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Vážení spoluobčané, 
prázdniny jsou za  námi, začal nový 

školní rok a  pomalu vstupujeme do  pod-
zimního období. Dokončujeme pláno-
vané akce a  ty, které ještě nezačaly, se 
do  konce roku pokusíme stihnout. Záro-
veň už přemýšlíme a dáváme dohromady 
plán na příští rok.

Na  Nové ulici probíhá oprava chod-
níku a  pokládka optického kabelu. Prá-
ce trochu přibrzdilo deštivé počasí, což 
by mohlo mít vliv na  termín dokončení 

– 30. září, ale věřím, že se to nepromítne 
na kvalitě provedení.

Pokračují práce na  vybudování ordi-
nace v přízemí obecního úřadu. Kdy bude 
provoz ordinace v  nových prostorách za-
hájen, bude záležet nejen na  dokončení 
stavebních prací, ale zejména na  vydání 
kolaudačního souhlasu.

Společnost Agromeli, která na  jaře 
prováděla čištění koryta potoka na návsi, 
odvezla na konci srpna vyschlý sediment 
dočasně uložený u poldru za Novou ulicí, 
čímž definitivně skončila tato akce.

Do začátku školního roku se podařilo 
obnovit veřejné osvětlení v uličce ke ško-
le. Ta je nyní osvětlena čtyřmi novými 
stožáry s  úspornějšími světelnými zdroji 
typu LED, které v době od 23 do 5 hodin 
svítí v omezeném režimu, na 60 % svého 
výkonu.

Na opravu čeká kovový kříž na pískov-
covém soklu u  bočního vchodu kostela. 
Bude odborně zrestaurován a  po  opra-
vě přemístěn k  hlavnímu přístupovému 
chodníku ke  kostelu. Tedy na  vhodnější 
místo než je to dosavadní mezi parkující-
mi auty.

V podzimních měsících počítáme také 
s  doplněním zeleně a  úpravou travních 
ploch na  dětském hřišti. Se zahájením 

Obsah Slovo starosty
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těchto prací bude hřiště současně uzavře-
no pro veřejnost.

K pravidelné údržbě zeleně patří také 
hodnocení zdravotního stavu dřevin. 
V  průběhu prázdnin jsme nechali vypra-
covat odborný dendrologický posudek 
na  35 vytipovaných stromů. U  většiny 
z  nich bude proveden zdravotní a  bez-
pečnostní řez. Některé stromy budou 
ošetřeny již během měsíce září, jiné, vyža-
dující razantnější zásah, až v období vege-
tačního klidu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za Vaše 
názory, podněty a připomínky, s nimiž se 
na  mě, případně i  na  ostatní zastupitele 
obracíte. Ať už telefonicky, mailem nebo 
osobně, a ať už se to týká jakékoliv oblasti 
života v obci. Je dobré si uvědomit, že my-
šlenky, které by nás třeba ani nenapadly, 
nás mohou obohatit, a ne se už „ze zása-
dy“ domnívat, že nám chce někdo vnutit 
svůj názor. Na různé věci lze nahlížet růz-
ně a určitě není na škodu vidět svět kolem 
nás i očima druhých. Každý názor stojí mi-
nimálně za zamyšlení.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 5. a 6. srpna pořádala TJ Sokol 23. ročník Tvaroženské olympiády pro děti a mládež. 

Celkem se v různých disciplínách olympiády zúčastnilo 150 soutěžících. 
•	 8. srpna se promítal v areálu Kosmák film Ženy v běhu, s velkou účastí diváků.
•	 9. srpna se konala diskotéka s VJ´s TWO.
•	 10. srpna navštívila naši obec legendární česká country kapela Rangers, známá také 

pod názvem Plavci. Po ní následoval koncert kapely Lehká noha. Z důvodu špatné-
ho počasí se vystoupení konala v sále KD Kosmák, což se také negativně projevilo 
na návštěvnosti.

•	 11. srpna se konala Tvaroženská pouť zahájená tradičně v ranních hodinách mší sva-
tou u kaple Panny Marie Sněžné na Santonu.

•	 11. srpna ve večerních hodinách jsme mohli ještě jednou navštívit letní kino, promí-
tal se film Bohemian Rhapsody. 

•	 25. srpna pořádali hasiči 10. ročník závodu v  požárním útoku O  pohár starosty 
SDH Tvarožná. V kategorii Muži vybojovalo 1. místo družstvo z Hostěrádek-Rešova, 
na  2.  místě se umístila Mokrá, na  3. místě Radslavice. Tvarožná obsadila 7. místo. 
V kategorii Ženy byly výsledky následující: 1. Dražovice, 2. Radslavice a 3. Křenovice.

•	 7. září jsme mohli ochutnat dobrý burčák od tvaroženských vinařů při Tvaroženské 
burčákové. K poslechu i tanci zahrála kapela 4 tety.

Pozvánka na plánované akce a události
•	 21. září – Skautská Šprýmiáda.
•	 10.–13. října – Divadelní víkend na Sokolovně.

Aktuality z obce
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•	 17. listopad – Sázení stromů u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce.
•	 30. listopad – Vzpomínkové akce – 214. výročí bitvy tří císařů.

Poděkování
Děkujeme TJ Sokol a  všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na  zdárném průběhu 
Tvaroženské olympiády.

Výbor TJ Sokol Tvarožná děkuje Ivoně Šťastné za vzornou přípravu a organizaci 23. roč-
níku „Tvaroženské olympiády“. Také děkuje všem rozhodčím a  dalším pomocníkům 
této oblíbené předpouťové sportovní akce.

Za výbor TJ 
Jan Urbánek

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–listopad 2019
sobota 21. 9. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 2. 10. 2019 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 10. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 23. 10. 2019 15.00–17.00 hod.
sobota 2. 11. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 13. 11. 2019 9.00–11.00 hod.
sobota 23. 11. 2019 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 společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Otevírací doba pobočky pošty Partner Tvarožná
pondělí 7:30–11:30 12:30–16:30 hodin
úterý 7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
středa 11:00–13:30 14:30–18:00 hodin
čtvrtek 7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
pátek 7:30–11:30 12:30–14:00 hodin 
Kontaktní telefon 544 251 095.

Upozornění občanům
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Plánovaná úprava návsi
V posledním čísle zpravodaje byly uve-

řejněny tři obrázky (vizualizace) ze zpraco-
vané studie řešící úpravy návsi. Tyto vizua-
lizace se provádějí, aby člověku pomohly 
utvořit si reálnější představu o návrhu, ale 
mnohdy mohou i mást, protože nevytvá-
řejí skutečný obraz. K těmto návrhům mo-
hou být připomínky, s nimiž jsme také po-
čítali a také za tím účelem jsme tuto část 
studie zveřejnili, ale nějaký závěr z  toho 
vyvozovat nelze. Ten je možné učinit až 
po seznámení se s kompletní studií.

Na internetových stránkách obce byla 
pod odkazem „Obec“ zřízena nová zálož-
ka „Připravované projekty“. Zde je umístě-
na kompletní studie a  lze se s ní podrob-
ně seznámit. Druhou možností je tištěná 
forma dostupná k nahlédnutí na obecním 
úřadě.

Z  otištěných vizualizací v  minulém 
čísle získali někteří z vás dojem, že dojde 
k  podstatnému navýšení zpevněných 
ploch na  úkor zeleně. Ze situace, kterou 
otiskujeme, je zřetelnější skutečný poměr 

mezi plochami zeleně a  plochami zpev-
něnými. Důležitá by měla být i funkčnost 
centrálního prostoru návsi, tedy aby byla 
využitelná a využívaná, abychom ji nevní-
mali jen z chodníků a vozovek, které toto 
centrum obklopují.

V části u prodejny Enapo je uvažováno 
se zpevněnou plochou s využitím pro po-
jízdnou prodejnu a stánkový prodej. Tyto 
aktivity by se tímto přesunuly do obytné 
zóny z dosavadního prostoru u krajské sil-
nice před obchodem pana Rafaje. Dochá-
zí tím ke zvýšení bezpečnosti a částečné-
mu řešení nynějších kolizních situací.

Studie není definitivním řešením. Jde 
o  koncepční návrh jednotlivých ploch, 
komunikací a zeleně a jejich využití. V na-
vazujícím projektu budou podrobněji 
specifikovány šířky chodníků, materiálo-
vé provedení mostků, zpevněné plochy, 
typy svítidel i vodní prvek. V těchto oblas-
tech nepanuje názorová shoda ani mezi 
jednotlivými zastupiteli.

Petr Buchta

POZVÁNKA
Vážení příznivci stolního tenisu – senioři i seniorky. 
Místní skupina seniorů výše uvedeného zaměření Vás ráda uvítá mezi námi. Naši 
činnost obvykle zahajujeme koncem měsíce září a věnujeme se jí až do května násle-
dujícího roku. V místní tělocvičně (KD Kosmák) máme vyhrazené pondělky a čtvrtky 
v době 14.00–16.00 hod. Rádi uvítáme i mladší adepty (adeptky), kteří se mohou 
v uvedeném čase uvolnit. Kromě sportovního vyžití užijete mnohdy i spoustu legrace. 
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím krátkou SMS zprávu na telefonní 
číslo 602 587 760. Se začátkem zahájení letošní činnosti Vás budeme kontaktovat. 
Pokud eventuálně žádáte detailnější informace, ozvěte se rovněž telefonicky.

Těšíme se na shledání s Vámi.
Místní skupina stolního tenisu seniorů.
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Naše zeleň
Letošní léto bylo v jistém ohledu velice 

zvláštní. Nejdříve jsme poslouchali zprávy 
o  rozsáhlých požárech na  Sibiři, po  pár 
týdnech se k  tomu přidaly i zprávy o po-
žárech a nenávratné likvidaci Amazonské-
ho pralesa. Ale ani tady špatné zprávy ne-
končí. Každého, kdo se letos v létě toulal 
českou přírodou, musel znepokojit stav 
našich lesů. Kůrovcovou kalamitu oprav-
du nebylo možné přehlédnout.

V naší obci máme zatím stále relativně 
velké množství zeleně, za  kterou z  velké 
části vděčíme hlavně našim předkům. Ko-
lik zeleně budou ve  svém okolí mít naši 
potomci, to už ale záleží jen na nás. V rám-
ci péče o stávající stromy byl v měsíci srp-
nu vypracován dendrologický posudek 
na 34 vytipovaných stromů v  intravilánu 
naší obce. Na základě jeho výsledků, kte-
ré si můžete prohlédnout na  interneto-
vých stránkách obce (www.tvarozna.cz/
obec/zelen-v-obci), byla oslovena odbor-
ná firma, která provede navržená opatře-
ní. Práce budou probíhat převážně v loka-

litě u kostela, na návsi a v areálu Kosmák. 
Některá opatření je nutné provést ještě 
ve  stávajícím vegetačním období, jiná 
budou provedena až ve vegetačním klidu. 
Téměř u  poloviny posuzovaných stromů 
byla jejich perspektiva odhadnuta na cca 
3 až 5 let. Z této skutečnosti jednoznačně 
vyplývá, že nestačí jen o stávající stromy 
pečovat, ale že je nutné vysazovat i  stro-
my nové.

Ještě v  letošním roce hodláme vysa-
dit nové stromořadí v  lokalitě u  Hrušek, 
u  Černého kříže za  Masarykovou alejí. 
Sázení proběhne ve  spolupráci s  občan-
ským sdružením Větvení, které nám zdar-
ma zhotovilo projekt výsadby (rovněž 
dostupný na  výše uvedených interneto-
vých stránkách) a dodá i příslušné stromy 
a  keře. Výsadba bude probíhat u  příleži-
tosti třicátého výročí Sametové revoluce. 
Na tuto akci zveme všechny velké i malé 
občany, kterým záleží na  životním pro-
středí, ve kterém žijeme.

Za komisi 
zemědělskou 

a životního 
prostředí 

Jan Spáčil

Zprávy z výborů a komisí
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Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná, oddíl kopané – rozlosování PODZIM 2019
Sezona 2019/2020

MUŽI
kolo den datum začátek utkání

2 NE 11.8. 10:30 Tvarožná – Těšany B
3. NE 18.8. 17:00 Kobylnice – Tvarožná
4. SO 24.8. 17:00 Tvarožná – Želešice B
5. NE 1.9. 16:30 Rajhradice B – Tvarožná
6. NE 8.9. 16:00 Újezd B – Tvarožná
7. NE 15.9. 10:30 Tvarožná – Blažovice B
8. SO 21.9. 15:30 Moutnice B – Tvarožná
9. NE 29.9. 10:30 Tvarožná – Opatovice

10. VOLNO
11. NE 13.10. 10:30 Tvarožná – Pozořice B
12. SO 19.10. 14:30 Měnín B – Tvarožná
13. NE 27.10. 10:30 Tvarožná – Blučina B
1. NE 3.11. 10:30 Ořechov B – Tvarožná
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Co dělají skauti o prázdninách
Skautský rok je podobný jako ten škol-

ní. Začíná první zářijové dny a  zdánlivě 
by mohl končit v měsíci červnu, ale s tím 
koncem je to trošku jinak. Skautský rok 
má své vyvrcholení na letním skautském 
táboře, kde si nejen děti, ale i  vedoucí 
vyzkouší v praxi to, nač se celý rok teore-
ticky připravovali. Každý si vyzkouší svoje 
tábornické dovednosti, znalost zdravově-
dy, máme více času na nejrůznější sporty 

a soutěže. Díky tomu, že jsme několik dnů 
téměř součástí přírody, máme možnost 
ji lépe pozorovat, poznat a pochopit.  Ta 
poslední poznámka souvisí s  letošní ků-
rovcovou kalamitou, se kterou jsme byli 
na  táborech přímo konfrontováni a  děti 
viděly, jak jim les doslova mizí přímo před 
očima.

1. skautský oddíl Tvarožná a  klub do-
spělých Tuláci uspořádaly v letošním roce 
opět dva tábory. Ten první, který bývá 

označován jako tábůrek, byl na  pět dnů 
a  byl určen našim nejmenším, benjamín-
kům z družiny Skřítků. Tábůrek se konal již 
pošesté. Zázemí nám poskytla skautská 
základna Strážná, 13. skautského středis-
ka Hiawatha z Brna. Tato základna je kou-
síček od brněnského Globusu, ale přitom 
je ze všech stran obklopena lesy a pěknou 
přírodou. Této akce se zúčastnilo víc než 
padesát osob, dvacet devět dětí, jejich 

rodiče a deset osob v organizačním týmu. 
Celým tábůrkem doprovázely účastníky 
postavy Rumcajse, Manky a Cipíska.    

Druhý tábor, na  který se tvaroženští 
skauti vypravili, byl určený pro děti star-
ší, pro světlušky, vlčata, skautky a skauty.  
V  pořadí se jednalo o  26. skautský tábor, 
kterého se tvaroženští skauti aktivně 
účastnili. V letošním roce jsme tábořili té-
měř patnáct dnů, a to na tábořišti Ochoz, 
skautského střediska Parkán z  Polné. Tá-
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bora se zúčastnilo 24 dětí, šest vedoucích 
a tři kuchaři. Během tábora jsme putovali 
za pokladem, jako průvodce nám sloužila 
kniha od Roberta Louise Stevensona, Po-
klad na ostrově.

Tolik krátké ohlédnutí za  koncem 
skautského roku 2018/2019. Skautské 
putování není nikdy u  konce, a  proto se 
ještě podívejme, co nás bude čekat v roce 
novém (2019/2020). Děti budou pracovat 
opět ve třech výchovných kategoriích. Be-
njamínci budou mívat pravidelné schůzky 
v pondělí od 17:00 do 18:30, první schůz-
ka byla 9. září. Světlušky a skautky se bu-
dou ke své činnosti scházet vždy ve stře-
du od 17:00 do 18:30, první schůzka byla 
4.  září. A  nakonec vlčata a  skauti, ti se 
budou scházet v pátek od 16:00 do 19:00, 
první schůzka se konala 13. září. Je nám 
to velice líto, ale z kapacitních důvodů již 
nemůžeme v  letošním skautském roce 
přijmout další nové členy.

Než zapadneme sněhem a schováme 
se do  naší skautské klubovny, čeká nás 
největší akce, kterou již dvacet tři let or-
ganizujeme pro širokou veřejnost, Šprý-
miáda. Ta letošní bude na  téma „České 
písničky“ a uskuteční se v sobotu 21. září. 
Již dnes si dovolujeme pozvat všechny 
děti, ale i rodiče na tento den plný soutě-
ží, zábavy a dobrodružství. Zájemce, kteří 
nám nabídli pomoc s organizací tohoto 
relativně náročného podniku jsme pozva-
li na  koordinační schůzku, která se usku-
tečnila v neděli 8. září v 18:00 ve skautské 
klubovně.

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
vedoucím, kteří se věnují dětem při naší 
celoroční činnosti, ale i těm, kteří nám po-
máhají jen někdy, na táborech, na výpra-
vách. Velký dík patří také rodičům, kteří 
podporují děti na jejich skautské cestě. 

Jan Spáčil 
SkautiTvarozna.cz
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Základní škola Tvarožná
Nový školní rok 2019/2020 jsme za-

hájili v pondělí 2. září v 8 hodin před bu-
dovou školy. Zahájení se zúčastnil pan 
starosta Ing.  Petr Buchta, 19 nových prv-
ňáčků v doprovodu svých nejbližších, žáci 
všech ročníků a  pedagogický sbor naší 
školy. Přivítali jsme i  dvě nové žákyně 
pátého ročníku, které k  nám přestoupily 
z jiných ZŠ.

Letos se v naší škole vzdělává 84 žáků. 
Tři z  nich jsou do  naší školy nahlášení, 
ale vzdělávají se v  zahraničí. Rozdělení 
tříd je tedy historicky úplně poprvé pět 
ročníků v pěti třídách. Snad tento model 
vydrží alespoň pár let. Letos tedy: 1. roč-
ník vede paní učitelka Dagmar Divišová, 

2. ročník paní učitelka Kateřina Kalužová 
s  asistentkou pedagoga  Zuzanou Ryšán-
kovou, 3. ročník paní učitelka Markéta 
Dragounová s  asistentkou pedagoga 
Simonou Škarvadovou, 4. ročník paní 
učitelka Pavlína Třečková s  asistentkou 
pedagoga Ivanou Zelinovou, 5. ročník 
paní ředitelka Věra Floriánová. Martina 
Eklová povede výuku angličtiny a  příro-
dovědu u  páťáků zajistí paní učitelka Iva 
Frýzová. O  pořádek ve  škole bude i  na-
dále pečovat školnice paní Renata Laníč-
ková. Náboženství římskokatolické bude 
vyučovat pan farář a  paní katechetka 
Hoffmannová. Školní družinu povedou 
ve dvou odděleních paní vychovatelka Ni-

kola Gregorová a Eva Zobalová. Ráno 
na  žáky dohlédne Zuzana Ryšánko-
vá. Provoz družiny je jako loni – ráno 
od 7 do 8 hodin a odpoledne od 11.40 
do  16.00 hodin. Termíny odchodů 
dětí ze Školní družiny zůstávají stejné 
jako loni v 13, v 15 a 16 hodin v obou 
odděleních. Zájmové kroužky a kluby 
rozjedou svoji činnost od měsíce října. 
Plavecký výcvik v  rozsahu 10 lekcí 
jsme zahájili v úterý 17. září. Informač-
ní třídní schůzky se konaly ve středu 
11. září. 

Během prázdnin se ve  škole ma-
lovalo a generálkou prošla i ředitelna. 
Ve  třídách se objevil nový nábytek 
a  pro prvňáky přibyly i  nové lavice 
a židličky. S vyšším počtem žáků mu-
síme počítat i v šatně, kam se podařilo 
dodat další věšáky a lavičky.

Sběr starého papíru přes prázdni-
ny fungoval bez problémů. Nejbližší 
termín sběru plánujeme na polovinu 
září. Termín zveřejníme na  vývěsce 
školy a na webu.

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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Všem žá-
kům, jejich ro-
dičům a  také 
p e d a g o g ů m 
přeji, aby 
nový školní 
rok 2019/2020 
prožili v  klidu, 
pohodě a  s  ra-
dostí z nových 
zážitků a  zku-
šeností.

Mgr. Věra 
Floriánová 

ředitelka ZŠ 
Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Prázdniny skončily a  nasta-

ly první školní dny a  týdny. Ty 
mohou přinést radost i  smutek, 
a někdy dokonce slzičky. Malým 
dětem ve školce se stýská po ma-
mince, a  těm větším ve  škole 
zase po prázdninovém lenošení. 
Ale tak už to v životě chodí.

V  tomto školním roce nás 
čeká spousta zajímavých spor-
tovních, ale i  kulturních akcí 
a  samozřejmě výletů. 10. září 
proběhl v mateřské škole projekt 
pod názvem „Máme rádi zvířata“, 
do  kterého jsme se zapojili již 
na konci minulého školního roku 
a byli jsme vybráni.

26. září nás čeká cvičení se 
Zdravíkem. 18. října k  nám při-
jede opět pan Leoš Drahotský, 
tentokrát s  hudebním progra-
mem „Z  pohádky do  pohádky“. 
V  tomto programu se seznámí-
me s  řadou hudebních nástrojů 
tradičních i netradičních.
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23. října se vydáme do obory 
Holedná na  program „Do  lesa 
s  lesníkem“. Budeme rádi, když 
děti přinesou pro zvířátka z obo-
ry suché pečivo, jablíčka a samo-
zřejmě kaštany. V průběhu měsí-
ce října budou připraveny v hale 
mateřské školy přepravky na  již 
zmíněné dobroty.

Od října zahájíme dopolední 
aktivity, které doplní náš školní 
vzdělávací program. Bude to 
logopedie, hra na  flétnu, jóga, 
keramika a  šikovné ručičky. Od-
polední kroužek angličtiny pod 
vedením paní učitelky Simo-
ny Moore začne v  měsíci říjnu, 
a  to pravidelně každou středu. 
V  tomto školním roce otevřeme 
nově kroužek náboženství, který 
povede paní učitelka Marta No-
votná. Kroužek bude probíhat 
v odpoledních hodinách, termín 
v  průběhu měsíce září upřesní-
me. Doufáme, že se naše aktivity 
budou dětem líbit, a každé dítě si vybere, 
co ho nejvíce zajímá.

Sběr starého papíru bude pravidelně 
první středu nebo čtvrtek v  měsíci. Bude-
me se těšit na další spolupráci s vámi, stej-
ně jako v minulých letech.

Na  závěr vám, čtenářům zpravodaje, 
přeji příjemné prožití slunného podzimu 
a  co nejméně starostí. Rovněž vám přeji, 
abyste pro pracovní shon nezapomněli 
na to, co vám v  létě dělalo radost, a našli 
čas pro relaxaci i během školního roku.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1949
Jak po roce 1948 končili soukromníci ve Tvarožné?

Vytváření socialistického obchodu
V  tomto roce bylo u  nás započato 

s  rozšiřováním socialistického obchodu. 
Hostinec p.  Havla byl převzat Okresním 
komunálním sdružením, jeho řeznictví 

převzal národní podnik Masna. Dřívější 
majitel se stal zaměstnancem těchto pod-
niků. Majitelka obchodu Albertina Havlo-
vá na čís. … odhlásila obchod smíšeným 
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zbožím, rovněž tak obchodník Alois Kaláb 
na čís. … Zastavení prodeje ohlásili proto, 
že jako soukromí obchodníci nebyli před-
nostně zásobováni zbožím a nemohli pro-
to uspokojiti své dosavadní zákazníky.

Hostinec p.  Inocence Šíra byl zavřen 
a v uvolněných místnostech byly zřízeny 
klubovny pro schůze MNV a mládež. Tam-
též i  jeho řeznictví bylo uzavřeno a  jme-
novaný dostal zaměstnání jako dělník 
na brněnských jatkách (str. 326–327).

Volba předsedy MNV
10. prosince 1949 byla provedena re-

organizace MNV. Dosavadní předseda Ja-
roslav Klimeš se této funkce vzdal. Na ná-
vrh předsedy akčního výboru Metoděje 
Omasty byl zvolen všemi hlasy za předse-
du Václav Kosík, člen KSČ, dělník z čís. 67. 
Druhým místopředsedou byl v radě MNV 

zvolen Antonín Gale z čís. 21 a Blahák Emil 
zemědělským referentem. Celkem bylo 
zvoleno 6 členů rady.

Odměny za  vykonávání funkcí byly 
takto rozděleny: předseda 9.500 Kčs 
za rok, členové rady dohromady 4.000 Kčs 
a pokladník 5.000 Kčs.

František Kopecký 
kronikář obce

Málo známá Tvarožná
Uveřejňujeme několik fotografií tva-

roženského mlýna. Dávají přehled o  po-
stupném stavebním vývoji tohoto, dříve 
tak významného hospodářského objektu. 

Patřil rodině Bahnerově. Poslední fotogra-
fie je z roku 1989. O mlýně se více dozvíte 
v  knihách o  historii obce a  na  obecních 
internetových stránkách.

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. listopadu 2019. 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.

Zpravodajův básnický koutek

Snící nebo spící 
postava vyvstává.
Ze zakletí času 
nasávaje jasu.
Ke skutku kdo ví, 
kořeny ji kotví.
Je ve své kráse, 
až zcela rozmodrá se.
Úsměv pro slunce 
a perly dešťové.
Spolu pro dny, 
pro nové.
Přivřená víčka sám 
blankyt hýčká.

autor básně: 
Jaroslav Daněk

foto: Zuzana 
Ryšánková, Kořeny (2019), 

olejomalba na plátně, 
rozměr 100 × 70 cm
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září–říjen 2019
91 let Švehla Oldřich, Tvarožná 193
90 let Foitlová Vlasta, Tvarožná 334
80 let Kyvířová Nasťa, Tvarožná 175 
 Mucha Václav, Tvarožná 282
70 let Kosík Jaromír, Tvarožná 324 
 Pokorná Marie, Tvarožná 310 
 Kopecký František, Tvarožná 323
65 let Prochová Jaroslava, Tvarožná 154 
 Kaláb Rudolf, Tvarožná 3
60 let Palčík Hynek, Tvarožná 218

Všem jubilantům blahopřejeme!

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 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. 9. 2019.

Naši jubilanti

REKLAMA



Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH, X. ročník, 25. srpna 2019

Zahájení školního roku v ZŠ Tvarožná, 2. září 2019




