budeme
postupovat jak je tradicí v naší obci. I nadále budeme zvát nové občánky, jubilanty
i manžele, kteří uzavřeli sňatek ve Tvarožné a prožili spolu 50 nebo 60 roků života.
Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu došlo k narození, úmrtí nebo uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat
osobě, které se to týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, že je
to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat také osobě, která žila se zemřelým v době
jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem
pohřbu.
Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení otcovství k narozenému či nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná o nic výjimečného, ba
naopak, spousta párů tohoto využívá. Samozřejmě ve většině případů se jedná o určení otcovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapotřebí předložit
potřebné doklady, tzn. občanské průkazy a rodné listy obou rodičů, těhotenský průkaz.
V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí o rozvodu manželství“ s vyznačením nabytí právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro své dítě buď pouze
příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení i jména, které dítěti
9
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vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše zvolené příjmení (příp.
také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví dítěti rodný list, který si
poté rodiče osobně vyzvednou.
Na matrice můžete i nadále požádat o provedení vidimace (ověření listiny) a o provedení legalizace (ověření podpisu), od roku 2012 také využít služeb CZECHPOINTU.
K velké změně došlo od roku 2012 ve věci vystavování „Osvědčení o státním občanství ČR“, které již nemusí rodiče pro své děti zajišťovat.
Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů tedy v současné době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno (naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu
ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této problematice najdete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města
Šlapanice, v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).
Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit:
pondělí a středa 13:00–17:00 hod.
Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.
Dagmar Buchtová a Michaela Pejřilová
matrikářky

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Tvarožná pořádá veřejnou sbírku na
opravu kaple Panny Marie na kopci Santon
v obci Tvarožná
(kulturní památka reg. č. ÚSKP ČR 39002/7-1065)
Sbírka byla povolena Jihomoravským krajem vydaným
Osvědčením č. j. JMK/126665/2013 dne 6. 11. 2013.
Finanční příspěvky je možné posílat na účet č.

2231103081/8040

Přispět je možno také v hotovosti na obecním úřadě.
Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace
o jejím výsledku a využití finančních prostředků.
Za vaši pomoc děkujeme
Tvaroženský zpravodaj

10

E.ON Česká republika, s.r.o.
Oblastní management
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
Dotazy směřujte prosím na:

28. 02. 2014

Tomáš Kubín
M 602 480 224
tomas.kubin@eon.cz

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V posledním týdnu se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří
slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu.
Nechají si podepsat plnou moc a vyúčtují 4 000,- Kč. Vydají doklad o zaplacení,
na kterém jsou uvedeny falešné údaje. V několika případech, které nám
sdělili sami poškození odběratelé, je na dokladu uvedena firma E.ON Distribuce
s vymyšleným identifikačním číslem. Došlo to tak daleko, že jedné zákaznici
podvodník zrušil smlouvu na dodávku plynu, ale novou nezajistil, a tak paní byl
odběr ukončen bez jakékoliv náhrady.
Podvodníci si vyhledávají převážně starší občany. Vyzýváme proto všechny
odběratele, aby si dávali pozor a pokud již otevřou neznámému hostu, aby mu
nedávali peníze v hotovosti, nepodepisovali plnou moc či jiné dokumenty.
Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven bezhotovostní
styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků je realizováno formou
složenky, inkasem či převodem na účet. Nikdy nevybírá částky v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Distribuce nemá s tímto podvodným obchodem nic
společného. V Jihomoravském kraji nevlastní žádná distribuční zařízení na
rozvod plynu. Aktuálně zvažujeme podání trestního oznámení na neznámého
pachatele z důvodů podvodného jednání a poškození dobrého jména
společnosti E.ON.
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Úspory za energie pro občany
Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií se obec Tvarožná rozhodla jít
podobným směrem, jako některá další města a obce (např. Žďár n. Sáz., Hustopeče,
Židlochovice, Ivančice, Bílovice n. Svit., Babice n. Svit., Ochoz u Brna, Holubice, Prace
a další) a umožnit svým občanům ušetřit na ceně za elektrickou energii a zemní plyn
prostřednictvím elektronické aukce.
Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele zajímavý objem, o který
poté budou soutěžit a předhánět se ve svých nabídkách. Vítězem se pak v této průhledné
veřejné soutěži stane ten, kdo nabídne nejnižší cenu.
Obec Tvarožná bude fungovat jen jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační
servis a prostor k setkání se zástupci odborné firmy.
Občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí „mezi
dveřmi“ nejasné smlouvy, kdy logicky vychvalují všechny výhody nové smlouvy a často
zatají skryté poplatky, sankce apod.
Občané, kteří se elektronické aukce zúčastní, nic neriskují. Pro občany je tato služba
zcela ZDRAMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e‐aukce nic ani obec.
Náklady uhradí po skončení e‐aukce vítězný dodavatel. Občan s odborníkem pořadatelské
firmy jen vyplní jednoduchou naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjištění vítězného
dodavatele s nejnižší cenou se lehce vypočte Vaše úspora, teprve po posouzení její
„zajímavosti“ pro Vás se rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým dodavatelem.
V případě kladného rozhodnutí za Vás vyřešíme i všechny administrativní kroky spojené
s převodem.
Čím více občanů se do společného nákupu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem pro
energetické společnosti budeme. Využijte této příležitosti spojit svůj nákup energií
s ostatními občany a ušetřit.
Zájemci o účast v elektronické aukci se mohou dostavit do budovy Obecního úřadu
ve Tvarožné od 24. března do 2. dubna vždy v pondělí a středu od 15.00 do 17.30 hodin.
Vezměte si s sebou kopii posledního ročního vyúčtování a kopii platné smlouvy se
současným dodavatelem energií na elektřinu i plyn.

Tvaroženský zpravodaj
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Z činnosti spolků a sdružení
Rozlosování TJ SOKOL Tvarožná – JARO 2014
Sezona 2013/2014
MUŽI
kolo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE

datum
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
31. 5.
8. 6.
15. 6.

začátek
10:30
15:30
10:30
16:00
10:30
10:30
10:30
16:30
10:30
16:30
16:30
10:30

utkání
Tvarožná – Těšany
Blučina – Tvarožná
Tvarožná – Mělčany
Rajhrad B – Tvarožná
Tvarožná – Ochoz
Vojkovice B – Tvarožná
Tvarožná – Šlapanice B
Mokrá-Horákov – Tvarožná
Tvarožná – Blažovice
Pozořice – Tvarožná
Žabčice – Tvarožná
Tvarožná – Prace

Informace a poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Tvarožné
bude dne 5. dubna 2014 v 9.00 hod. pořádat sběr železného šrotu.
Sbor dobrovolných hasičů děkuje
všem spoluobčanům za veškerou podporu při pořádání letošního hasičského plesu a tradičních ostatků.

REKLAMA

Opravy jízdních kol všech druhů a značek.

Nová kola podle katalogu.

Pavel Nohel – tel.: 724 833 534
Blažovice, Nádražní 359
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Březnový příspěvek tradičně zahajuji statistikou týkající se pololetí ve škole
a zápisu do první třídy a bude to tak i tentokrát. Pololetní hodnocení si žáci i letos
odnesli na výpisu vysvědčení. S vyznamenáním prospěl 41 žák, samé výborné mělo
28 žáků. Zameškáno bylo 1 322 omluvených hodin, což je v průměru 30 hodin
na žáka. Nejvíce hodin zameškali žáci
2. ročníku.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2014/2015 proběhl 16. ledna. K zápisu
se dostavilo 13 dětí. Pro dvě žádají rodiče odklad povinné školní docházky. Až
v září však uvidíme, jaký bude skutečný
počet prvňáků, kteří do naší školy nastoupí. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
je zatím stanovena na úterý 17. června
v odpoledních hodinách. Upřesnění bude
rodičům sděleno aktuálně.

15

Letošní zima nás trošku zaskočila. Nepříznivé zimní podmínky způsobily, že se
letos nekonal lyžařský výcvik. Podařilo se
nám pouze si zabruslit na ledové ploše
u Olympie. Další akcí, kterou nezimní počasí ovlivnilo, bylo „sněhulákování“ v rámci projektu Sněhuláci pro Afriku. Úkolem
bylo přispět na kola pro děti v Africe netradičním způsobem: zaplatit startovné,
postavit sněhuláka ze sněhu a přihlásit ho
do soutěže. Vzhledem k tomu, že celý leden i únor jsme neviděli sníh stejně jako
děti v Africe, museli jsme přistoupit k náhradnímu řešení. Sněhuláky jsme vyrobili
z ponožek a podkolenek. Tato akce u nás
ve škole proběhla v pátek 7. března za přítomnosti České televize, která si naši školu vybrala z 322 přihlášených škol a celou
akci sledovala a přinesla zprávu do živého
vysílání i do regionálních zpráv. Fotogra-
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fii našeho kolektivního díla jsme poslali
do soutěže a na konci března uvidíme, jak
jsme uspěli. Už nyní však víme, že jsme
přispěli na kola pro africké děti v hodnotě
2.600 Kč a dobře jsme se při tom pobavili.
Na první čtvrtletí letošního roku
máme v plánu vyrazit na výstavu Káva
aneb Velké kouzlo malého zrnka do Šlapanického muzea, v rámci Světového dne
vody se zúčastnit akce UNICEF a vyrobit
mýdla pro děti rozvojových zemí, připravit velikonoční výstavu a vyfotit žáky
do školního i domácího alba.

Pro seniory jsme připravili pět lekcí
kurzu práce na PC. Vzhledem k nízkému počtu zájemců se termín přesunul
na měsíc březen a duben. Kurz bude
probíhat v počítačové učebně pod vedením paní učitelky Majerové vždy v pátek
od 11.45 hodin do 13.00 hodin. Kdo má
zájem, může se připojit.
Sběr starého papíru proběhne v prvních 14 dnech měsíce dubna.
Všem přeji pěkné jarní dny a děkuji
za zájem o naši školu.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku do zpravodaje chci poděkovat všem, kteří sbírají
papír pro naši mateřskou školu vždy první
středu v měsíci. Díky aktivním sběratelům jsme z výtěžku, který jsme obdrželi,
mohli zaplatit dětem loutkové představení v mateřské škole a dopravu na výlet
do knihovny v Mokré. Tak nepřestávejte
na nás v této věci myslet, děti potěší další
výlety či divadelní představení.
Na začátku měsíce března proběhl v naší mateřské škole pyžamový bál
s panem Hruškou, který si užili všichni
malí i velcí. Nejenže si děti zatancovaly
ve vyšperkovaných nočních úborech, ale
si aktivně zahrály v pohádce O tříhlavém
drakovi. Následující dva měsíce nás čeká
mnoho zajímavých akcí.
11. března jedeme do knihovny v Mokré, kde děti zhlédnou pohádku, prohlédnou si prostory knihovny, a určitě nebude
chybět vyprávění o knihách.
24. března navštívíme Planetárium
na Kraví Hoře. I zde na nás čeká pohádka,

tentokrát o hvězdách a měsíci pod názvem Vzhůru naruby.
9. dubna se podíváme do Divadla
Bolka Polívky. Pohádka Princezny jsou
na draka nám předvede hodného draka,
který nechce jíst princezny a raději se živí
zeleninou.
16. dubna v 8.00 hod. k nám do mateřské školy přijede firma Prestigephoto fotit
děti.
Další akcí bude výlet za zvířátky do brněnských Lužánek. Již nyní můžete pro
zvířátka sušit staré pečivo.
29. dubna, jako již každoročně, budeme pálit čarodějnice ve spojení s opékáním špekáčků. Na tento den připravte
dětem čarodějnické kostýmy, ve kterých
se budou cítit co nejlépe.
Více informací o výše zmíněných akcích naleznete na našich webových stránkách.
Závěrem přeji všem čtenářům hodně
sluníčka a mnoho příjemně prožitých jarních dnů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Tvaroženský zpravodaj
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Kovošrot Holubice

U sjezdu na Slavkov

Vykupujeme:
železo, bar. kovy, autobaterie,
autovraky, elektromotory,
pračky, bojlery, lednice…
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
So
8–12 hod.
Po dohodě nonstop.
Tel.: 730 120 862
E-mail: orpgroup@seznam.cz
17
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Ze života obce
Dvě kulatá výročí P. Josefa Soukopa
P. Josef Soukop se narodil 17. května
1914 v Jakubově (od roku 1960 Lesní Jakubov) nedaleko Rapotic. Malá obec v okrese Třebíč patří do farnosti Vysoké Popovice
v okrese Brno-venkov a v době narození Josefa Soukopa měla asi 156 obyvatel.
Vystudoval teologii, 5. července 1938 byl
vysvěcen na kněze a nastoupil do praktického kněžského života. Působil v Olešnici
na Moravě, v Žatčanech a ve Šlapanicích.
Do Tvarožné nastoupil třicetiletý P. Josef
Soukop od 7. dubna 1944 jako kooperátor. V této funkci pracoval do 31. prosince 1945. Byl přímých účastníkem událostí
při osvobození obce. Pohřbíval zemřelé
a padlé, byl organizátorem oslav osvobození obcí farnosti a vzpomínek na oběti
války, velmi pravděpodobně napsal články do časopisu „Z tvaroženské farnosti“
o tankové bitvě u kostela a o opravě kostela poškozeného válečnými událostmi.
Od 1. ledna 1946 do 1. února 1947 zastával místo administrátora. Z Tvarožné
odešel na popud nového brněnského
biskupa Karla Skoupého do Brna na místo
vicerektora alumnátu. Po jeho uzavření
v roce 1950 působil ve farnosti sv. Jakuba
a pak se stal farářem v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli. V říjnu 1950
byl zatčen a po dvou měsících propuštěn. Znovu byl zatčen v polovině roku
1951. V procesu s významným církevním

funkcionářem P. Dr. Josefem Zvěřinou
byl
odsouzen
na 12 let odnětí svobody.
Po devíti letech byl z vězení propuštěn.
Našel
uplatnění
jako pomocný dělník ve stavebnictví.
Do církevních služeb se vrátil v roce 1968
v Panských Dubénkách nedaleko Studené. Krátce nato se stal vikářem v Brně
na Petrově. V době normalizace byl přeložen do farnosti Drnholec při chrámu
Nejsvětější Trojice a v roce 1979 do Dolních Louček. Od 1. října 1983 se stal duchovním správcem farnosti Žďárec. 50 let
kněžství oslavil 5. července 1988 ve farnosti Dolní Loučky. V červnu 1989 jej postihla vážná srdeční choroba. Pětasedmdesátiletý P. Josef Soukop zemřel 20. října
1989 v Dolních Loučkách. Jeho působení
ve Tvarožné nám podrobněji připomene
kniha o osvobození obce v roce 1945 která by měla vyjít na počátku příštího roku.
(Farní zpravodaj Vánoce 2011 Dolní Loučky. Alois Krček, Tvaroženský kostel, 2006,
str. 28).
František Kopecký
kronikář obce

Tvaroženský zpravodaj
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Činnost Zájmového sdružení právnických osob
Slavkovské bojiště – Austerlitz v roce 2013
Na začátku roku 2013 byla na Jihomo- ce na drezíně Ivana Křivánka ze Slavkova
ravský kraj podána žádost o dotaci na po- a jeho pětičlenný doprovod. Šest nadšenřádání Napoleonských dnů a Vzpomínko- ců na cestě po významných historických
vých akcí ke 208. výročí bitvy u Slavkova. místech Belgie a Francie za svoje finanční
Tato žádost bohužel nebyla projednána prostředky zároveň předalo Mírové poselani nebylo v zákonné lhůtě odpovězeno. ství Zájmového sdružení významným hisProto členské obce podaly v říjnu nové, torickým sídlům Evropy. Mírové poselství
samostatné žádosti na dotaci na pořádá- bylo předáno na radnici v Lutichu a zároní 208. výročí. Tady bylo docíleno, i díky veň tamtéž v sídle českého honorárního
přímým intervencím, úspěchu a Pra- konzula, v bruselském paláci Berlaymont
ce, Tvarožná a později i Slavkov dostaly tedy v sídle Evropské komise, v sídle Jina 208. výročí dotaci ve výši obec 200 ti- homoravského zastoupení v Bruselu
síc Kč.
a na radnici v družebním městě Šlapanic
Předsednictvo schválilo finanční pro- Braine l´Alleud (souměstí Waterloo). Místředky z rozpočtu Zájmového sdružení rové poslední bylo prezentováno v Dunna pořízení dokumentace o Staré pozo- kerque při slavnostním večeru v místním
řické poště ve výši 6.000 Kč. DVD natočil společenském a sportovním centru, kde
RNDr. Alois Kleveta z Vyškova. Dokument byly místními organizátory podány pomá tři části: Kde spal Napoleon po bitvě?, četnému publiku obsáhlé informace před
Ruská kaplička a Rod Jacquierů na této zahájením regionálního čtyřetapového
samotě. Bylo doobjednáno dalších cyklistického závodu a také na radnici
10 ks DVD, které byly dodány v červenci. města Boulogne sur Mer na břehu AnglicZa objednané vícepráce bylo doplaceno kého kanálu (La Manche). Doklad o cestě
7.200 Kč. Muzea a obce obdržely podle je na samostatném materiálu, ve videozározhodnutí předsednictva Zájmového znamu a fotodokumentaci.
sdružení DVD zdarma. Zájemci si je moRNDr. Alois Kleveta a František Kopechou koupit nebo zapůjčit na Obecních ký připravili scénář dokumentačního DVD
úřadech.
na rok 2014. Jeho pracovní název je „Pět
Z rozpočtu Zájmového sdružení bylo napoleonských návrší“. Přinese informaschváleno zhotovení propagačního letá- ce o bojišti doplněné vzpomínkami paku s pěti nejdůležitějšími objekty bojiště. mětníků. Termín dokončení byl stanoven
Leták vyrobila firma Urbania a dodala jej a červen 2014. Část záběrů byla pořízena
v červenci. Leták v pěti jazykových vari- v roce 2013.
antách obdržely obecní úřady členských
V rámci publikační činnosti Zájmovéobcí, památník Mohyla míru a zámek ho sdružení byl vlastním nákladem autora
ve Slavkově.
vydán třetí díl trilogie Františka KopeckéMěsto Slavkov a předsednictvo Zá- ho pod názvem „Osobnosti habsburské
jmového sdružení poskytli příspěvek monarchie“. Tím je trilogie dokončena.
na dresy účastníkům tří tradičních jarV rámci poradenské činnosti Zájmoních západoevropských cyklistických vého sdružení byly v červenci poskytnuzávodů Amstel Gold Race 2013, Fleche ty informace a materiály studentce Ditě
Wallon a Liege-Bastogne-Liege pro jezd- Hegrové z Litomyšle k bakalářské práci
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na téma „Obraz Napoleona Bonaparte v soudním sporu kolem realizace Napov českých učebnicích dějepisu“. V září leonské expozice ve Slavkově i program
bylo vyhověno žádosti o zapůjčení 208. výročí bitvy u Slavkova.
a poskytnutí historických materiálů pro
Předsednictvo iniciovalo křest nové
Obecní úřad Dražůvky v okrese Hodonín knihy Jiřího Kovaříka „Slavkov-Austerlitz
na téma „Tři císaři na Moravě v závěru Napoleonův největší triumf“. Křest se
roku 1805 den za dnem“. Na podzim, v říj- uskutečnil díky podpoře majitelů Staré
nu a listopadu, byly poskytnuty materiály pozořické pošty 29. listopadu při zahájení
a informace studentu etnologie Tomáši Vzpomínkových akcí 2013.
Zájmové sdružení pozvalo k návštěvě
Dostálovi z Tvarožné k bakalářské práci
na téma „Subkultura lidí zabývajících se historického území Slavkovského bojiště
Jiřinu Bystrickou, dceru architekta Vojtětradicemi napoleonských válek“.
Průběžně byl projednáván program cha Kerharta, autora památníku na Žuráni.
Napoleonských dnů v Praci a Zámeckých Paní Jiřina Bystrická žije ve Francii.
napoleonských dnů ve Slavkově, situace
František Kopecký
Předseda Zájmového sdružení právnických
osob Slavkovské bojiště – Austerlitz

Tvaroženský zpravodaj
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Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
-

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látek – minimálně 1 m2 – ne odřezky a zbytky
domácích potřeb (nádobí bílé i černé, vše jen funkční a nepoškozené)
dek, polštářů, vatovaných a péřových přikrývek
hraček – nepoškozených a kompletních
nepoškozené obuvi
Vybíráme také dobrovolný příspěvek na dopravu!

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, lyže,
dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v hasičské zbrojnici ve Tvarožné
dne 4. dubna od 16 do 19 hod.
dne 5. dubna od 8 do 13 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic
(nikoliv do igelitových tašek), aby se transportem nepoškodily.
Bližší informace – dispečink Diakonie Broumov:
tel. 224 316 800, 224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace poskytující sociální služby pro
občany na okraji společnosti, materiální pomoc, azylové ubytování a pracovní příležitosti.
Děkujeme za Vaši pomoc.
www.diakoniebroumov.org
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REKLAMA

Čím se baví chrámový sbor ve Tvarožné
Dalo by se říci, že chrámový sbor má zamyšlení na úvod, dále už budu pokraza sebou náročný rok 2013 a jeho zpěváci čovat prozaičtěji.
se už těší na rok letošní. Ano, je v této inČím jsme se tedy bavili v minulém
formaci trochu rozporu, ale myslím, že vy- roce? První větší vystoupení se konalo
stihuje podstatu. Sem tam je před nás o Květné neděli 24. března. Po úvodním
postaven nový úkol – překonat na první antifoně Hosana Davidovu Synu náslepohled nepřekonatelné překážky v podo- dovaly Pašije a lyrické Panis Angelicus.
bě vysokých tónů, zdánlivě nelogických Za týden o Bílé sobotě sbor čekalo noční
a neuspořádaných rytmů a podivných vystoupení a následující den dopolední
zvuků zakletých do partitur, jež jsou na- s Martínkovou Velikonoční mší. Nechyvíc opatřeny nesrozumitelným textem. bělo tu zapeklité, ale krásné a slavnostní
Nové a pro naše zaměření vhodné sklad- Händelovo Aleluja. Vše jsme si zopakovali
by se zkrátka nacvičovat musí a při první za další týden v Čebíně. Minulý rok si celý
zkoušce jsou pocity zpěváků oprávněné. náš národ připomenul jedno velké výročí
V počátku se však nesmíme nechat odra- – 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metodit a tzv. věřit autorovi. Věřit v ten krásný děje na Moravu. Chrámový sbor se na výmoment, kdy dílo zazní v kýžené kom- znamné jubileum připravil skladbami
plexní podobě a harmonii. Tolik jen krátké ve staroslověnštině a zazpíval je u příleTvaroženský zpravodaj
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žitosti besedy s prof. Pojslem na Sokolovně 21. dubna. Asi za měsíc jsme vystupovali, společně s Kyjovským komorním
orchestrem, v prostorách renesančního
zámku v Bučovicích na Národním festivalu neprofesionálních souborů. Zaznělo zde Mozartovo Ave verum, Franckovo
Panis Angelicus, staroslověnské chorály,
Ave Maria a Meditace od Jana Sáraze, dirigenta sboru. První červnovou neděli
následovala účast sboru při svátku Božího Těla a první červencovou neděli zpěv
při primici Jiřího Polacha. Tento den byl
navíc zpestřen příjemným odpolednem
s vínem a cimbálovkou na farské zahradě.
O prázdninách měly naše hlasivky možnost si trochu odpočinout. Zahřívací kolo
pro nadcházející vánoční maratón proběhlo v říjnu ve Tvarožné a v listopadu
v Čebíně – pěkně po staroslověnsky. Pravidelné čtvrteční zkoušky nabíraly na obrátkách. Chvilek pro
podebatování mezi
zpěváky (zajisté na
téma
související
s probíranou skladbou) a možností pro
tolik potřebné svlažení hrdla po dobu
zkoušky nebylo nikdy moc, ale v tomto
období bylo jejich
omezování
zvlášť
znatelné.
Nacvičovala se Česká mše
vánoční od Eduarda
Marhuly,
pilovalo
Adeste Fideles, opakovaly koledy a další skladby. Zkoušelo se
s Kyjovským komorním orchestrem. Společné vystoupení sboru a orchestru o půlnoční mši má vždy o mnoho slavnostnější
ráz než ostatní vystoupení. Nejinak tomu
bylo 24. prosince v kostele sv. Mikuláše
23

ve Tvarožné. Téměř stejné skladby, tentokrát už bez orchestru, zazněly ještě jednou následující dopoledne na Boží hod
vánoční.
Minulý rok proběhla řada tradičních
vystoupení i vystoupení zcela nová. Museli jsme se vypořádat s novými věcmi,
museli jsme znovu hledat naše možnosti a s velkým potěšením jsme je každý, s větším či menším úsilím, jistě našli.
Poznali jsme nové skladby, nové autory,
obohatili novým poznáním sami sebe
a doufám, že jsme něčím obohatili také
naše posluchače. Rok 2014 nebude ničím
výjimečným. Čeká nás řada tradičních aktivit, písně známé i nové. Mnozí ještě ani
nedoufáme, že o Velikonocích zvládneme
skladby, které nyní nacvičujeme. Ale jak
jsem psal v úvodu – je nutné věřit autorovi a nakonec i dirigentovi, že to oba myslí
dobře. A pokud budeme věřit i sami sobě,

bude výsledek zdařilý. Sbor je posílen
o jeden velatický bas, ale bohužel i oslaben o tenor pana Tomáše Buchty, který
se rozhodl svou činnost ve sboru ukončit.
Myslím, že mu mohu poděkovat za dlouholeté aktivní působení v chrámovém
Ročník 42 • Číslo 2 • březen–duben 2014

sboru ve Tvarožné, za jeho zvučný zpěv,
sounáležitost, smysl pro odpovědnost
i smysl pro humor. A myslím, že mohu poděkovat také ostatním členům chrámové-

ho sboru za dosavadní vynaložené úsilí
a popřát jim, ať je to nadále baví a prožívají oni i jejich posluchači mnoho radosti
z hudby.
Pavel Šťastný

Soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje
Kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné se účastní Soutěže o nejlépe opravenou kulturní
památku Jihomoravského kraje za rok 2013. Vítěze soutěže určí hlasování veřejnosti
prostřednictvím SMS.
Chcete-li dát hlas této památce, pošlete SMS ve tvaru HLA PAMATKY 17 na telefonní
číslo 900 77 06.
Cena jedné SMS je 6 Kč vč. DPH. Hlasování končí 4. 4. 2014!
Bližší informace naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky.

Tvaroženský zpravodaj
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Příspěvek z Pozořic
Den otevřených dveří a novinky ze Stromíku
– Axmanova hájenka v Pozořicích
Zveme vás na den otevřených dveří
do dětského lesního klubu Stromík. V tentýž den proběhne i zápis na školní rok
2014/2015, a to v úterý 25. března 2014
od 14.00 hod. na Axmanově hájence
v Pozořicích. Stromík nabízí zajímavou
alternativu k předškolnímu vzdělávání.
Součástí programu je předškolní příprava,
výtvarný, keramický a hudební kroužek.

metodou, založenou na vnímání sounáležitosti a důvěry. Je hravou komunikací
s respektem a bez násilí, jejímž zdrojem
je bezpodmínečná láska a přijetí druhého
člověka. Original Play je hrou, při které se
neprohrává. Je hrou, která vychází z láskyplného dotyku, z koncentrace na tady
a teď. Nabízí spolupráci a důvěru namísto
souboje, odplaty a strachu.
Duchovním
otcem tohoto konceptu je pan Fred
Donaldson, který se
Original Play zabývá
více než 35 let. DLK
Stromík měl tu čest
stát se spolupořadatelem minisemináře Original Play,
který se uskutečnil
teď v březnu v Brně.
Více o Original Play
na www.stromik.cz.
Original
Play
vyhledávají
profesionálové z oblasti
Základem vztahu mezi pedagogem (prů- pomáhajících profesí (pedagogové, vyvodcem) a dítětem je respektující přístup chovatelé, psychologové, terapeuti), časa komunikace. V oblasti komunikace nyní to ale i samotní rodiče, kterým může poobjevujeme nový trend.
moci prohloubit vzájemné vztahy skrze
Jedná se o Original Play.
mírumilovný dotek a laskavou důvěru.
A co že to vůbec Original Play je? OriMgr. Soňa Štoudková
ginal Play je univerzální komunikační

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 9. května 2014. 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.
25
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Naši jubilanti
březen–duben 2014
93 let	Šírová Františka, Tvarožná 58
85 let	Švehlová Růžena, Tvarožná 193
75 let	Švábenská Ludmila, Tvarožná 254
70 let	Divácká Jarmila, Tvarožná 230
65 let	Dobšáková Františka, Tvarožná 326
Jahoda Josef, Tvarožná 243
Gabriel Stanislav, Tvarožná 38
Truksa Jaroslav, Tvarožná 258
Brzobohatý František, Tvarožná 197
Dvořáková Eliška, Tvarožná 87
60 let	Gabrielová Helena, Tvarožná 38
Podsedník Vlastimil, Tvarožná 301
50 let	Lichková Jana, Tvarožná 220
Buchtová Anna, Tvarožná 100
Daněk Tomáš, Tvarožná 302
Noveská Yvona, Tvarožná 159
Hradečná Alexandra, Tvarožná 136
Poláková Yvona, Tvarožná 210
Balabánová Blanka, Tvarožná 194
Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE

Koupím rodinný domek se zahradou
ve Tvarožné a nejbližším okolí.

Tel.: 604 560 454

Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 320 výtisků, 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. Datum vydání 18. 3. 2014.
Tvaroženský zpravodaj
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Sněhulákování v ZŠ Tvarožná, 7. března 2014

Hasičské ostatky, 1. března 2014

Tvaroženský potok

