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Setkání doc. Drápala s prezidentem republiky, 25. září 2013
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku. Snažíme se, aby
akce plánované na toto období zdárně
proběhly a ty rozjeté byly včas dokončeny. Zároveň sestavujeme rozpočet pro rok
příští. Ještě se však podívejme o několik
týdnů zpět.
Ve dnech 25. a 26. října jsme už podruhé v letošním roce měli možnost jít
k volbám. Po prezidentských volbách
na začátku roku to byly tentokrát předčasné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci přišlo k volbám přes
75 % oprávněných voličů. To svědčí o tom,
že lidé ve Tvarožné mají zájem o věci veřejné a neomlouvají svoji lenost a pasivitu konstatováním, že to k ničemu není,
že se stejně nic nezmění. I kdyby tomu
tak bylo a zvolení poslanci neplnili svoje
sliby a volební program, ti kteří se voleb
zúčastnili, mají právo je kritizovat. Ti druzí
mají právo pouze mlčet. Povolební „kotrmelce“ některých politiků však ukazují,
čí zájmy a prospěch vlastně sledují. Zda
jim jde opravdu o voliče a blaho státu, jak
před volbami hlásaly billboardy všech
stran a hnutí a jaký je vlastně jejich morální kredit.
Mravní úpadek projevující se ve vrcholné politice, může být pro někoho inspirací k jeho vlastnímu počínání. V noci
z 10. na 11. října došlo k odcizení kompletní věže z kaple Panny Marie na Santonu.
Krádeže poklopů, mříží, roštů a okapů
jsou věci, na které si, ač neradi, pomalu
zvykáme. Už nás to mnohdy ani nepřekvapí. Sběrač kovů je dnes „řemeslo“,
k němuž není potřeba vlastnit živnostenský list, ani podávat daňové přiznání.
Někdy si v duchu klademe otázku, jak
dlouho to bude trvat, než to či ono něk-

Autoři fotografií: Michal Sekanina (titulní strana), Ing. Vilém Šimek a další
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do ukradne, poškodí či zničí. Avšak odcizit
věž z mariánské kaple kvůli několika čtverečným metrům měděného plechu, to už
není obyčejná zlodějina. Člověk nemusí
být křesťan ani věřící, aby jej něco takového nenechalo chladným. Dokud však
nebude existovat zákonné opatření, které zamezí komukoliv a prakticky cokoliv
odevzdat do výkupny nebo zastavárny
a vyinkasovat za to „na ruku“ odměnu,
pak se této neřesti hned tak nezbavíme.
Vidím jako zásadní nutnost, aby náš parlament přestal řešit různé osobní a stranické spory a začal se zabývat zákony, které
tato země nutně potřebuje.
Kaple je ve vlastnictví obce. Je památkově chráněným objektem a vrch
Santon přírodní památkou. Oprava tedy
musí probíhat pod dohledem památkářů
a na základě jimi vydaného závazného
stanoviska. K tomu je ovšem nutné zpra-

covat projektovou dokumentaci. K definitivní opravě dojde tedy až v příštím roce.
O krádeži a poškození kaple informoval tisk i některé televizní stanice. Velice
si vážím všech, kteří mají snahu pomoci,
a chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Rada obce rozhodla vyhlásit veřejnou sbírku. Za tím účelem bylo založeno
zvláštní konto a získáno povolení od Jihomoravského kraje. Bližší informace o této
sbírce jsou uveřejněny na jiném místě tohoto zpravodaje.
Nechtěl bych, aby tento úvodník vyzněl příliš pesimisticky. Je jistě mnoho
dobrého a pozitivního kolem nás, co by
bylo vhodné zmínit a pochválit. Jen je potřeba to vnímat a nenechat se převálcovat
negativními zprávami. Tak o těch hezčích
věcech třeba zase příště.
Přeji vám příjemné dny. Ať vás předvánoční shon nepřipraví o klid a pohodu.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 20.–22. září se na Sokolovně konala přehlídka amatérských divadelních souborů Di•
•
•
•
•
•

vadelní víkend 2013; sedm představení různých žánrů navštívilo přes 500 diváků.
25. září se prezident republiky Miloš Zeman v rámci návštěvy Brna setkal s laureáty
Ceny Jihomoravského kraje; mezi přijatými osobnostmi byl doc. Vladimír Drápal.
V noci z 10. na 11. října byla odcizena věž kaple na Santonu; tím byla vážně poškozena jedna z nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
13. října byl P. Rybeckým požehnán obnovený pomník Václava Kosmáka.
19. října hasiči pořádali podzimní branné odpoledne; zúčastnilo se jej 97 dětí.
25.–26. října se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
26. října odehrálo rousínovské divadlo D.A.V.A. komedii Žít věčně; představení pořádalo sdružení MAS Za humnama v rámci projektu „S divadlem poznáváme naše
regiony“.

Tvaroženský zpravodaj
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Pozvánka na plánované akce
• 29. 11.–1. 12. – vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy tří císařů (viz program)
• 8. 12. v 18:00 hod. – adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, účinkuje komorní sou•
•

bor Musica Animae
10. 12. v 18:00 hod. – vánoční jarmark základní školy
23. 12. v 17:00 hod. – setkání u vánočního stromu, Betlémské světlo

208. výročí bitvy tří císařů – program vzpomínkových akcí
Pátek 29. listopadu 2013
• od 16:00 hod. – Křenovice – vojenské ležení francouzských vojsk, bitevní ukázka,
ohňostroj
• 17:30 hod. – Podolí – Ohně na Žuráni
• 18:00 hod. – Jiříkovice, sportovní areál – Jiříkovické ohně
Sobota 30. prosince 2013
• 09:30–11:00 hod. – Tvarožná, náves – formování jednotek, manévry; po celý den –
vojenské ležení, dobový jarmark
• 14:00–15:30 hod. – Tvarožná, pod Santonem – rekonstrukce bitvy tří císařů
• 20:00–21:00 hod. - Slavkov – Iluminační večer
Neděle 1. prosince 2013
• 10:30–11:00 hod – Prace, Mohyla míru – pietní akt
Změna programu vyhrazena.

5

Ročník 41 • Číslo 6 • listopad–prosinec 2013

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
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REKLAMA
841 444 555
www.cpp.cz

Budoucnost máte
ve svých rukou
GARANCE ZHODNOCENÍ
NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE
Kapucínské nám. 14, 602 00 Brno
tel.: 542 215 232 / mob.: 731 135 591
e-mail: zdenka.mimova@cpp.cz
ČPP Vám nabízí produkt
GARANT s jednorázovým vkladem pojistného
a možností daňového odpočtu.
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Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

listopad 2013–únor 2014
sobota 16. 11. 2013
středa 27. 11. 2013
sobota
7. 12. 2013
středa 18. 12. 2013
sobota 28. 12. 2013
středa
8. 1. 2014
sobota
18. 1. 2014
středa
29. 1. 2014
sobota
8. 2. 2014
středa
19. 2. 2014

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.
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.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s konáním vzpomínkových akcí u příležitostí
výročí bitvy tří císařů dojde v sobotu 30. listopadu od 10:00 do asi 17:00 hod. k úplné
uzavírce obce pro dopravní obsluhu. Současně bude omezen provoz autobusové linky
č. 702 a budou změněna nástupní místa. Věnujte prosím pozornost informacím a pokynům pořadatelů a příslušníků Policie ČR.
Děkujeme za pochopení.

Z činnosti spolků a sdružení
TJ SOKOL Tvarožná – zpráva oddílu kopané po podzimní části 2013
Letní přestávka bývá ve fotbale tradičně dost krátká a tak prakticky 3 týdny
po skončení sezony 2012/2013 následovaly první tréninky na novou sezonu
2013/2014. Začátek byl losovacím aktivem Okresního fotbalového svazu Brno-venkov stanoven na víkend 10. a 11. srpna. Tento termín se nám tradičně protíná
s Tvaroženskou poutí a tak jsme museli
první utkání přesunout z tradičního domácího termínu neděle dopoledne na sobotu odpoledne.
Tvaroženský zpravodaj

Zahajovací utkání nové sezony proběhlo se stejným soupeřem jako zahajovací utkání v minulé sezoně. Pod Kopeček přijel jeden z loňských aspirantů
na postup do okresního přeboru, celek
Přísnotic. Cíl byl jasný a tím byl vydařenější vstup do nové sezony než loni. Tomu
jsme podřídili i letní přípravu. Vítězství
6:0 nad Přísnoticemi bylo na úvod sezony
velkým příslibem. Hráčům tak bylo povoleno dát si o nedělním pouťovém obědě
o řízek navíc. Následovalo utkání na horké
8
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Mokrá-Horákov
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Vojkovice B
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Těšany
Rajhrad B
Žabčice
Blučina
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13
13
13
13
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13
13
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19: 25
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21: 41
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28
22
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15
15
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( 13)
( 12)
( 7)
( 1)
( 0)
( -4)
( -4)
( -3)
( -6)
( -6)
( -4)
( -3)
( -9)
( -8)

půdě v Těšanech, kde jsme si kladli za cíl třídy rovněž sestoupilo z vyšší třídy. V dalneprohrát. Konečná remíza 0:0 zapadala ším utkání jsme zavítali na půdu dalšího
do plánů na úvod sezony. V dalším do- nováčka a to mužstva Šlapanic. Cílem
mácím utkání jsme porazili nevyzpyta- bylo po dvouzápasové bodové odmlce
telného soupeře z Blučiny 8:2 a po třech opět bodovat. Zisk tří bodů za vítězství
odehraných kolech figurovali na prvním 2:1 byl více než cenný a znamenal setrmístě tabulky. Další utkání v Mělčanech, vání na třetím místě tabulky. Vítězstvím
které postoupily do naší třídy jako nová- na půdě ve Šlapanicích začala série derček, skončilo 3:3 a po čtyřech kolech jsme by. Ta ale nedopadla vůbec dobře a tak
stále neokusili hořkost porážky. Další do- prohra s mužstvem z Mokré-Horákova
mácí utkání s Rajhradem bylo po velkém 2:0, dále těsná porážka v Blažovicích 3:2
boji korunováno opět vítězstvím a to a doma s Pozořicema 2:0 znamenaly prov poměru 4:2. Po pěti odehraných utká- pad na sedmé místo tabulky. Aby toho
ní mělo naše mužstvo jedenáct bodů nebylo málo, následovala ještě další doa již v tuto dobu překonalo bodový zisk mácí porážka s mužstvem Žabčic 1:2. V tu
za celou podzimní část loňské sezony. Ná- chvíli se bodový zisk na týmy na konci tasledovalo utkání na půdě dalšího nováč- bulky povážlivě zmenšil. Společným jmeka v soutěži, tentokrát Ochozi, která se- novatelem těchto posledních utkání bylo
stoupila z vyšší třídy. Každá série jednou neproměňování vyložených šancí a v kokončí a tak jsme utrpěli vysokou porážku nečném důsledku se i do těchto šancí
5:1. Ochoz byla v tomto utkání jasně lepší dostávat. Hra postrádala lehkost a často
a tak nezbylo než uznat soupeřovy kvali- hloupě a lacině inkasované branky srážety. Nutno podotknout, že v tomto utkání ly sebevědomí. V takových chvílích vždy
se projevila i absence zraněných hráčů, pomůže dobrý výsledek. Alespoň se to
kterých jsme do této doby nasbírali ne- tak říká. Venkovní utkání v Praci, jejíž mlazvykle mnoho. V dalším kole došlo k první dý tým se v posledních zápasech neustále
ztrátě bodů na domácím hřišti a to v po- výsledkově zlepšoval a měl na kontě šest
měru 1:3 s týmem Vojkovic, které do naší vítězství, bylo velkou neznámou a záro9
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veň velkou výzvou špatnou sérii ukončit.
Poločasová prohra 1:0 tomu příliš nenasvědčovala. Bylo ale cítit velké odhodlání
s tím něco udělat. Nakonec se to podařilo
a výhra 3:1 byla menší náplastí na předchozí nezdary. Za normálních okolností by
podzimní část končila a naše mužstvo by
přezimovalo se sedmnácti body na šestém místě tabulky. Tradičně se ale v případě slušného počasí hraje předehrávka
prvního jarního kola. V době, kdy vznikal
tento článek tak před námi byla ještě ces-

ta do Přísnotic k poslednímu utkání tohoto roku, jehož výsledek bude v době, kdy
Tvaroženský zpravodaj vyjde, již znám.
Ať už utkání dopadne jakkoliv, bude
následovat zimní přestávka, během které
bude potřeba doléčit zranění a v průběhu ledna se začít připravovat na jarní část
sezony. V plánu budou přípravná utkání,
kde budeme pokračovat v zapojení mladších hráčů do sestavy.
Ing. Petr Kozák
TJ SOKOL Tvarožná
Oddíl kopané

Zpráva oddílu stolního tenisu
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výhra

Nedvědice "A"
Ostopovice "A"
Tvarožná "A"
Prštice "A"
Mokrá "C"
Oslavany "A"
Tišnov "D"
Prace "A"
Lažánky "B"
Sokol Kuřim "A"
Rebešovice "C"
Silůvky "D"

Družstvo

utkání

body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo

prohra

Okresní přebor IV.
remíza

Okresní přebor II.
výhra

v základní části soutěže (…a nutno podotknout, že velmi úspěšně – viz tabulka).
Sezóna 2013/2014 byla zahájena
v neděli 6. 10. 2013, hracím dnem je jako
v minulých ročnících neděle dopoledne
(začátky utkání jsou stanoveny soutěžním
řádem na 9.00 hod.), výjimečně v případě
dvojkola hrajeme i v sobotu od 17.00 hod.
Často se nám ale stává, že po domluvě se
soupeřem odehrajeme utkání i v jiný termín než v neděli, u zápasů hrajících doma

utkání

Jenom krátká informace k činnosti
oddílu stolního tenisu ve Tvarožné. Jako
každý rok se účastní hráči tohoto oddílu, hrající pod hlavičkou Sokola Tvarožná,
okresního přeboru družstev Brno-venkov.
Stalo se jakousi tradicí, že jsme do soutěží
okresního přeboru nasazovali celkem pravidelně 3 družstva (A, B, C). Od loňské sezóny se nám podařilo sestavit i družstvo
„D“, složené z našich nejmladších, kteří
pod vedením Dany Krčkové měří své síly

Ořechov "B"
Lomnička "A"
Kanice
D. H. Loučky "A"
Střelice
Lažánky "C"
Oslavany "C"
Tvarožná "B"
Mokrá "D"
Rebešovice "E"
Sokol Kuřim "B"
Nosislav "A"
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13
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10

remíza

prohra

body

12. Řeznovice "G"
13. Nedvědice "C"

výhra

Za oddíl stolního tenisu
Ing. Vilém Šimek

utkání

to bývá zpravidla místo tréninku, což je Okresní soutěž
úterý popř. pátek. Ukončení základní části
Družstvo
bude dle rozpisu svazu stolního tenisu Brno-venkov 15. 12. 2013.
1. Tvarožná "D"
Družstvo A pod vedením Pavla Kou2. Tvarožná "C"
sala (jinak nově zvolený vedoucí našeho
3. Nové Bránice "D"
oddílu) reprezentuje již několikátou sezó4. Řeznovice "F"
nu v okresní soutěži OP II. Družstvo B se
5. Mor. Knínice "C"
loňskými výsledky kvalifikovalo do okres6. Říčany "B"
ního přeboru OP IV. a ostatní dvě družstva,
7. Lažánky "D"
8. Nosislav "B"
C a D, hrají základní okresní soutěž. Jak si
9. D. H. Loučky "B"
jednotlivá družstva vedou po asi polovině
10. Lomnička "B"
základní soutěže, uvádím v přiložených
11. Hrušovany "B"
tabulkách.
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Podzim ve škole uběhl velmi rychle.
Než si děti po prázdninách uvědomily,
že začaly opět chodit do školy, byl tu říjen
a s ním zahájení zájmových aktivit. Letos
jsme otevřeli kroužky nejen ty tradiční –
sportovní, pěvecký, výtvarný vaření a angličtiny, ale přidali jsme kroužek bojového
umění a street dance.
Kurz práce na počítači pro seniory
jsme zatím neotevřeli, protože je opět nízký počet uchazečů. Předpokládám, že až
skončí práce na zahrádce a začne zima,
přihlásí se snad další zájemci a od ledna
budeme moci zahájit výuku.
V posledním svém příspěvku v září
jsem zmiňovala nové možnosti, které chystáme pro rodiče prvňáků a budoucích žáků naší školy. Máme kontakt
na speciální pedagožku a logopedku,
ale její služby zatím nebyly příliš využity.
Také spolupráce s Poradenským centrem
Čtyřlístek při ZŠ Pozořice vázne. Přislíbené služby se zatím neuskutečňují a jsou
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neustále odkládány z nám neznámých
důvodů.
I letos jsme sbírali kaštany, které jsme
odevzdali u Kousalů k použití pro lesní
zvěř. Také jsme jezdili plavat do Vyškova, navštívili jsme oboru s lesními zvířaty
v Kohoutovicích a muzeum Anthropos.
V listopadu proběhly i první třídní
schůzky, na kterých rodiče zvolili nového
člena Školské rady ZŠ Tvarožná. Tímto členem za rodiče se stala paní Markéta Gallová. Na 28. 11. chytáme den otevřených
dveří. Tímto bych chtěla pozvat všechny zájemce o dění ve škole na návštěvu,
zvláště rodiče budoucích žáků naší školy.
Je možné navštívit nejen výuku, ale i školní družinu.
V zimním období nás čekají již tradiční aktivity. Vánoční jarmark, který se
letos poprvé odehraje na dvorku školy,
bude zase trošku jiný. Děti zazpívají koledy, připraví malé pohoštění a prodávat
se budou nejen dětské výrobky, ale také
výrobky zručných skautek. Na předváRočník 41 • Číslo 6 • listopad–prosinec 2013

noční setkání, které by mělo proběhnout čas si ve škole obohatíme také Mikuláš10. 12. v 18.00 hodin, bychom chtěli po- ským dnem, předvánočním koncertem
zvat všechny Tvarožňáky, nejen ty, kteří a vánoční besídkou s nadílkou.
mají nyní děti v naší škole. Věřím, že nám
Svůj poslední letošní příspěvek zakonpočasí bude přát a prožijeme pěkný večer. čím poděkováním za přízeň tvaroženské
Další setkání nás čeká pod vánočním škole a přáním příjemného zakončení
stromem na návsi při zpěvu vánočních roku.
koled v pondělí 23. prosince. Předvánoční
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Jako každý měsíc, tak i měsíce listopad
a prosinec budou ve znamení kulturních
akcí, ve kterých najde každé z dětí svou zálibu. Již 12. listopadu jedeme do knihovny
v Mokré na pohádku O veliké řepě. Věřím,
že tento zajímavý výlet bude inspirací pro
všechny malé čtenáře.
19. 11. nás čeká v mateřské škole adventní dílnička, kde si mohou rodiče
a děti vyrobit adventní svícny a adventní věnečky na dveře, s paní Budinskou
z DDM Sluníčko. Jistě si všichni vzpomenou na vyrábění jarních věnečků či slepiček těsně před Velikonocemi. Tato akce
začíná v 16.00 hod.
29. 11. přijede do mateřské školy
maňáskové divadlo s Vánoční pohádkou.
Bude to pohádka plná vánočních kouzel
a koled.
3. 12. v 16.00 hod. vás srdečně zveme
do mateřské školy na Mikulášskou s čertíkem Čikem, ve spojení s vystoupením
starších dětí. Samozřejmě v tento den

nebude chybět ani Mikuláš. Srdečně vás
všechny na tuto akci zveme.
11. prosince si koledy poslechneme
trochu jinak, a to v podobě vážné hudby,
kdy do mateřské školy přijede kvarteto
mladých umělců.
12. prosince nás čeká divadelní představení s Evou Hruškovou v Divadle Bolka
Polívky pod názvem Legenda o hvězdě.
Dozvíme se mnohé o narození Ježíška,
ale i o tom, co se stalo v Betlémě před
dávnými časy. Děti se rovněž seznámí
s vánočními zvyky, říkadly a koledami,
které si všichni společně zazpívají.
Na závěr mého příspěvku všem čtenářům zpravodaje přeji, aby vám pošmourný listopad, ale i předvánoční shon,
ke kterému se schyluje, přinesl spoustu
pohody a příjemných prožitků. Jen na nás
samotných záleží, zda se budeme cítit
dobře a spokojeně.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková

Informace
Kariérní poradenství bezplatně pomáhá
občanům Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování – přesně takovou
službu nabízí JMK svým občanům v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
Tvaroženský zpravodaj
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1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění,
díky kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku
událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou
pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu – poradit si sám nebo mít k ruce odbornou
pomoc je pořádný rozdíl.
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout může mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou
dlouho najít práci, když neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují
jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí.
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během
jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci?
Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba
udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás
získat jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka – nejenom o ní
mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním vzdělávání
v JMK
• Zprostředkování zahraničních stáží pro
absolventy SOU
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Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
E-mail: info@vzdelavanivsem.cz
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Ze života obce
Krádež a zloba
Tak by mohl nést název článek s informací o krádeži báně z kaple Panny
Marie Sněžné na Santonu. To co se stalo
z 10. na 11. října letošního roku, rozzlobilo i zarmoutilo řadu z nás. Není to první
vandalský čin. V kapli už před lety byla
vypáčena mříž a odcizeny svícny z oltáře.
Ukrást ale dominantní součást památkově chráněné stavby, to už je opravdu
za hranicemi chápání. I takové věci se
bohužel stávají. Neměli bychom se s nimi
ale smiřovat. Morální škoda je několikanásobně větší než zisk pachatelů. Informaci
o krádeži přinesly denní tisk a televizní
stanice ČT 1, NOVA a JOJ.
Se zpožděním se ukazuje, jak prozíravé bylo přemístění kopie francouzského
děla ze Santonu na náves. To také bylo
ve stálé pozornosti vandalů.
Kriminální činy se v naší obci stávaly
i v minulosti. Jako kronikář mám povinnost nejen mapovat současnost, ale také
hledat nové informace z minulosti. Název
tohoto článku jsem si vypůjčil z novin Den,
které vyšly v Brně v úterý 14. září 1920.
Toto číslo přineslo pod stejným nadpisem
následující, doslovně přepsanou zprávu:
„Krádež a zloba (Pův. zpr. z Tvarožné.) V noci
ze soboty na neděli 12. září vnikli dosud neznámí pachatelé rafinovaným způsobem
do bytu Emilie Veitzové ve Tvarožné. Pod
záminkou, že je volána k nemocné, otevřela k půlnoci na volání vrata, čehož využitkovali zlosynové, vnikli dovnitř, nic netušící
ženu svázali provazy, ústa ucpali a začali
„pracovat“. Vyhledali peníze 1600 K, připravili prostěradlo, do něhož naházeli oděv
nejrůznějšího druhu. Svázaná žena dostala
se v hrozné situaci ke dveřím, do nichž se
jala kopati a tím upozornila sousedy. Nastal zmatek a mezitím zloději uprchli. Dle
15

vypravování znásilněné ženy, byl učiněn
útok na její život bodnutím, při čemž ztracen pachatelem nůž. Při svitu zápalky, když
nůž hledal, zpozorovala, že jeho tvář je začerněná. Případ vyvolal v celé obci rozruch.
O krádeži kolují nejrůznější verse a zdá se,
že četnictvo je pachatelům na stopě.“
Pro zajímavost ještě uvedu už devadesát roků starou novinovou zprávu z jiné
oblasti. Stejné noviny ji otiskly v neděli
7. října 1923. Je to krátký článek s nadpisem Volba obecní rady ve Tvarožné. Dokazuje, že ani tehdejší komunální politika
nebyla selankou. Text článku zní: „V pátek
5. října provedeny volby představenstva
ve Tvarožné. Starostou zvolen J. Eliáš, nepolitický zemědělec, radním E. Nohel z téhož tábora. Skupina nepolitických dělníků
mající dva mandáty má radním F. Slani-
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Klinická logopedie
pro děti a dospělé
Mgr. Romana Sukovatá
Zdravotní středisko Pozořice,
V Zámku 7, 664 07 Pozořice
Ordinační hodiny:
Po

8.00 – 16.00

Út

12.00 – 18.30

St

11.30 – 18.00

Čt

7.00 – 16.00

Pá

7.30 – 15.00

Tel.: 606 298 251
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nu. Náměstkem starosty zvolen Fr. Vičar,
Tuto zprávu doplním výsledkem zmílidovec, a radním J. Gálle, lidovec. Tím se něných voleb, které se uskutečnily 16. září
ve Tvarožné zakončil volební boj, vyvolaný 1923. Kandidovaly tři skupiny. Ze 492 plat„S. B.“, vedený s velkým gestem a hubou. Jak ných hlasů získali nakonec za 214 hlasů
bude sloužit komplot agrárníků–komu- 6 mandátů lidovci. Stoupenci agrárníků
nistů–soc. demokratů a českých socialistů, ze skupiny zemědělců podpořeni zbývai když je přikryt kloboukem nestrannosti, jícími hlasy lidové strany měli za 202 hlaukáže budoucnost“.
sů 7 mandátů a skupině dělníků připadly
za 76 hlasů voličů dva mandáty.
František Kopecký

Pochod slavkovským bojištěm – IV. ročník
Skupina historického šermu Buhurt,
napoleonská sekce, vás opět srdečně zve
na pochod slavkovským bojištěm po zelené turistické značce vedoucí přes Křenovice. Zájemci o tento již tradiční výšlap
po stopách všech zúčastněných armád
slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu
23. listopadu na horní nádraží v Křenovicích, odkud odjedeme vlakem v 7.54
do Újezda u Brna. Pěšky se potom od nádraží vydáme ke kapličce sv. Antonína
Paduánského, dále na Mohylu míru, kde
se můžeme občerstvit v místní kavárně,
či navštívit expozici v muzeu. Pokračovat budeme k pomníku nad Zbýšovem

a přes hromadné hroby nad naší obcí
zpět do Křenovic. Celá trasa měří necelých 13 km a pro více zdatné může cesta
pokračovat až do Slavkova, odkud se
mohou dopravit zpět opět vlakem, a to
s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17 hod.
směr Brno. I přes nepřízeň počasí si tak
týden před samotnými vzpomínkovými
akcemi společně projdeme část bojiště.
Všichni účastníci a uniformovaní kolegové, na které čeká v průběhu pochodu historický kviz s odměnami, jsou v hojném
počtu vítaní. Pokud vyjde počasí, pojede
s námi kanón tažený koňským potahem.

Francouzové v Křenovicích
Skupina historického šermu Buhurt, spolek Tuláci a obec Křenovice
si vás dovoluje pozvat při příležitosti

208. výročí Bitvy tří císařů
do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody,
k malé šarvátce vojenských jednotek, tentokráte na konci ulice Havlíčkové,
na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem,
k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě
u pomníku M. I. Kutuzova.
V pátek 29. listopadu 2013 od 16 ho- ských a rakouských uniformách kolem
din bude veřejnosti přístupné improvizo- táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými
vané vojenské ležení, kde, jako již tradičně, rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte
uvidíte vojáky a markytánky ve francouz- civilisty v historických kostýmech, kováře
Tvaroženský zpravodaj
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a vojenského kuchaře při opékání selete. řeným vínem nebo teplým čajem. Po krátV provozu bude rovněž střežené dobové kém reprodukovaném projevu bude
vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky za doprovodu hudby na téma jednotlivá
a jinou podobnou chátru. Můžete také vojska před bitvou, odpálen slavnostní
nahlédnout do našeho velitelského štá- ohňostroj (viz níže).
bu spojeneckých rusko-rakouských vojsk
V sobotu 30. listopadu dopoledne
upraveného z naší klubovny. Rovněž zde projde průvod francouzských dělostřeuvidíte plně vybavený markytánský vůz, leckých a pěších jednotek obcí k Božím
kde se dozvíte, co všechno markytánky mukám, k malému pietnímu aktu v 11 hopro vojáky zajišťovaly. V letošním roce po- din.
sílí naše řady jednotky jízdních husarů.
V neděli 1. prosince proběhne v KřePro návštěvníky nebude chybět pro- novicích v 10 hodin slavnostní nástup vodej svařeného vína, uzených klobás a pár- jenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova
ků v rohlíku.
v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva
V 17.40 se jednotky přemístí na konec a poté se jednotky přemístí na Mohylu
ulice Havlíčkové, kde předvedou malou míru ke společnému pietnímu aktu.
šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci
Slavnostní ohňostroj, který završuje
všech zúčastněných armád Bitvy tří císa- akt uctění památky padlých během bitvy
řů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. u Slavkova, letos překvapí svým netradičVzhledem k většímu bojišti, očekáváme ním pojetím. Mluveným slovem, které vás
i větší množství jízdních husarů a pěchoty. seznámí o jednotlivých armádách a situV 19 hodin vyjdou za svitu pochodní ací před bitvou. Dále se prostřednictvím
jednotky uniformovaných vojáků, kanón barevně sladěných pyrotechnických efektažený koňmi, děti s lampióny a ostatní tů a hudby typické pro vojska tří císařů se
směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromad- tvůrci pokusili zobrazit poslední chvíle
ných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctí- před samotnou bitvou v závěru zahalené
me památku padlých, kteří zde již 208 let pověstnou prateckou mlhou. Okamžikem
odpočívají. Při tomto pietním aktu budou rozednění letošní ohňostroj končí a nepoloženy květiny a vystřelena čestná sal- chává tak prostor a inspiraci pro ztvárnění
va. Zapálením svíček na hromadných hro- této mimořádné historické události v dalbech si symbolicky připomeneme utrpení ších letech.
všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoAlan Zvonek – Ohňostroje Zvonek
ročně, můžete zahřát u velkého ohně svaChtěl bych vás tedy všechny pozvat k nám do Křenovic, ať už si vyberete kteroukoliv
z uvedených akcí. Zvláště zvu vojáky jednotlivých skupin k účasti na bojovém střetnutí.
Pro tuto příležitost jsme nově vybrali větší bojiště. To najdete, když pojedete od Holubic
do Křenovic, hned na začátku obce za železničním náspem před cedulí Křenovice na pravé
straně, nebo přijdete do našeho ležení na dvoře Obecní hospody. Začínáme v 18.00 hod.
Oldřich Bartošek
hejtman napoleonské sekce
skupiny historického šermu Buhurt
7. pluku pěšího dělostřelectva
Křenovice u Slavkova
17
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Pomník Václava Kosmáka
(Pamětní kniha Obce Tvarožny, 1923)
Dne 15. července byl odhalen ve Tvarožné pomník V. Kosmákovi na paměť 25-ti letého
úmrtí. Při této příležitosti vzpomínají tvaroženští občané blahodárného působení tohoto
kněze a bývalého faráře mezi lidem moravským, jenž s oblibou čítal jeho Kukátka, své doby
nejčtenější knihy na Moravě. Impuls postavení pomníku V. Kosmákovi vyšel z Lidové strany. Již předtím se uvažovalo o postavení pomníku a bronzová plaketa byla dávno hotova…
V přípravném výboru byli Fr. Vičar jako předseda, Jar. Eliáš, starosta obce, Fr. Galle, radní,
Jos. Švábenský, Al. Krček z Velatic, Fr. Haisler.
Pomník byl proveden sochařem Fabiánkem z Brna za 10.000 Kč. Sousoší nahoře pomníku vyjadřuje myšlenku, že Kosmák naučil lid čísti. Je tam žena v kroji, jaký se ve Tvarožné
nosí a drží dítě a má před sebou knihu – Kukátko. Pomník byl postaven z darů. Obec darovala 3.000 Kč a převzala pomník v ochranu. Pomník stojí na s. svahu pod kostelem. Místo
bylo vhodným způsobem upraveno. Potřebná kamení navezli hospodáři tvaroženští zdarma, urovnání místa vykonala omladina Lidové strany… Bývala to původně zmola, kam se
dávaly kosti ze starého hřbitova. Také tam bylo pochováno mnoho ruských vojínů z bitvy
u Slavkova…
Za krásného počasí byl pomník v neděli, 15. července 1923 odhalen. Slavnost shromáždila davy lidu. Tvarožná byla ozdobena slavnostním hávem. Domy byly ozdobeny prapory,
místo, na němž pomník stojí, bylo pěkně dekorováno. Ráno v neděli zazněly u kostela fanfáry z Libuše… Po deváté hodině, na slavných Bohoslužbách, kázal dlouholetý Kosmákův
přítel, P. Hošek, farář z Líšně… Po skončených bohoslužbách bylo přikročeno k odhalení
pomníku. Jménem obce promluvil pěknou řeč starosta, Jar. Eliáš. Jménem zařizujícího výboru přivítal účastníky Fr. Vičar… byly čteny zaslané přípisy… projev učinil místní farář P. M.
Simonides. Po něm promluvil ministr prof. Šrámek. Předseda zařizujícího výboru jménem
všech vyzval obecní zastupitelstvo, aby převzalo pomník pod ochranu, což jménem obce
starosta přislíbil. Slavnost trvala plné 4 hodiny. Večer byl uspořádán lampionový průvod
osadou na Kopeček a tam vypálen ohňostroj.
Slavnostní požehnání zrekonstruovaného pomníku se konalo po 90 letech
jeho existence, v říjnu tohoto roku. Je potěšitelné, že se tento záměr vydařil. Pominu-li probíhající opravu kostela sv. Mikuláše, jenž se vymyká svou kulturní hodnotou,
je dobré investovat vždy nějaké úsilí a finance i do obnovování památek menších.
Jsou součástí našeho prostředí a máme
v tomto směru i jistý dluh vůči předkům,
kteří tyto artefakty vybudovali. Jejich
ústřední motivací bylo vyjádření úcty významné osobě nebo události a neméně
důležitá byla snaha o předání poselství
budoucím pokolením. Mohli rozhodovat
Tvaroženský zpravodaj

o tom, jak bude pomník vypadat, kde se
bude nacházet a jak velká to bude investice. Co už však ovlivnit nemohli, je skutečnost, s jakou péčí jejich hmotný odkaz
další generace přijmou.
Uvedený autentický záznam o slavnostním odhalení pomníku nevypovídá
jenom o historickém faktu. Vypovídá
o myšlence, s níž řídící učitel Bohuslav Skácel Pamětní knihu obce Tvarožny ve stejné
době založil – „…proto, aby se v ní uchovaly staré paměti…, aby v ní zapsány byly význačné události, které se v obci během času
přihodí, a tak aby uchovány byly potomkům,
aby z nich čerpali poučení a zároveň poznali,
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že jsme si vážili a milovali obec, ve které žili
a pracovali naši předkové, žijeme a pracujeme my a budou žíti a pracovati oni.“
Zakladatel kroniky stejně jako budovatelé pomníku před 90 lety hovoří

k budoucím generacím. A stejně jako oni
nemohl ovlivnit, zda budou jeho slova
v průběhu času převzata v ochranu. Tohle
mohou ovlivnit jen ti, jimž je odkaz předáván. 				
Pavel Šťastný

Volby do Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013 ve Tvarožné
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu voličů
Počet zúčastněných voličů celkem
Počet odevzdaných platných hlasů celkem
Volební účast ve Tvarožné
Z celkového počtu 757 platných hlasů získaly jednotlivé strany tento počet hlasů:
číslo název strany
1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
2. Česká strana sociálně demokratická
3. ANO 2011
4. Komunistická strana Čech a Moravy
5. TOP 09
6. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
7. Občanská demokratická strana
8. Strana svobodných občanů
9. Česká pirátská strana
10. Strana zelených
11. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
12. Suverenita – Strana zdravého rozumu
13. Hlavu vzhůru – volební blok
14. Strana soukromníků České republiky
15. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Zbývající strany: politické hnutí Změna, Dělnická strana sociální spravedlnosti a
LEV 21 – Národní socialisté nezískaly žádné hlasy.

1 000
758
757
75,80 %
celkem
194 hlasy
116 hlasů
116 hlasů
80 hlasů
78 hlasů
44 hlasy
38 hlasů
26 hlasů
26 hlasů
15 hlasů
14 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy

v%
25,62 %
15,32 %
15,32 %
10,56 %
10,30 %
5,81 %
5,01 %
3,43 %
3,43 %
1,98 %
1,84 %
0,52 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %

Oprava pomníku Václava Kosmáka
Letos 5. září uplynulo 170 let od narození Václava Kosmáka, kněze a spisovatele, který ve Tvarožné působil na konci
19. století, v letech 1877–1893. Je mi jasné,
že postava Václava Kosmáka je mezi občany Tvarožné i mezi farníky z okolních
obcí všeobecně známá. Přesto bych rád
ve stručnosti uvedl alespoň některé zajímavé informace o něm i o jemu věnovaném pomníku.
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Když Václav Kosmák přišel do Tvarožné,
bylo mu 34 roků, a když z Tvarožné po patnácti a půl letech odcházel, bylo to jen pár
měsíců před jeho padesátinami. To jen
pro představu, jaké období svého života
Václav Kosmák ve Tvarožné prožil.
Kosmák je samozřejmě neodmyslitelně spojen se stavbou nového kostela.
Když byl kostel v roce 1881 dokončen,
bylo Kosmákovi 38 let.
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Václav Kosmák byl vynikajícím pozorovatelem života na moravském venkově
a právě z důvěrné znalosti venkovského
lidu a prostředí se zrodilo také jeho literární dílo. Už za svého života byl jedním
z nejčtenějších spisovatelů na Moravě.
Ať už to byly jeho fejetony zvané kukátka
nebo povídky a povídkové romány. Můžeme být hrdí na to, že převážná většina
jeho díla vznikla právě zde ve Tvarožné.
Po odchodu z Tvarožné působil Kosmák
ještě 5 let v Prosiměřicích u Znojma, kde
v roce 1898 umírá. Bylo mu 54 roků.
Jeho bývalí farníci však na něj nezapomněli a 30 let po jeho odchodu
z Tvarožné mu farnost a ctitelé, jak je uvedeno na podstavci, nechali z úcty a vděčnosti zbudovat pomník.
Pomník věnovaný Václavu Kosmákovi
představuje ženu v moravském kroji, která čte z knihy svému dítěti. Byl vystavěn
v r. 1923 při příležitosti jeho nedožitých
80. narozenin. Pomník je dílem brněnského sochaře Františka Fabiánka. Za zmínku
jistě stojí, že František Fabiánek studoval
v Praze, kde byl žákem Josefa Václava
Myslbeka a po studiích pobýval v Paříži,
u největšího sochaře té doby Augusta Rodina.
Ale jak se říká, nic netrvá věčně a také
na pomníku se postupně začal projevovat
zub času. Po pádu komunistického režimu
bylo nutné situaci řešit. O tom se zmiňuje
také tehdejší kronikář Ing. František Gale,
když píše: „Za uplynulých takřka 70 let se
pískovcové sousoší téměř rozpadlo a uvažovalo se jak na obecním úřadě Tvarožná,
tak na farním úřadě o obnovení nebo zbudování nového památníku Václava Kosmáka. Zvítězil názor obnovit sochu v původní
podobě. V lednu 1991 členové strany Lidové odstranili torzo s pískovcového kvádru
a byla objednána nová socha – přesná kopie původní. Dílo se podařilo. Na tvaroženTvaroženský zpravodaj

skou pouť v neděli 11. srpna ve 14 hodin odpoledne se sešli farníci i poutníci z širokého
okolí a nová socha byla slavnostně odhalena brněnským kapitulním vikářem Ludvíkem Horkým.“
Uplynulo dalších 22 let a také letos,
kdy si připomínáme 170. výročí narození
Václava Kosmáka, jsme přistoupili k obnově jeho pomníku. Práce byly zadány
odborné firmě Soterius pana Dimitrije
Neuwirtha z Brna. Vlastní restaurátorské
práce na pomníku prováděl akademický
sochař Vlasta Douša z Nemotic. Nejednalo se o tak zásadní opravu jako na počátku
90. let, ale bylo nutné očistit pískovcovou
sochu, odstranit zvětralé části podstavce, provést doplnění umělým kamenem,
obnovit místy nečitelné a neúplné písmo
a zajistit hydrofobizaci celého pomníku.
Oprava pomníku je nejen poctou Václavu
Kosmákovi, ale i výrazem úcty k dílu našich předků.
Význam Václava Kosmáka se stává
také vděčným tématem studentských
prací. Loni mi studentka filozofické fakulty Masarykovy univerzity Eliška Filipová
věnovala jeden výtisk své bakalářské práce. Součástí této práce byla také anketa
v obci Tvarožná zaměřená na osobnost
a dílo Václava Kosmáka. V závěru své práce uvádí: „Z výsledků průzkumu vyplynulo,
že největší povědomí o této významné postavě dějin obce má věkově nejstarší generace, u které i četba Kosmákova díla zůstala
dodnes živá. Naopak děti a studenti příliš
znalostí neprokázali.“
To jistě není lichotivé vysvědčení pro
naši mladou generaci. Na druhou stranu
musím zmínit, že to byla právě mládež,
která se před pár lety začala věnovat vydávání farního časopisu. Ten snad ani
nemohl mít výstižnější název. Kukátko
do Tvaroženské farnosti informuje o dění
a životě v našich obcích a ve svém názvu
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symbolicky nese odkaz bývalého tvaro- ka je nutná ve všech vrstvách společnosti.
ženského faráře.
Ať už se jedná o sedláka nebo o politika.
Václav Kosmák byl především kněz. A na tom se nic nezměnilo. Je to stejně
Ve svém životě, ve svých kázáních i ve své důležité a potřebné i dnes.
literární tvorbě usiloval zejména o mravní
Ing. Petr Buchta
poučení. Věděl, že morální kvalita člověP.S.

Farní časopis KUKátko vychází od roku 2011 asi 3× ročně. Můžete v něm nalézt zprávy
z naší farnosti, různé zajímavosti, události, které se konaly (doplněné fotografiemi), pozvánky na připravované akce nebo třeba stránku pro děti. V tištěné podobě je časopis k dispozici
v kostele, dále na internetových stránkách farnosti Tvarožná. Pokud by měl někdo zájem,
je možné KUKátko doručit přímo domů. Samozřejmě zdarma. K odběru se můžete přihlásit
mailem na adrese kuk.tvarozna@email.cz nebo telefonicky na čísle 722 711 175 (Monika
Buchtová).

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Tvarožná vyhlašuje konání veřejné sbírky 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

Po ukončení sbírky bude zveřejněna informace
o jejím výsledku a využití finančních prostředků.
Za vaši pomoc děkujeme

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. ledna 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.
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Naši jubilanti
listopad–prosinec 2013
85 let
75 let
70 let

65 let
60 let

50 let

Gajdoš Josef, Tvarožná 275
Peloschek Jan, Tvarožná 99
Brzobohatý Vladimír, Tvarožná 248
Veselá Marie, Tvarožná 134
Chlupová Marie, Tvarožná 249
Veselá Marta, Tvarožná 92
Šír Inocenc, Tvarožná 58
Pospíšilová Františka, Tvarožná 336
Pulec Tomáš, Tvarožná 70
Dědečková Jitka, Tvarožná 118
Kopecká Vladimíra, Tvarožná 323
Pavlovcová Jana, Tvarožná 160
Kubínová Eva, Tvarožná 343
Sitte Vilém, Tvarožná 102
Všem jubilantům blahopřejeme!

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
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 19. 11. 2013, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Divadelní víkend na Sokolovně, 22. září 2013

Základní škola, návštěva Pavilonu Anthropos, 18. října 2013

