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Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Drápala a sbírky loutek Milana Knížáka,
zámek Strážnice, 31. května 2020.

Žehnání nového hasičského vozidla, 7. června 2020.
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Vážení spoluobčané,
vítám Vás u prázdninového čísla zpravodaje.
Od 1. července došlo ke změně otevírací doby sběrného dvora. Sběrný dvůr
bude otevřen každý týden. V liché týdny
vždy ve středu od 15 do 18 hodin a v sudých týdnech v sobotu od 9 do 11 hodin. Uložit odpad ve sběrném dvoře je
však možné i mimo tuto dobu, po předchozí osobní nebo telefonické domluvě
s pracovníky technické skupiny obce (tel.
724 382 973). Sběrný dvůr je určen pouze
občanům Tvarožné, kteří mají uhrazen
poplatek za svoz komunálního odpadu.
A v souvislosti s ukládáním odpadu
bych chtěl znovu zdůraznit, že v prostoru obratiště za Novou ulicí žádná skládka není. I když to tak díky některým občanům vypadá. Teprve po předchozím
souhlasu zástupců obce nebo s vědomím
pracovníků technické skupiny je zde možné uložit ořezané větve, které lze následně poštěpkovat nebo spálit. Odpad, který
má své místo v kompostéru nebo v kontejneru na bioodpad, zde nemá co dělat.
Také uložení zeminy, ať už trvalé, pokud
se jedná o vhodný materiál k dalšímu využití, nebo jen dočasné, je nutné předem
domluvit na OÚ.
Od konce května funguje v obci nový
bezdrátový rozhlas. Chtěl bych požádat
ty z Vás, kdo máte problém se slyšitelností
hlášení, abyste to oznámili na obecní úřad.
Hlasitost jednotlivých tzv. rozhlasových
hnízd lze individuálně nastavit. Demontáž dosavadních reproduktorů a drátových rozvodů proběhne během prázdninových měsíců.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo dohodu o investičním příspěvku s SVK Šlapanicko na vyRočník 48 • Číslo 4 • červenec–srpen 2020

budování vodovodu a kanalizace v ulici bylo na tuto stavbu vydáno povolení voVinohrady a Velatická. Po jednáních s SVK doprávním úřadem Šlapanice.
a s provozovatelem vodohospodářské inNa jiném místě tohoto zpravodaje přifrastruktury VAS a.s. by realizace těchto nášíme článek „Jak pokračuje projekt cyksítí v ulici Vinohrady mohla proběhnout lostezek na Šlapanicku“. Z tohoto článku
ještě letos na podzim, na Velatické pak se dozvíte, jak probíhá příprava a realizana jaře příštího roku.
ce cyklostezek v okolí. Bohužel na PozoNa přelomu června a července byla řicku se situace zkomplikovala. V úseku
odbornou firmou provedena regenera- Velatice–Tvarožná, v trase stávající polní
ce povrchu víceúčelového hřiště v areálu cesty, nedošlo k dohodě se třemi vlastníKosmák. I když se jedná o určité provizor- ky dotčených polních pozemků. S ostatníní řešení, věříme, že hřiště bude nyní lépe mi asi padesáti vlastníky na tomto úseku
a častěji využívané.
se dohodnout podařilo a také s vlastníky
V jednom z loňských čísel zpravodaje na katastrech ostatních obcí. Trasa cyk(č. 2/2019) jsem v souvislosti s čištěním lostezky mezi Tvarožnou a Velaticemi tak
koryta Tvaroženského potoka na návsi bude zkrácena asi o 150 metrů a zůstane
zmiňoval potřebnost dalších vhodných zde část stávající nezpevněné polní cesty.
protipovodňových opatření. Také to, Je poněkud paradoxní, že už nyní polní
že většinu z nich nelze realizovat, proto- cesta do těchto pozemků částečně zasaže jejich umístění na soukromých země- huje, už nyní je značena jako cyklistická
dělsky využívaných pozemcích je bez trasa a dotčené části pozemků se navíc
provedení pozemkových úprav nereálné. nacházejí v ochranném pásmu nadzemSnad jediným opatřením tohoto druhu, ního elektrického vedení vysokého nakteré můžeme provést na obecních po- pětí. Nejen z tohoto důvodu, ale i proto,
zemcích, je zachycení vody a splavenin že obec hospodaří s veřejnými prostředky,
z polní cesty k lesu a z přilehlých polních nemůže při jednání s vlastníky přistoupit
pozemků svažujících se k této cestě. Jed- na jakýkoliv návrh, a to ani v případě, kdy
ná se o vytvoření soustavy retenčních část investičních nákladů bude hrazena
prostorů pro zachycení a pozdržení vody z dotace. V únoru jsme podávali na minipři přívalových srážkách pomocí kaskády sterstvo projektový záměr, který obsahokamenných přehrážek v úvozu nad Hlin- val základní údaje o plánované cyklostezkami. Součástí stavby je i přeložka vodo- ce, tedy mimo jiné i délku trasy. Proto je
vodu a úprava obslužné účelové komuni- teď třeba chybějící část cyklostezky na kakace. Náklady na tuto stavbu představují tastru Tvarožné nahradit v jiné obci, aby
asi 8 mil. Kč. Se společností Envipartner, celková délka trasy zůstala zachována. To
s níž jsme spolupracovali i při financování má za následek úpravu projektu, posunového obecního rozhlasu, jsme uzavřeli nutí termínu pro vydání územního rozsmlouvu za účelem získání dotace na ten- hodnutí i ohrožení konečného termínu
to nákladný projekt. Dojde tak k ochraně pro podání žádosti o dotaci. Dál už v proulice Hlinky, k zamezení zanášení dešťo- gnóze pokračovat nebudu. Je však jasné,
vé kanalizace v této ulici i koryta potoka že z vlastních prostředků nejsou obce
pod mostem u bývalé kovárny, kde tato schopny tento projekt zrealizovat.
kanalizace vyúsťuje. Na začátku července
Milí spoluobčané, rád bych zůstal optimistou. I když se říká, že optimista je pouTvaroženský zpravodaj
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ze špatně informovaný pesimista, a že je
lépe být pesimistou, protože ten, když je
překvapen, tak vždycky pouze příjemně.
Přeji Vám i Vašim dětem krásné prožití
prázdnin a dovolených, odpočinek, rege-

neraci sil tělesných i duševních a optimistický pohled na svět bez nepříjemných
překvapení.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 25. května byly opět po více jak dvou měsících otevřeny základní škola a mateřská

•
•

•
•
•
•
•

•

škola. Školy byly uzavřeny 11. a 17. března z důvodu epidemie nemoci COVID 19.
Postupně se k normálnímu chodu a běžným úředním hodinám navrátila i činnost
obecního úřadu a pošty.
26. května byl zprovozněn nový bezdrátový rozhlas v obci, realizaci prováděla firma
JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva.
31. května se konala na zámku ve Strážnici vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Drápala a sbírky loutek Milana Knížáka. Výstava obrazů V. Drápala je otevřena do 31. října 2020, výstava historických loutek ze sbírek M. Knížáka je otevřena do roku 2025.
Ve spodní části strážnického zámku je možno si také prohlédnout výstavu lidových
krojů.
7. června požehnal pan farář David Ambrož před kostelem sv. Mikuláše, za velké
účasti veřejnosti, nové hasičské vozidlo.
8. června provedla firma VIVO CONNECTION spol. s r. o. instalaci veřejné sítě Wi-Fi
v budově kulturního domu Kosmák. V obci jsou nyní k dispozici dvě místa pro bezplatné připojení k internetu – v budově Sokolovny a ve zmíněném kulturním domě.
17. června proběhlo slavnostní rozloučení a „pasování“ budoucích prvňáčků v mateřské škole.
30. června proběhlo předání vysvědčení a slavnostní ukončení školního roku v základní škole.
1. července bylo předáno do užívání opravené hřiště s umělým povrchem v areálu
Kosmák. Byla provedena tzv. regenerace povrchu (hloubkové čištění tlakovou vodou, postřik proti mechu a aplikace nového křemičitého písku), realizaci prováděla
firma UMĚLKY s.r.o. Brno.
12. července pořádala Jednota Orel Tvarožná závody modelů RC Rally Tvarožná.

Pozvánka na plánované akce a události
• 3.–4. srpna – Tvaroženská olympiáda TJ Sokol.
• 6. srpna – Letní kino – areál Kosmák, začátek ve 20.30 hod (název filmu bude včas
zveřejněn dle aktuální nabídky).

5

Ročník 48 • Číslo 4 • červenec–srpen 2020

• 7. srpna – Diskotéka – DJ P.M.C. Aleš Pudivítr, areál Kosmák, začátek ve 20 hod.,
•
•

vstupné 100 Kč.
8. srpna – Hudební večer, areál Kosmák, od 20 hod. – Duo Groovey (Simon a Garfunkel Revival), od 22 hod. – Lehká Noha, vstupné 100 Kč.
9. srpna – Letní kino – areál Kosmák, začátek v 21.00 hod. (název filmu bude včas
zveřejněn dle aktuální nabídky).

Poděkování
Děkujeme učitelkám, dětem i rodičům za zvládnutí nelehkého období výuky při uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru.

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–září 2020
sobota
25. 7. 2020
středa
29. 7. 2020
sobota
8. 8. 2020
středa
12. 8. 2020
sobota 22. 8. 2020
středa
26. 8. 2020
sobota
5. 9. 2020
středa
9. 9. 2020
sobota
19. 9. 2020
středa
23. 9. 2020

9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–18.00 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.

Jak pokračuje projekt cyklostezek na Šlapanicku
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který sdružuje celkem 27 obcí z našeho regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první etapy cyklostezek. V současné době se dokončují
4 úseky:
Šlapanice – Brno-Slatina
Ponětovice – Kobylnice
Kobylnice – Sokolnice
Sokolnice – Telnice
Tvaroženský zpravodaj
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Rozpočet stavebních prací na první
etapě je 49,6 mil. Kč,
na akci se podařilo
prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj a Integrovaného regionálního operačního
programu
(IROP) získat dotaci
z Evropských fondů
ve výši 90 % uznatelných nákladů. Na dofinancování se podílejí členské obce svazku,
přes jejichž území cyklostezky procházejí,
a také Jihomoravský
kraj a Město Brno.
Pokud
nenastanou žádné komplikace, stavba bude dokončena v předstihu.
Pak přijde na řadu kolaudace, majetkové
vypořádání pozemků
pod
cyklostezkou,
vyúčtování
dotace
a další nezbytné administrativní kroky,
nutné ke zdárnému
ukončení celé akce.
V těchto dnech se
také rozbíhají práce
na přípravě realizace II. etapy cyklostezek na Šlapanicku, která zahrnuje dva úseky: Jiříkovice–Blažovice a Kobylnice–Prace. I na tuto akci je příslib dotace z EU, zbytek pokryjí
příspěvky čtyř jmenovaných obcí. Začátkem května jsme obdrželi pravomocné stavební povolení a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele této etapy. Její předběžný
rozpočet je 32,4 mil. Kč. Svazek bude rovněž vybírat banku na předfinancování celé
stavby. Její zahájení plánujeme na podzim tohoto roku a ukončení k 30. 6. 2021.
Souběžně s tím probíhá příprava cyklostezek na Pozořicku. Dokončují se projekty,
připravuje se žádost o územní rozhodnutí a také o dotaci. Tyto cyklostezky propojí
obce Podolí, Velatice, Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice a Viničné Šumice. Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2021. Záleží to hlavně na tom, jak rychle se po7
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daří získat souhlasy vlastníků dotčených pozemků, stavební povolení a také potřebné
finanční prostředky.
Jak již bylo řečeno v úvodu, investorem cyklostezek je Dobrovolný svazek obcí
Šlapanicko, který v současné době intenzivně pracuje na přípravě a realizaci všech tří
zmiňovaných etap. Věříme, že už letos v létě využijí cyklostezky I. etapy nejen cyklisté,
ale i bruslaři, maminky s kočárky a chodci ke sportu a výletům do okolí. Přejeme vám
příjemnou chůzi nebo jízdu.
Rudolf Staněk,
manažer DSO Šlapanicko

Na fotografiích: pokládka asfaltu na budovaném úseku Ponětovice – Kobylnice a stavba
mostu přes potok v Ponětovicích.

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
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Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 11 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 22. června 2020 v 18.00 hod. v sále Sokolovny ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/11/20 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 2/11/20 – Návrhovou komisi:
Mgr. Věra Floriánová
Jaromír Kocourek
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 3/11/20 – Ověřovatele zápisu:
Ing. Jiří Brzobohatý
Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 4/11/20 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2019 – přijat bez
výhrad.
Příloha č. 1 – Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Příloha č. 1a – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Příloha č. 1b – Zpráva o výsledku řádné inventarizace za rok 2019
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 5/11/20 – Roční účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2019.
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2a – Rozvaha
Příloha č. 2b – Příloha k výkazům
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 6.1/11/20 – Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na rekonstrukci kotelny v kulturním domě Kosmák pro TJ Sokol Tvarožná.
		 Usnesení č. 6.2/11/20 – Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 650.000 Kč pro TJ
Sokol Tvarožná na rekonstrukci kotelny v kulturním domě Kosmák.
Příloha č. 3 – Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na rekonstrukci
kotelny
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 7/11/20 – Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička za účelem společného nákupu energií.
Příloha č. 5 – Smlouva o spolupráci
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		
9
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		 Usnesení č. 8/11/20 – Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba
integrované sítě bezpečných cyklostezek na Šlapanicku: etapa Pozořicko“ s DSO
Šlapanicko a obcemi svazku.
Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení ZO č. 12/10/20 ze dne 24. 2. 2020.
Příloha č. 6 – Smlouva o spolupráci a financování projektu
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 9/11/20 – Dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby a majetkové vypořádání s SVK Šlapanicko – inženýrské sítě v lokalitě Vinohrady.
Příloha č. 7 – Dohoda o investičním příspěvku
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 10/11/20 – Dohodu o investičním příspěvku na realizaci stavby
a majetkové vypořádání s SVK Šlapanicko – inženýrské sítě v lokalitě Velatická.
Příloha č. 8 – Dohoda o investičním příspěvku
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 11/11/20 – Plánovací smlouvu se společností HV PROFI STAVEBNÍ,
s.r.o., týkající se předání nově vybudované infrastruktury v souvislosti s akcí
„Obytný soubor Tvarožná“ ulice Sivická.
Příloha č. 9 – Plánovací smlouva
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 12/11/20 – Směnnou smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým
věcem, týkající se směny částí obecních pozemků p. č. 532/2, 532/3 a částí
pozemků p. č. 550, 551, 552, vše v k. ú. Tvarožná.
Příloha č. 10 – Směnná smlouva
Příloha č. 11 – Geometrický plán
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 13/11/20 – Nájemní smlouvu, týkající se pronájmu obecního pozemku p. č. 1084/5 v k. ú. Tvarožná s doplněním vyčíslení poměrné části nájmu na rok
2020.
Příloha č. 12 – Nájemní smlouva
Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 14/11/20 – Darovací smlouvu se ZUŠ Pozořice.
Příloha č. 13 – Darovací smlouva
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 15/11/20 – Předčasné splacení úvěru v souladu se smlouvou
č. 36/15/330 uzavřenou dne 09.11.2015 se společností Oberbank k datu výročí
smlouvy.
Předpokládaná výše doplatku činí 1.068.000 Kč. Zastupitelstvo obce deleguje
na radu obce pravomoc ke všem nezbytným úkonům spojených s předčasným
splacením tohoto úvěru.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
		 Usnesení č. 16/11/20 – Koupi pozemků p. č. 1066/49 (výměra 2 692 m2, orná
Tvaroženský zpravodaj
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půda) a p. č. 527/1 (výměra 1 328 m2, ostatní plocha) vše v k. ú. Tvarožná za dohodnutou kupní cenu 620 Kč/m2. Pověřuje radu obce uzavřením kupní smlouvy
a provedením rozpočtového opatření.
Příloha č. 14 – Informace o pozemcích z KN
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 0
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 22. 6. 2020
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Ing. Jiří Brzobohatý, v. r.
Ing. Vilém Šimek, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Příloha č. 1a – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Příloha č. 1b – Zpráva o výsledku řádné inventarizace za rok 2019
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 2a – Rozvaha
Příloha č. 2b – Příloha k výkazům
Příloha č. 3 – Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na rekonstrukci kotelny
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 5 – Smlouva o spolupráci
Příloha č. 6 – Smlouva o spolupráci a financování projektu
Příloha č. 7 – Dohoda o investičním příspěvku
Příloha č. 8 – Dohoda o investičním příspěvku
Příloha č. 9 – Plánovací smlouva
Příloha č. 10 – Směnná smlouva
Příloha č. 11 – Geometrický plán
Příloha č. 12 – Nájemní smlouva
11
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Příloha č. 13 – Darovací smlouva
Příloha č. 14 – Informace o pozemcích z KN

Tvaroženský zpravodaj
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Závěr školního roku 2019/2020 proběhl i pro naši školu velmi netradičně.
Od 25. 5. jsme sice měli možnost setkávat se s žáky ve škole, ale ve velmi přísně
nastavených podmínkách a jen ve skupinách po patnácti. Takže celé třídy žáků
se měly možnost sejít až v posledním
červnovém týdnu, což bylo rozhodnuto na poslední chvíli, takže organizace
naší tradiční Zahradní slavnosti už nebyla možná. Od května jsme se společně
s žáky ve škole i doma snažili zopakovat
a procvičit učivo druhého pololetí školního roku, což se podařilo jen částečně,
učivo jistě není zcela zafixované. Chvíle
ve škole jsme prokládali pohybem venku,
ale kvůli proměnlivému počasí se některé plánované akce nepodařilo zrealizovat.
Letošní školní rok byl prostě „jiný“.
Hodnocení prospěchu za druhé pololetí bylo náročné nejen pro žáky, ale i pro
učitele. Dohodli jsme se, že letos znalosti
a dovednosti převáží především aktivita,
zodpovědnost při samostatné práci, snaha a pracovitost při pobytu ve škole. Pro

žáky je tedy letošní vysvědčení výzvou
k obhájení hodnocení v dalším školním
roce. Všech 81 žáků naší školy postoupilo
do dalšího ročníku, nikdo neměl sníženou
známku z chování a letos se dokonce ani
nepočítaly zameškané hodiny.
Slavnostní zakončení školního roku
proběhlo na školní zahradě v úterý
30. června dopoledne. Společně jsme vyhodnotili všechny soutěže, které tradičně
pořádáme v druhém pololetí. Oceněni
byli výherci Kraslice roku 2020, vlastivědní
badatelé, výherci Knižní šifry a Tvaroženského slavíka.
Páťáci si již tradičně připravili rozlučkový program, který prezentovali na schůzce s rodiči, také na obecním úřadě při
zápisu do pamětní knihy a nakonec i při
setkání se všemi žáky a učitelkami v úterý
30. června. Připravili třídní časopis a pro
rodiče i malé občerstvení. V novém školním roce se na 15 páťáků mohou těšit v ZŠ
v Pozořice a na jednu žákyni na Gymnáziu
ve Šlapanicích. Přeji jim hodně úspěchů
v novém kolektivu!

Rozloučení s páťáky
Tvaroženský zpravodaj
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Čtvrťáci na vycházce

Naši školu ale neopouští jen páťáci.
Pracovní poměr končí i paní učitelka prvňáků Dagmar Divišová, dále paní vychovatelka ŠD Eva Zobalová a Nikola Gregorová. Všem třem děkuji za skvělou práci
s žáky naší školy a přeji jim za nás všechny
hodně úspěchů v osobním i pracovním
životě. V září se tedy přivítáme nejen
s jedenácti prvňáčky, ale i s novou paní
učitelkou druháků Jitkou Kaňovou, která
se už na své nové žáčky těší stejně jako
Veronika Laníčková a Simona Škarvadová
na děti ve školní družině.

Během prázdnin nás ve škole čeká pravidelný úklid, obvyklá údržba interiérů,
nátěry potrubí ve třídách, také dovybavení třídy budoucích druháků novým nábytkem a úprava třídy čtvrťáků. I v prázdninových měsících bude před školou
kontejner na papír. Prosím, abyste velké
kartonové krabice sešlápli a jejich objem
tím zmenšili, aby byl kontejner lépe zaplněný. Děkuji, že sbíráte s námi.
Všem žákům, rodičům i celému týmu
zaměstnanců školy děkuji za perfektní
práci a spolupráci v průběhu celého škol-

Slavnostní zakončení školního roku
15
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ního roku a především v době mimořádných opatření. Společně jsme toto těžké
období zvládli, nasbírali nové zkušenosti
a prověřili tak všechny svoje možnosti

a volní vlastnosti. Teď nás čeká zasloužená dovolená a žáky prázdniny.
Všem nám přeji krásné slunečné léto!
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku
bych se krátce zmínila o závěru
školního roku 2019–2020. Pan
starosta pasoval dne 17. 6. 2020
všechny předškoláky na školáky.
Je nám moc líto, že letos se tento ceremoniál musel obejít, díky
Covid-19, bez veřejnosti, ale doufám, že příští rok tomu bude jinak.
Do školy nám odchází třináct dětí.
Touto cestou bych chtěla poděkovat maminkám předškoláků,
které na již zmíněné akci zajistily Lamacentrum 26. 5. 2020
pohoštění pro děti. Rovněž děkuji zřizovateli, všem příznivcům
mateřské školy, sponzorům, ale
i sběratelům víček od PET lahví
a hliníku za podporu, kterou nám
ve školním roce 2019–2020 věnovali. Budeme se těšit i v příštích letech na velmi dobrou spolupráci
a hezké vztahy, jež zde doposud
panovaly.
Nyní bych se krátce zmínila
o organizačních záležitostech, týkajících se příštího školního roku.
Školní rok zahájíme 1. 9. 2020
v 6.45 hod. Úplata za předškolní vzdělávání bude od září 2020 nadále
Stravné se hradí pouze na účet se
450 Kč měsíčně. Děti v posledním ročníku splatností do 20. v měsíci na měsíc náslevzdělávání jsou od úplaty osvobozeny. dující.
Úplata za předškolní vzdělávání se hradí
pouze na účet mateřské školy.
Strávníci ZŠ

7–10 let: 400 Kč
11–14 let: 440 Kč

Tvaroženský zpravodaj
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Strávníci MŠ celodenní stravování s odkladem povinné školní docházky:
Strávníci MŠ polodenní stravování s odkladem povinné školní docházky:
Strávníci MŠ celodenní stravování: 650 Kč.
Strávníci MŠ polodenní stravování: 550 Kč.

700 Kč.
600 Kč.

Do věkových skupin jsou strávníci za- převádí na další školní rok, nad 200 Kč se
řazováni na dobu školního roku, ve kte- posílají zpět na účet, pokud se vedoucí
rém uvedeného věku dosahují. (od 1. 9. ŠJ nedomluví s rodiči jinak. Od září 2020
bude fungovat nové elektronické odhlado 31. 8.).
Číslo
účtu
MŠ
Tvarožná
je šování a přihlašování obědů a svačinek.
168323241/0300. Variabilní symbol zadej- Nebude již možno děti přihlašovat a odte rodné číslo dítěte. První platba na září hlašovat jiným způsobem. Dětem, které
2020 musí být uhrazena do 20. srpna 2020 nově nastoupí do MŠ od 1. 9. 2020, vydá
a poslední platba bude v květnu 2021 paní Bajerová uživatelské jméno a heslo
na červen. Prosíme o pozastavení plateb v týdnu od 18. do 21. 8 2020 v prázdninové provozní době MŠ (7.00–16.00 hod.).
na prázdniny. Děkujeme.
Systém je možné obsluhovat dvěma
V červenci se provádí vyúčtování strávníků, přeplatky do 200 Kč se automaticky způsoby. Přes webové stránky www.jídelna.cz nebo aplikací na mobilním
telefonu, která je jednorázově
zpoplatněna poplatkem asi 50 Kč.
Návod na použití systému si stáhněte na našich webových stránkách www.mstvarozna.cz.
Od 18. 8. do 28. 8. od 8.00 hod.
do 16.00 hod. bude paní školnice
Anežka Končitíková v prostorách
mateřské školy přebírat přikrývku a polštář od rodičů dětí, které
se budou od září v mateřské škole
vzdělávat celodenně.
Vida! 22. 6. 2020
Dne 20. 8. 2020 proběhne
od 15.30 hod. v prostorách mateřské školy schůzka rodičů, jež
se týká organizačních záležitostí
školního roku 2020–2021.
Všem čtenářům zpravodaje
přeji, aby si letní měsíce užili s lidmi, které mají rádi, a na místě, kde
se jim líbí a kde je jim dobře.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková
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REKLAMY

MIXCZ-POL s.r.o.
Přijme stolaře, truhláře na HPP.
Pracovní náplň – výroba a montáž
nábytku, kuchyní, dveří, oken apod.

Nástup IHNED
Pondělí–pátek,
pouze ranní směna,
jednosměnný provoz,
příjemné pracovní prostředí.
Místo výkonu práce: Holubice.
Kontaktní telefon: 608 039 244.

Tvaroženský zpravodaj
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Z historie obce
Z obecní kroniky – rok 1950
Kultura v obci před sedmdesáti lety…
Kulturní činnost
Na podporu kultury v obci byla provedena akce „Snop na kulturu vesnice“. Tato
akce vynesla celkem 656 kg obilí, na penězích 2.460 Kč. Obnos byl darován na výstavbu
mateřské školy. Akce „Koš brambor“ vynesla 2236 kg brambor a 1.220 Kč. Výnos této
akce byl dán na školní stravování.
Velikou pozornost mezi občany vzbudilo vystoupení vojenského souboru, který
měl vystoupení před spolkovým domem Kosmák.
Na spolkový dům Kosmák byla určena národní správa. Lidová strana se totiž po událostech 1948 rozešla. Spolek domu Kosmák přestal tedy mít svůj význam a zanikl. MNV
určil národním správcem s. Jana Buršu s odměnou 600 Kč měsíčně. Byl uskutečněn
poprvé kurs ruštiny, vedený učitelkou Tesařovou. Účastníků bylo 12.
(str. 331)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Josef Nejtek se narodil před sto lety
Matka s chlapcem se brzy odstěhovali
Čas od času objevíme o Tvarožné něco
nového. V tomto případě se mi dostala do Brna. Josef Nejtek starší, malíř a natědo rukou práce historika PhDr. Jiřího Mi- rač a manžel chlapcovy matky podepsal
kulky. Má název „Personální spis příslušní- 24. srpna 1926 prohlášení, že „zde zaznaka SNB jako pramen k dějinám čs. zahra- menanému zrozenci dává svoje jméno“.
Josef Nejtek absolvoval měšťanskou
ničního odboje za II. světové války – Josef
Nejtek“ a budu z ní, se svolením autora, školu na Mendlově náměstí a u svého
nevlastního otce se vyučil lakýrníkem.
citovat.
V matriční knize narození jsem si na- Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
šel, že Josef Nejtek se narodil 28. červ- odešel či spíše utekl za hranice. Tak začala
na 1920 ve Tvarožné na Krhoně v domě jeho šestiletá anabáze v zahraniční armáč. 80 svobodné dělnici Marii Crhové. Byla dě. Co ho k útěku vedlo? Ve vlastnoručně
dcerou domkaře Františka Crhy a Marie, psaném životopisu uvedl: „Při jedné zábarozené Nečesané. U porodu asistovala vě jsem se zúčastnil nějaké rvačky s Němci.
porodní bába Josefa Zichová z domu Někteří moji kamarádi byli zatčeni. Měl jsem
č. 60. Chlapce pokřtil hned druhý den ko- obavu, aby mě též nesebrali, a tak jsem
operátor František Kvasnička. Podíváme-li na radu kamarádů přešel hranice do Polska,
se do přehledu postupného vlastnictví kde jsem věděl podle radia, že se tam shrodomu č. 80 najdeme tam, že Marie Crho- mažďuje zahraniční armáda. Proto jsem
vá, tedy Josefova babička, vlastnila dům tam též utekl. V Polsku jsem do armády
od roku 1917 do roku 1939. Pak ho nabyli hned vstoupil.“
V roce 1952 v dotazníku pro odbor pro
manželé Rudolf a Josefa Štossovi.
věci kádrové a školské ministerstva národ19
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ní bezpečnosti s datem 28. července 1952 V Bejrůtě jsme byli zařazeni do transportu,
v kolonce cesty do zahraničí napsal: „Byl který nás odvezl do Francie.“ Do tábora
jsem v Polsku od července 1939 do září 1939 formující se zahraniční armády v Adge
a v Rumunsku do října 1939 a do července na jihu Francie dorazili 28. října 1939. Jo1940 ve Francii a do 1944 v Anglii a do květ- sef Nejtek byl registrován 30. října 1939.
na 1945 ve Francii a Belgii. 5. května 1945
A v životopise ze srpna 1952 opět
v Německu. Byl jsem v zahraniční armádě.“
stručně popisuje své další osudy. „Ve Francii jsem byl v poddůstojnické škole a pak
v kurzu pro radiotelegrafisty. Na frontu jsem
se dostal s 2. plukem čs. divize. Po skončení fronty ve Francii jsme byli evakuováni
do Anglie, kde jsme byli znovu vycvičeni.
V Angli jsem byl v mnoha městech a naučil
jsem se též dosti anglicky. V r. 1944 jsem odjel z Anglie a byli jsme nasazeni na frontu
u Dunkirku (Dunkerque). Byl jsem řidič tanku, ale tam jsme byli nasazeni jako pěšáci.
Po skončení války jsme byli odesláni domů
do Československa. Demobilizovaným jsem
byl 22. 12. 1945.“
V doplňku životopisu z roku 1954 přidal další informace o pobytu ve Francii
a v Anglii. „Tam (ve Francii) jsem byl zařazen k 9. rotě 1. pěš. pluku. V r. 1940 jsem byl
odeslán na frontu. Po pádu Francie jsme
byli odveženi do Anglie, tam jsem byl přidělen k V. R. (velitelské rotě) 2. praporu a pak
Nejtek Josef civilní snímek asi z roku 1946. ABS, personální spis,
jako řidič tanku k 2. rotě 2. tank. (tankovéevid. č. 997/20.
ho) praporu. V roce 1944 jsme byli převezeni
do Francie na frontu. Do Československa
V roce 1954, v doplňku životopisu, jsme přijeli v květnu 1945. Z vojny jsem byl
napsal, že hranice s Polskem přešel „asi“ propuštěn 22. prosince 1945. Dosáhl jsem
15. srpna 1939 na Frýdecko-Místecku. hodnosti rotný.“
V Polsku se hlásil v táboře v Malých BroV dubnu 1954 informoval náčelník VIII.
novicích u Krakova. Tam se soustřeďovali oddělení 1. zvláštního odboru MV – arbudoucí příslušníci čs. zahraniční armády. chivní a studijní ústav, por. Ladislav BeneNejtek tam byl i 1. září 1939, když Němec- tka krajskou správu MV Brno, že v archivu
ko napadlo Polsko. V životopise ze srpna evidence čs. vojenských osob v zahraničí
1952 stručně vzpomínal: „Začátek války se nachází odvodní lístek se dnem odvomě zastihl v Krakově. Museli jsme pak ustu- du 30. října 1939 v Adge ve Francii, vyplněpovat. Asi za 14 dní jsme se dostali do Ru- ný na jméno Josef Nejtek nar. 28. června
munska, kde jsme byli internováni v táboře 1920 Tvarožná – Brno, příslušný do Boskov Pitesci (Pitesti). Odtud jsem uprchl a dostal vic. Přemýšlel jsem, proč do Boskovic. Zda
jsem se do Constance a pak lodí do Bejrútu. to třeba nemá souvislost s Nejtkovými
Tvaroženský zpravodaj
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kmotry, kterými byli podúředník František Crha a jeho manželka Marie ze Šeberova č. 72. Ale ze Šeberova do Boskovic
je to pěšky skoro 30 kilometrů? Tak tato
otázka zůstane zatím nezodpovězená.
Josef Nejtek obdržel za svoji účast v čs.
zahraničním odboji Československou válečnou pamětní medaili se štítky Francie
– Velká Británie (7. března 1944), Československou medaili za chrabrost před nepřítelem (2. prosince 1944) a Československý
válečný kříž 1939 (13. dubna 1946).
Udělené medaile neuchránily demobilizovaného vojáka před otázkou co dál?
Po návratu do Brna nějakou dobu pomáhal matce prodávat na Zelném trhu
zeleninu. Už 31. července 1946 požádal
o přijetí do Sboru uniformované vězeňské
správy. 8. října 1946 byl přijat a ustanoven
výpomocným dozorcem vězňů ve věznici v Praze na Pankráci. V květnu 1947
byl přeložen do věznice Krajského soudu
trestního v Brně.
Po únorových událostech v roce 1948
vstoupil do Komunistické strany a na začátku roku 1949 byl převeden do nově
ustaveného Sboru uniformované vězeňské správy. V červnu byl opět přeložen
do Prahy a v říjnu byl povýšen do hodnosti strážmistra. Stále ale měl trvalé bydliště v Brně a tak požádal o přeložení
na Moravu. K tomu došlo v polovině prosince 1949. Motivem jistě bylo i to, že se
28. června 1949 oženil v kostele sv. Jakuba
v Brně s Marií Růžičkovou.
V březnu 1951 byl Nejtek pověřen velením na Stanici vězeňské stráže v Blansku. Tam sloužil do ledna 1952, kdy byl
přeřazen do Brna. Na základě zákona
o organizaci soudů došlo k přesunu příslušníků vězeňské správy od ministerstva
spravedlnosti pod ministerstvo národní bezpečnosti. Strážmistr Josef Nejtek
se tak od 1. října 1952 stal příslušníkem
21

Sboru národní bezpečnosti. Působil jako
strážný v Brně, od poloviny roku 1953
pak v útvaru nápravných zařízení Zbýšov
a Oslavany. Při změně hodnostního systému v SNB (podle sovětského vzoru) byl
k 1. únoru 1954 jmenován starším seržantem a od března toho roku byl zařazen
jako strážný do vyšetřovací věznice v Brně.

Nejtek Josef v uniformě pomocného podstrážmistra vězeňské
stráže, konec čtyřicátých let 20. století. ABS, personální spis,
evid. č. 997/20.

Jeho kariéra u SNB se chýlila ke konci.
5. října 1954 požádal o propuštění. Velitel
věznice mu vyhověl. Jedním z důvodů
bylo že: „…soudruzi kteří s ním slouží často
mu předhazují, že byl v zahraniční armádě
na západě a proto nechce v SNB dále setrvati a proto si podává žádost o propuštění.“
Nejtkovým „škraloupem“ bylo i to, že byl
v době první republiky členem Svazu československé mládeže národně socialistické.
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31. října 1954 skončilo na základě kádrového rozkazu náčelníka KS MV Brno
z 13. října 1954 působení Josefa Nejtka
v rezortu vězeňství. Nespolehlivý „zápaďák“ se podle vzpomínek svého spolubojovníka Ludvíka Čambaly vrátil k lakýrnickému řemeslu. Zemřel v roce 1975 v Brně.

Je pravděpodobné, že Josef Nejtek jezdil v době svého dospívání do Tvarožné
za babičkou. Jaký měl k obci vztah, zda se
ke svému rodišti hlásil a jestli ho navštěvoval i v dospělosti nevíme.
Za souhlas s použitím textu i za dvě
fotografie tvaroženského rodáka děkuji
PhDr. Jiřímu Mikulkovi.
František Kopecký,
kronikář obce Tvarožná

Málo známá Tvarožná
Pouť 1913
Blíží se tradiční tvaroženská pouť.
Připadá na svátek Panny Marie Sněžné. O historii pouti by se určitě dalo
napsat zajímavé pojednání.
V obecním archívu jsem objevil
dvě fotografie. Byly pořízeny v neděli 10. srpna 1913. Je u nich připsáno,
že se jedná o procesí Němců. S největší pravděpodobností se jedná o poutníky z ostrůvku osmi německých vesnic na Vyškovsku. Kostely tam byly
v Komořanech, Kučerově, Lysovicích
a v Rostěnicích.
Svátek se slaví 5. srpna jako „Posvěcení římské baziliky Panny Marie“.

František Kopecký,
kronikář ve Tvarožné

Tvaroženský zpravodaj
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Tvaroženské domy (3)
Dům č. 5 vlastnil v roce 1654 Pavel Hanuška, 1673 Markus Audy, 1679 Martin Zavin, 1693 Bernard Čech, 1716 Matěj Jahoda, 1749 Jan Slanina, 1796 Anton Slanina,
1814 Josef a Barbora Slaninovi,
1842 František a Marie Nocovi,
1848 František Noc, 1867 Františka Nocová, 1873 František a Marie Nocovi, 1900 František a Marie Švábenských a 1950 Miloslav
a Hedvika Švábenských. Jméno
Švábenský – Švábenská je tedy
na tomto čísle už 120 roků.

13. července 1849 je dům poprvé zapsán na jméno Kaláb. Toto jméno tam
bylo dlouhých sto roků. První byli Jan
a Františka Kalábovi. Ke změně došlo už

Rodný dům Miloslava Švábenského.

Smutek před odchodem Miloslava do války.

K fotografii domu přidávám fotografii,
pořízenou v roce 1916, před odchodem
Miloslava Švábenského ve skupině šestnácti 18–19ti letých mužů do války.
Na domě č. 6 je v roce 1654 jako
majitel zapsán, stejně jako na domě č. 5
a do stejného roku, Pavel Hanuška. Následovali: 1673 Martin Knofelius, 1696
Václav Haneš, 1706 Josef Jahoda, 1717 Havel Čáp, 1726 Matouš Galle, 1734 Michael
Galle, 1740 Petr Slezák, 1749 Vávra Jahoda,
1764 Baltazar Jahoda, 1791 Blažej Jeřábek,
1821 František Jeřábek a 1823 Anežka Horáčková provdaná Jeřábková.

23

za necelý měsíc, od 5. srpna
1849, kdy je vlastníkem domu
Tomáš Kaláb. Je otázkou, proč
už po třech týdnech. Možná by
si potomci Kalábů z č. 6 mohli v matriční knize úmrtí zjistit
a nebo už mají zjištěno, zda
příčinou velmi rychlé změny
nebylo úmrtí Tomáše Kalába
na choleru, na kterou v roce 1849 zemřelo
ve tvaroženské farnosti 164 osob.
Po Tomáši Kalábovi vlastnil dům
(od roku 1889) obchodník Jan Kaláb
a jeho manželka Marie. Význam domu číslo 6 pro občany Tvarožné značně vzrostl
tím, že Jan Kaláb zřídil v oddělené části
svého obchodu poštovní kancelář a stal
se zde tak prvním poštovním expedientem. Díky němu máme z té doby i několik
pohlednic Tvarožné. Obchodníka Kalába navštěvoval známý tvaroženský farář
P. Václav Kosmák, který ve farnosti působil od prosince 1877 do května 1893.
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Alois Kaláb

Od roku 1910 vlastnila dům Marie
Kalábová a od roku 1921 do roku 1949
Alois a Františka Kalábovi. Pro zajímavost

uvedu, že vyučený obchodní
příručí Alois Kaláb strávil v uniformě
rakousko-uherského
vojáka celkem devět let. Jeho
vzpomínky na pětileté zážitky z ruských a italských bojišť
I. světové války, z nichž jsem citoval v knize „Těžké roky Velké
války“, jsou velmi zajímavé.
Posledními
majitelkami
domu, uvedenými v našem přehledu, jsou od roku 1949 Františka Kalábová a pak, od roku 1950,
Marie Plevová.
Díky fotografovi který pořídil fotografie z „hasičského“ pohřbu (jedna je už publikovaná
u domu č. 1) můžeme uveřejnit
dvě fotografie, na kterých je částečný pohled na dům č. 6.
K tomu přidávám fotografii,
pořízenou od Šírova hostince.
Vidíme na ní na pravé straně
domy na návsi, za silnicí krajní
domy v Gastlu a v levém spodním rohu rumpál studny.
Děkuji všem, kteří mi poskytli nebo ještě poskytnou
fotografii svých domů a rodinných příslušníků.
(Pokračování v příštím čísle.)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Tvaroženský zpravodaj
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Zpravodajův básnický koutek
Rozloučení
Klečela jsem v dešti s jednou bílou lilií v rukou. Hleděla jsem na ni a slzy na mých
tvářích se míchaly s kapkami vody. Byla jsem tu už několik hodin. Všichni dávno odešli.
Já nemohla…
Nemohla jsem se zvednout, nemohla jsem se přinutit odejít s nimi a nikdo mě ani
neřekl, abych odešla. Stejně jsem s Tebou ještě potřebovala chvíli být. Jednu poslední.
„Proč…?“ zašeptala jsem mezi vzlyky. Pevně jsem sevřela stonek květiny. Na prstech
mě zašimrala černá stuha.
„Říkal jsi…říkal jsi, že… že spolu zestárneme.“ Propukla jsme v zoufalý pláč. Uvnitř
mě bylo prázdno. Měli jsme spolu zestárnout. Měli jsme tolik plánů, tolik představ. Mysleli jsme si, že máme všechen čas světa, ale teď jsem v tom čase zamrzla sama. Nechal
jsi mě v něm. Nemůžu být sobecká, není to tvoje vina. Ale tak strašně bych ji na někoho
chtěla hodit!
„Že spolu zestárneme…“ mumlala jsem dokola a v duchu proklínala osud. Máš teď
už klid, nikdy víc nezestárneš, ale co já tu bez Tebe budu dělat?
Nemohla jsem spát, nemohla jsem jíst, nic mě nebavilo. Jak dlouho tak můžu vydržet? Bylo to jako bych létala ve hvězdách, nikdy jsem netušila, že bych mohla být někdy
tak moc šťastná a všechno tohle zničil jeden telefonát. Neměli jsme čas si říct sbohem.
Nechal jsi mě tu samotnou na celý svět, ale já bez tebe neměla dost síly bojovat. Tolik
bolesti, slz. Bude to trvat dlouho, než mi nakonec vyschnou a nebudu schopná brečet?
Měla jsem pocit, že nikdy nepřestanu. Zůstala ze mě jen prázdná schránka, chodící mrtvola. Myslela jsem, že nikdo už neuvidí ten úsměv, co jsem mívala, ty rozzářené oči plné
radosti. Nemohla jsme už víc. Byl to náš poslední moment, tohle mě zabíjelo. Nemohla
jsem tu být.
…
Když přestalo pršet, žádná dívka už tam neklečela. Na šedém kameni ležela jen bílá
lilie ovázaná černou stuhou, pod fotografií usmívajícího se muže.
autor: Renata Zambová

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. září 2020. 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

Ročník 48 • Číslo 4 • červenec–srpen 2020

Naši jubilanti
červenec–srpen 2020
91 let
75 let
70 let

65 let
50 let

Anna Rafajová, Tvarožná 252
Anna Šlezingrová, Tvarožná 241
Václav Pospíšil, Tvarožná 336
Jiří Kozák, Tvarožná 53
Hana Konečná, Tvarožná 247
Jana Galová, Tvarožná 300
Zdeňka Smolková, Tvarožná 418
Kateřina Kotlánová, Tvarožná 130
Miluše Pospíšilová, Tvarožná 152
Romana Vojtová, Tvarožná 36
Petr Kříž, Tvarožná 338
Blanka Mašlánová, Tvarožná 185
Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distribuován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji od 1. 1. 2012:
celá strana A5 300 Kč
do ½ strany A5

200 Kč

126 × 92 mm
150 × 214 mm
na spad

126 × 188 mm

do ¼ strany A5

61 ×
188 mm

100 Kč

126 × 44 mm

61 ×
92 mm

Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 350 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.
Datum vydání 16. 7. 2020.
Tvaroženský zpravodaj
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Slavnostní „pasování“ budoucích prvňáčků v MŠ Tvarožná, 17. června 2020.

Slavnostní ukončení školního roku, ZŠ Tvarožná, 30. června 2020.

