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Vážení spoluobčané, 
když jsem na  začátku března psal 

úvodní slovo do  minulého zpravodaje, 
opravdu jsem nečekal, že koronavirus 
způsobí takovou kalamitu. Dva měsíce 
máme v  republice zavedený nouzový 
stav, úřady, firmy, provozovny a obchody 
fungují v omezeném režimu nebo nefun-
gují vůbec, školy zavedly distanční výuku 
a byly zrušeny veškeré sportovní, kulturní 
a společenské akce. Vypadá to, jakoby se 
život zpomalil. Ale nezastavil se úplně, což 
dokumentují například i následující řádky.

Možná jste si všimli barevného čí-
selného označení na  kanalizačních po-
klopech nebo v  blízkosti kanalizačních 
šachet. To souvisí se zpracováním paspor-
tu, tedy zmapováním skutečného stavu, 
dešťové kanalizace. Jelikož se tato kana-
lizace v  obci prováděla postupně, někdy 
i svépomocí a v průběhu několika desítek 
let, neexistují, kromě některých novějších 
úseků, prakticky žádné podklady a  infor-
mace o  její přesné trase, materiálu, di-
menzi a stavu. Firma Aqua Procon provádí 
tuto pasportizaci ve všech obcích Svazku 
Šlapanicko a  náklady na  její činnost jsou 
hrazeny z dotačních prostředků.

Původní termín dokončení nového 
vodojemu se z  důvodu dodání vadného 
dílu posunul. Na konci dubna, kdy už měl 
být vodojem hotov, bylo provedeno fi-
nální uložení a spojení jednotlivých částí 
vodojemu. Vodojem je tvořen sklolami-
nátovými válcovými nádržemi o průměru 
3  m a  bude mít kapacitu 2× 100 m3. Ná-
sledovat bude napojení vodojemu na vo-
dovodní potrubí a  elektrické vedení,  po-
stupně dojde k  zasypání zeminou a  celý 
vodojem zmizí pod terénem. Hotovo by 
mělo být v červnu. S dokončením stavby 

Obsah Slovo starosty

Fotografie na titulní straně – Jaro v podání Veroniky Odstrčilové – fotokroužek
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bude odstraněn i navezený recyklát zpev-
ňující povrch příjezdové polní cesty v Ma-
sarykově aleji.

I  realizace nového bezdrátového 
rozhlasu nabrala mírné zpoždění. Český 
telekomunikační úřad nám sdělil, že k vy-
dání kladného stanoviska pro využívání 
rádiové frekvence požaduje také souhlas 
zahraničních úřadů z  Rakouska a  Sloven-
ska. To zabralo nějaký čas. Realizační firma 
JD  Rozhlasy nám zdarma zapůjčila provi-
zorní zesilovač, díky kterému můžeme 
alespoň v  omezené kvalitě využívat do-
savadní rozhlas. Montáž nového rozhlasu 
bude zřejmě zahájena v  posledním květ-
novém týdnu.

Na  konci dubna vydal vodoprávní 
úřad dvě samostatná povolení na stavbu 
vodovodu, splaškové kanalizace a  deš-
ťové kanalizace. Jedno povolení se týká 
ulice Vinohrady, druhé prodloužení uli-
ce Velatická. Nyní probíhají jednání se 
Svazkem pro vodovody a  kanalizace Šla-
panicko ohledně termínů realizace a způ-
sobu financování. Jakmile se dohodneme 
na dalším postupu, budeme kontaktovat 
vlastníky sousedních pozemků, abychom 
je podrobněji seznámili s  připravovanou 
stavbou.

Milí spoluobčané, v  prvním letošním 
zpravodaji jsem vám přál smysluplný rok. 
Myslím si, že období, které prožíváme, ač 
se to na  první pohled nezdá, smysl má. 
Umožňuje nám podívat se na svět i na ži-
vot z  jiného úhlu. Najednou nejsou tak 
důležité ekonomické ukazatele, úrokové 
sazby nebo zavedení EET. Najednou je 
v popředí zájmu člověk. Nemám na mysli 
žádného vládního politika, ale obyčejné-
ho člověka – spoluobčana, souseda, spo-
lupracovníka nebo zákazníka. Přestože 
musíme vynechat tradiční podání ruky, 
dodržovat potřebný odstup a  netvořit 
skupinky, přestože se tak často nepo-
tkáváme a snad si i chybíme, mám pocit, 
že  nás tato situace sblížila. I  když nám 
přes roušky není příliš vidět do  tváře, je 
naopak výrazně vidět ohleduplnost, tole-
rance a starostlivost. I v telefonním hovo-
ru často slyším vlídné a povzbudivé slovo. 
Ubylo stížností a  zbytečných mailů. Mož-
ná jsme si uvědomili, že některé věci ne-
jsou tak důležité, že něco prostě musí po-
čkat, něco musíme přečkat, něco se musí 
odložit a něco i zrušit. Důležitý je člověk.

Přál bych si, a  přeji to i  vám, aby ko-
ronavirus brzy zmizel, ale ten trochu jiný 
pohled na život a na člověka, ten aby nám 
zůstal.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
Obvykle v tomto článku zmiňujeme události, které se v obci konaly v posledním ob-
dobí a informujeme o nových připravovaných akcích. Vzhledem ke krizové situaci způ-
sobené pandemií onemocnění COVID 19 se bohužel žádné události nekonaly a také 
všechny následující akce, plánované do  konce června tohoto roku, byly po  dohodě 
s pořadateli zrušeny. Věříme, že občané a všichni zainteresovaní, kteří měli s jejich pří-
pravou starosti, pochopili vzniklou situaci. Bude záležet na  dalším vývoji, zda bude-

Aktuality z obce
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Svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů – pro rok 2020
Částka poplatku – 550 Kč/občan/rok
•	slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do r. 2005) – 450 Kč
•	slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od r. 1949) – 450 Kč
•	osvobozeny jsou děti do 5 let věku (do r. 2015)

Poplatek za psa činí 150 Kč/pes/rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2020 a to v hotovosti na pokladně OÚ Tvarožná 

nebo bankovním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilní symbol je číslo po-
pisné domu.

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2020
středa 20. 5. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 30. 5. 2020 9.00–11.00 hod.
středa 10. 6. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 20. 6. 2020 9.00–11.00 hod.
středa 1. 7. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 11. 7. 2020 9.00–11.00 hod.
středa 22. 7. 2020 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.

me moci některé akce zrealizovat v náhradních termínech a zda vůbec budeme moci 
zrealizovat akce plánované např. v letních měsících. Doufáme, že situace se bude jen 
zlepšovat a těšíme se brzy na vzájemné setkání!

Poděkování
Děkujeme všem občanům za  respektování nařízení v  souvislosti s  krizovou situací. 
Děkujeme skautům a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na šití a distribuci roušek 
a pomoci starším spoluobčanům. Děkujeme také všem, kteří v nepříznivých podmín-
kách plnili své pracovní povinnosti ve prospěch obce.
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MAS Slavkovské bojiště podporuje místní podnikatele
Od 3. března je otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště 

pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech. Výzva pro podá-
ní žádostí je prodloužena do 31. července. Školení pro žadatele bude ve čtvrtek 
28. 5. v 15 hodin na hasičské zbrojnici v Hruškách u Slavkova. Zájemci o tuto vý-
zvu se mohou i  individuálně obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. 
Podmínkou přijatelnosti žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, 
předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská čin-
nost. V předchozích třech výzvách bylo podpořeno 46 žadatelů, s dotací přes 13 mil. 
Kč. Finanční příspěvky jsou ve výši 45–50 % a jsou určené na pořízení strojů, vybavení 
nebo stavby v zemědělské či nezemědělské výrobě. 

S ohledem na nepříznivou aktuální situaci pro podnikatele spojenou s prevencí šíře-
ní viru SARS-CoV-2 MAS Slavkovské bojiště od 20. dubna spustila provoz nového webu 
www.slavkovsketrziste.cz a  facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste. 
Slavkovského tržiště shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS 
Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě producentů místních potravin a nápojů (např. 
farmy, pivovary, vinaři) i restaurace, řemeslníci, maséři, služby fotografů. Seznam je po-
stupně rozšiřován s ohledem na zájem dalších podnikatelů. 

Přidejte se i Vy a podpořte svůj region nákupem u místního výrobce! 

Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště, z. s.
Hrušky 166, 683 52 Hrušky u Slavkova
Tel.: 604 318 732
tomanova@slavkovskebojiste.cz
www.slavkovskebojiste.cz
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	 Projekt	Vytvoření	strategických	dokumentů	a	zlepšení		
komunikace	s	občany	v	obcích	Mikroregionu	Roketnice	

	reg.	číslo	CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009985	

STRATEGICKÝ	DOKUMENT	ROZVOJE	MIKROREGIONU	ROKETNICE	
Dotazníkové	šetření	názorů	obyvatel	Mikroregionu	Roketnice	2020	

SOUHRNNÉ	VÝSLEDKY		

Dotaznı́kové šetřenı́ názorů obyvatel 
proběhlo ve dnech 18. prosince 2019 až 3. 
března 2020. Při šetřenı́ bylo celkem	
odevzdáno	 857	 vyplněných	 dotazníků 
(687 elektronicky ve formuláři google a 
238 v papı́rové podobě). Při 7 807 
obyvatelı́ch  Mikroregionu  Roketnice  (dále 
jen mikroregion) staršı́ch 15 let jde o 
návratnost 11 %. Nejvıće respondentů 
(269) bylo z Viničných S�umic, Podolı́ (143) 
a Sivic (124), naopak nejméně  z Pozořic 
(50) a Kovalovic (46). 
Z� en (456) odpovědělo vı́ce než mužů 
(390), přičemž 11 respondentů pohlavı́ 
neuvedlo. Nejvı́ce respondentů  (409) bylo 
ve věku 30–49 let, a to 48 %. Ve věku 50–
64  let  bylo  204  respondentů,  nad  65  let 
132 a do 29 let celkem 105. Sedm respondentů věkovou kategorii neuvedlo. 
 

NEJVE� TS� I� PROBLE� MY MIKROREGIONU ROKETNICE 
Největšı́m problémem regionu je s velkým náskokem dle 60 % respondentů sucho	 a	
nedostatek		vody		v	krajině.  Téměř  40  %  respondentů  považuje  za  zásadnı́  problém  vysokou 
dopravnı́ zátěž.	
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Co jsou podle vás největší problémy regionu Roketnice? 
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Problém sucha a nedostatku vody v krajině se objevil na prvnı́m mı́stě u všech obcı́ 
mikroregionu s výjimkou Podolı́ a Tvarožné, kde převládl problém	s	vysokou	dopravní	zátěží, 
který  se  za  celý  mikroregion  umı́stil  na  druhém  mı́stě.  Významný  problém  je  spatřován  také 
v oblasti bydlenı́, kde 31 % respondentů (zejména z Podolı́) spatřuje problém	 v	podobě	
nadměrné	 bytové	 výstavby. Problémová je také nedostatečná	 kapacita	 sociálních	 a	
zdravotních	služeb a	špatná	propojenost	obcí uváděná zejména respondenty z Velatic. Napřı́č 
obcemi mikroregionu se jevı́ jako nejméně	problémová	kapacita	škol.	
Největší	problémy	mikroregionu	Roketnice	dle	názorů	obyvatel	členských	obcí	
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Sucho a nedostatek vody 
v krajině 67,0 65,1 38,3 66,0 72,4 50,0 60,4 62,8 59,9 

Vysoká dopravní zátěž 33,0 16,3 66,7 26,0 41,5 62,9 33,3 26,1 38,7 
Nadměrná bytová výstavba 29,4 23,3 63,8 30,0 14,6 22,6 12,5 28,7 31,1 

Nedostatečné kapacity sociálních a 
zdravotních služeb 28,4 37,2 13,5 26,0 33,3 37,1 45,8 26,1 27,8 

Špatné propojení obcí 26,6 9,3 15,6 20,0 22,0 22,6 50,0 31,8 25,4 
Špatné podmínky pro trávení 

volného času 6,4 30,2 5,0 30,0 13,0 38,7 8,3 29,9 19,6 

Zhoršené životní prostředí 23,9 14,0 19,9 10,0 22,8 25,8 12,5 16,1 18,8 
Odpadové hospodářství 10,1 9,3 8,5 26,0 26,0 6,5 4,2 22,2 16,2 
Intenzivní zemědělství 3,7 18,6 5,7 20,0 20,3 17,7 8,3 17,6 13,9 

Nedostatečné kapacity škol 3,7 4,7 2,8 8,0 8,1 3,2 2,1 10,3 6,5 
Pozn:	V	tabulce	jsou	tučně	vyznačeny	podíly	respondentů	převyšující	30	%	
 
Všechny  věkové  kategorie  respondentů  jako  hlavnı́  problémy  vidı́  sucho  a  nedostatek  vody 
v krajině a vysokou dopravnı́ zátěžı́. Třetı́ nejčastěji uváděný problém se u jednotlivých 
věkových  kategoriı́  lišı́.  V přı́padě  respondentů  ve  věku  15-29  let  a  65  a  vı́ce  let  se  jedná  o 
nedostatečnou kapacitu sociálnı́ch a zdravotnı́ch služeb, v přı́padě dotazovaných ve věku 30-49 
let je to špatná propojenost obcı́ a v přı́padě respondentů ve věku 50-64 let nadměrná bytová 
výstavba. 
 

STA� VAJI�CI� C� INNOST MIKROREGIONU ROKETNICE 
Existenci	 mikroregionu	 Roketnice	 zaznamenalo	 91,1	 %	 dotazovaných.	 Největší	 podíl	
(93,3	 %),	 kteří	 existenci	 zaznamenalo	 byl	 ve	 věkové	 kategorií	 30–49	 let,	 nejmenší	
v	kategorii	65	a	více	let	(84,6	%).	V kategorii	15-29 let to potom bylo 89,3 % a v kategorii 50-
64 let 91,5 %. Největšı́ podı́l respondentů zaznamenal existenci Mikroregionu Roketnice v obci 
Tvarožná, naopak nejméně v Hostěnicı́ch.  
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Nejužitečnějšími	projekty	jsou	dle	více	než	poloviny	respondentů	projekty		zaměřené	na	
pořízení		či		opravu		obecního		mobiliáře	 (lavičky,  koše  apod.).  Rozdı́ly  v hodnocenı́  většiny 
projektů nejsou přı́liš velké. Slabá užitečnost byla vnı́mána pouze u mapového portálu. 

 
V přı́padě obcı́ Hostěnice, Kovalovice, Podolı́, Sivice a Viničné S� umice je na prvnı́m mı́stě obecnı́ 
mobiliář,  zatı́mco  u  ostatnı́ch  obcı́  mikroregionu  jsou  to  cyklostezky.  V rámci  obcı́  je  odlišné 
pořadı́  v přı́padě  druhého  nejčastěji  zmiňovaného  projektu.  V přı́padě  Hostěnic  a  Viničných 
S�umic se jedná o cyklostezky, v přı́padě Kovalovic o informačnı́ tabule, v přı́padě Podolı́ a Sivic o 
stolnı́ kalendáře a v přı́padě Pozořic, Tvarožné a Velatic o obecnı́ mobiliář.  
Nejužitečnější	projekty	mikroregionu	Roketnice	dle	příslušnosti	respondentů	k	obcím 
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Obecní mobiliář 61,5 73,3 53,8 44,9 58,1 47,5 53,8 50,6 54,5 
Cyklostezky 55,8 40,0 35,7 49,0 44,4 52,5 67,3 50,6 48,3 

Informační tabule 52,9 62,2 44,8 26,5 46,8 42,6 38,5 46,3 45,9 
Stolní kalendáře 26,9 31,1 51,7 24,5 50,8 27,9 40,4 47,1 41,9 
Mapový portál 18,3 17,8 16,1 8,2 21,0 21,3 19,2 16,6 17,4 

Žádný z uvedených 7,7 2,2 3,5 12,2 4,0 11,5 1,9 6,6 6,0 
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Jaké z uskutečněných projektů mikroregionu jsou nejužitečnější?



Tvaroženský zpravodaj  10

 
 

	

Hodnocenı́  užitečnosti  jednotlivých  projektů  v mikroregionu  se  v rámci  jednotlivých  věkových 
kategoriı́ nijak výrazně  nelišı́.  Ve všech kategoriı́ch dominuje  obecnı́  mobiliář následovaný 
cyklostezkami.  
 
BUDOUCI� C� INNOST MIKROREGIONU  
Přibližně polovina respondentů navrhuje, aby obce společně řešily dopravní	propojenost	obcí	
(např. cyklostezkami) a pořádání	společenských	akcí	(sportovnı́ch či kulturnı́ch). Dále uvádějı́ 
zajištění	 sociálních	 služeb, bezpečnostní	 opatření	 v	dopravě (např. kamery, měřiče 
rychlosti) či zajištění	provozu	školky	o	prázdninách	(tj. po celé prázdniny provoz v některé 
MS�  s možnostı́ návštěvy dětı́ z dalšı́ch obcı́). Jiný návrh mělo 34 respondentů (4,1 % 
dotazovaných),  přičemž  mezi  nejčastějšı́  návrhy  patřı́  zadrženı́  vody  v krajině,  oprava  silnic, 
propojenost obcı́ chodnı́ky, zlepšenı́ autobusové dopravy či kvality zdravotnictvı́.  

	
	
Vyhodnocení	nejčastěji	uváděných	návrhů	dle	obcí	(%	respondentů)	

Kategorie 
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Dopravní propojení obcí 52,3 44,4 31,0 40,0 57,4 62,9 69,2 62,5 53,2 
Pořádání společných akcí 45,8 44,4 52,8 56,0 45,9 37,1 42,3 54,7 49,4 
Zajištění sociálních služeb 34,6 37,8 26,1 30,0 32,0 50,0 48,1 38,7 35,9 
Bezpečnostní opatření 28,0 33,3 33,1 36,0 33,6 38,7 25,0 32,4 32,4 
Zajištění MŠ o prázdninách 36,4 26,7 16,9 24,0 45,9 24,2 26,9 30,1 29,8 
Společná policie 29,0 24,4 21,1 24,0 22,1 27,4 19,2 22,7 23,4 
Svoz odpadu 20,6 17,8 14,1 36,0 27,0 19,4 15,4 24,6 22,0 
Pořízení party stanů k půjčení  20,6 28,9 28,9 18,0 27,9 9,7 19,2 18,8 21,9 
Společná kompostárna 23,4 11,1 14,1 26,0 22,1 12,9 21,2 16,4 18,6 
Společná moštárna 15,9 11,1 23,9 22,0 13,9 6,5 19,2 21,1 18,2 
Propagace území 10,3 13,3 16,9 10,0 16,4 8,1 13,5 9,0 12,1 
Zázemí pro cestovní ruch 7,5 11,1 4,9 8,0 10,7 4,8 7,7 5,9 7,1 
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Co by obce měly v rámci mikroregionu Roketnice řešit společně?
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Návrhy, co by měly obce v rámci mikroregionu společně řešit, se v rámci jednotlivých věkových 
kategoriı́ nijak výrazně nelišı́. Ve všech kategoriı́ch  dominuje dopravnı́ propojenost a pořádánı́ 
společenských akcı́. U osob staršı́ch 65 let je nicméně na prvnı́m mı́stě téma zajištěnı́ sociálnı́ch 
služeb a o něco vı́ce zdůrazňujı́ bezpečnostnı́ opatřenı́ v dopravě. 
Naopak bez ohledu na věk či bydliště respondenta se z nabı́zených možnostı́ jevı́ jako nejméně 
důležitý návrh na společné řešenı́ zázemı́ pro cestovnı́ ruch a propagaci územı́.  
 
Hodnocení	návrhů,	co	by	měly	obce	řešit	v	rámci	mikroregionu	společně,	podle	věkových	
kategorií	respondentů	(%	respondentů)	

Kategorie 15–29 let 30–49 let 50–64 let 65 a 
více let Celkem 

Dopravní propojenost obcí 55,3 60,7 49,2 37,3 53,2 
Pořádání společných akcí 58,3 50,9 45,7 45,2 49,3 
Zajištění sociálních služeb 25,2 30,8 38,7 56,3 35,8 
Bezpečnostní opatření v dopravě 36,9 26,1 35,7 44,4 32,4 
Zajištění MŠ o prázdninách 39,8 34,3 21,6 22,2 29,7 
Společná policie 22,3 21,8 23,1 30,2 23,4 
Svoz odpadu 28,2 21,6 17,6 27,0 22,0 
Pořízení party stanů k půjčení  33,0 22,6 21,6 11,9 21,9 
Společná kompostárna 18,4 19,0 19,1 16,7 18,6 
Společná moštárna 20,4 18,0 15,1 22,2 18,2 
Propagace území 13,6 11,5 14,1 9,5 12,1 
Zázemí pro cestovní ruch 7,8 9,0 5,5 3,2 7,0 
Jiné 4,9 4,5 4,0 3,2 4,1 
 

 
Zpracoval	GaREP,	spol.	s	r.o.,	29.	4.	2020	

 

Reakce rady obce ke stanovisku TJ Sokol Tvarožná  
ke studii areálu Kosmák 1)

Děkujeme TJ Sokol za  stanovisko i  prosazování zájmu o  sport v  naší  obci. Zastu-
pitelé obce si uvědomují význam sportu a pohybu pro děti, mládež i starší generace 
a dlouhodobě podporují tyto aktivity. Většina členů zastupitelstva nebo jejich rodin-
ných příslušníků je členy TJ Sokol nebo se sportu a pohybovým aktivitám pravidelně 
věnují. Jen v posledních třech letech (2018–2020) byly schváleny finanční dotace z roz-
počtu obce na tělovýchovnou činnost a provoz a údržbu objektů ve vlastnictví TJ Sokol 
ve výši cca 2 mil. Kč. 

Potřeba řešení a nabídky kvalitních prostor pro tyto aktivity byla i hlavní motivací 
zastupitelů pro vypracování zmíněné studie. Jejím cílem nebylo okamžité řešení stavu 
hřiště s umělým povrchem, jeho oprava a ani utlumení sportu v obci. Cílem bylo ze-

1 Tvaroženský zpravodaj, ročník 48, číslo 2, březen–duben 2020, str. 8–9
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jména definovat budoucí podobu a rozvoj areálu Kosmák, aby plochy a objekty slou-
žily všem obyvatelům obce. Vědomí nesourodosti a neuspořádanosti areálu a potřeba 
řešení byla v  minulosti také předmětem volebního programu všech volebních stran 
ve volbách do zastupitelstva obce. Bylo tedy zřejmé, že to zajímá nás všechny. V průbě-
hu jednání s architekty o nové podobě areálu bylo navrženo několik variant uspořádání 
prostoru. Všechny varianty, včetně umístění hřiště s umělým povrchem ve stávajícím 
areálu, byly průběžně projednávány v  diskusích při veřejných zasedáních zastupitel-
stva obce, pracovních jednáních zastupitelstva, ve výborech, komisích a také ve výboru 
TJ Sokol. Finální varianta představuje venkovní prostor bez současného hřiště a naopak 
generuje nové plochy pro rekreaci, pohybové a volnočasové aktivity – rozšíření zeleně, 
oprava asfaltového hřiště, vymezení prostoru pro hrací prvky, venkovní fitness, dětské 
hřiště, pobytový trávník apod. Tuto verzi přijala většina členů zastupitelstva a byla za-
dána ke konečnému zpracování. Prostor pro nové hřiště s umělým povrchem – s odpo-
vídajícími parametry, zázemím a možností dalšího rozvoje – byl navržen v lokalitě pod 
Kopečkem, v souladu s územním plánem z r. 2004. 

Zmíněná studie areálu Kosmák představuje jeho možnou budoucí podobu. Před-
stavený koncept by měl být nyní předmětem vážnějších diskusí a zvažování realizace 
po jednotlivých etapách, za současné přípravy budování nového sportovního areálu 
v jiné lokalitě. 

Stávající hřiště s  umělým povrchem již nelze plnohodnotně využívat. Příčiny mo-
hou být v nekvalitním provedení, nedostatečné údržbě, nefunkčním odvodnění, tlení 
padajícího listí z okolních stromů nebo působení jejich kořenů. Můžeme ještě hledat 
mnoho dalších příčin, ale to věci bohužel nepomůže. V minulých letech bylo v dobré 
víře provedeno několik zásahů a neúčinných opatření k nápravě. Na základě provede-
ných sond podloží se jako jediné možné řešení nabízela kompletní rekonstrukce, což 
představovalo značné finanční prostředky. Investice by téměř odpovídala vybudování 
hřiště nového. Dvakrát byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci hřiště, s neúspěš-
ným výsledkem. O realizaci bez možnosti dotace se neuvažovalo. V době přípravy kon-
ceptu celého areálu Kosmák, což probíhalo v posledních letech, a v podstatě doposud, 
by nebylo vhodné ani logické zaměřit se pouze na  řešení jednoho objektu – zmíně-
ného hřiště, i když víme, že všem sportovcům dlouho chybí. Z iniciativy TJ Sokol byla 
před cca dvěma měsíci oslovena firma zabývající se budováním a opravami sportov-
ních ploch. Firma kromě varianty nového povrchu – za částku 1.133.000 Kč – nabídla 
také variantu regenerace stávajícího povrchu hřiště. Tato druhá varianta je podstatně 
levnější – představuje částku 113.000 Kč. U žádné z variant se však neuvažuje s výmě-
nou podkladních vrstev. Rada obce se přiklání k variantě regenerace, což by znamenalo 
menší náklady z rozpočtu obce a umožnilo by v krátké době opětné užívání stávajícího 
hřiště. Je třeba však objektivně říci, že se jedná o provizorní řešení.

Pavel Šťastný
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Skautský den 2020
Dne 24. 4. má svátek sv. Jiří. Ten je již 

více než 100 let patronem skautů, kteří 
v tento den každoročně slaví svůj svátek. 
V  jiné roky se po celé republice oslavuje 

různě – pořádají se 
slavnostní schůzky, 
skládají se skautské 
sliby, děti i  dospělí si 
do  školy i  do  práce 
oblékají kroje nebo 
alespoň skautské šátky, 
my ve  Tvarožné se ka-
ždoročně potkáváme 
na skautské mši. 

Tento rok ale není 
rok jako každý jiný 
a  nic z  toho se proto 
letos nedělo. Přesto 
skauti svůj svátek osla-
vili. Pod heslem „Doma, 
ale srdcem ve  skautu“ 
se všichni, kteří si chtě-
li připomenout tento 
den, připojili k  netra-
diční on-line oslavě 
Skautského dne. Ně-
které oddíly, a  s  nimi 
i ten náš, přijali také vý-
zvu o vytvoření společ-
né koláže. Jak se nám 
podařilo doma vyfotit 
a jak to některým sluší 
s  rouškou ukazují ná-
sledující obrázky :).Oldskauti

Z činnosti spolků a sdružení
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Družinka benjamínků

Družinka skautů a vlčat
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Přejeme všem pevné zdraví a brzký návrat do normálu.
za 1. skautský oddíl Tvarožná 

Martina Šmerdová

Družinka skautek a světlušek
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 Stabilita připojení  
 i za špatného počasí
 Udržení rychlosti a kvality 
 pro desítky připojených zařízení  
 najednou
 Internetová TV s možností zpětného 
 zhlédnutí a nahrávání
 Sledování videí online bez sekání  
 a v nejvyšší HD kvalitě
 Možnost změny poskytovatele 
 bez změny sítě

REKLAMA
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Základní škola Tvarožná
Školní květnový příspěvek do Zpravo-

daje bývá zpravidla výčtem aktivit, které 
jsme pro žáky připravili na 3. a 4. čtvrtletí 
školního roku. Letos je však situace cela 
jiná. Dne 11. 3. 2020 byla Mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR 
zakázána osobní přítomnost žáků ve ško-
le z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru na úze-
mí České republiky. Od  11. března pro 
nás všechny začalo něco zcela nového. 
Prvním nelehkým úkolem bylo zoriento-
vat se ve  všech vládních doporučeních 
a  nařízeních a  daná pravidla vzdělávání 
přizpůsobit možnostem naší školy. Ná-
sledovalo plánování a  koordinace zasíla-
ných úkolů, on-line výuky a úprava učiva 
jednotlivých ročníků. Přísná nařízení nám 
mnoho eventualit nedávala a bylo nutné 
respektovat technické vybavení a kvalitu 
připojení k síti nás všech – učitelek i žáků.

Vzhledem k  avizované délce pobytu 
dětí v  domácím prostředí jsme nabídku 
vzdělávání na  dálku rozšiřovali, syste-
matizovali, zpřehledňovali a  obohacova-
li. Základem zůstalo spojení přes školní 
informační systém Edookit, kde rodiče 
pravidelně našli zprávu o  učivu pro děti 
na každý den. Během vzdělávání na dálku 
se žáci zdokonalili v  samostudiu, v  plá-
nování svojí práce na  celý týden, v  ovlá-
dání počítačů a  chytrých telefonů, učivo 
procvičovali nejen zápisem do sešitů, ale 
i  přes vzdělávací programy na  internetu, 
testovali svoje vědomosti přes on-line 
testy firmy Scio, čtenářskou gramotnost 
ověřili při vyhledávání a třídění informací 
z  webu, o  svoje zážitky se mohli podělit 
na  společných on-line setkáních, pro-
blémy s  učivem vyřešili při konzultacích 
s  učitelkami nebo při on-line výuce. Vý-

uka tedy probíhá nestandardně a  všem 
nám moc chybí osobní kontakt a aktivity, 
na které jsme se těšili.

Nyní je budova školy prázdná. Školni-
ce má dostatek času a prostoru na desin-
fekci všech tříd a  jarní úklid  uvnitř školy 
i  na  zahradě a  pro přípravu školy na  ná-
vrat žáků.

Abychom žákům zpestřili pobyt doma, 
zachovali jsme aspoň tradiční velikonoční 
soutěž Kraslice roku 2020, tentokrát i  se 
zadaným tématem zpracování – Jak šlo 
vejce na  vandr. Do  soutěže se letos při-
hlásilo 14 žáků. Vyrobené kraslice nezdo-
bily budovu školy jako obvykle, ale jejich 
fotky byly zveřejněny na  našem webu 
a  hlasováním na  dálku jsme vybrali vítě-
ze. Nápady a  zpracování byly originální, 
po návratu do školy budou odměněni ne-
jen vítězové, ale i všichni účastníci. Nejví-
ce hlasů získala kraslice Verunky Staňkové.

Další soutěží, kterou pro všechny 
žáky každoročně chystá paní učitelka 
Dragounová, je Knižní šifra. Letos podle 
zašifrovaného zadání chytáme různé 
knižní darebáky a zlobivce, opět netradič-
ně – na dálku. Po příchodu do školy žáci 
odevzdají svoje kartičky se seznamem 
chycených lumpů a my vyhodnotíme nej-
lepšího Lumpobijce. 

Badatelský úkol z  oblasti vlastivědné-
ho učiva nás čeká začátkem května a při-
pravila si ho pro nás paní učitelka Kalužo-
vá. Vyhodnocení bude také až po návratu 
dětí do školy.

Příspěvek do  Zpravodaje píšu o  ví-
kendu, kdy MŠMT ČR vydalo metodiku 
k  otevření prvního stupně základních 
škol od pondělí 25. 5. 2020. V příštím týd-
nu bude tedy nutné stanovená pravidla 
upravit na  možnosti naší školy a  sezná-

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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mit s nimi rodiče žáků. Ti 
se potom do  18.  května 
rozhodnou, zda svoje 
dítě do školy budou posí-
lat, či nikoliv. Přítomnost 
žáků ve  škole je defino-
vaná jako dobrovolná. 

Jasné už dnes je, 
že  žádné společné akce, 
které jsme měli v  plánu, 
se neuskuteční. Přichází-
me tedy například o  tra-
diční hody, o závěrečnou 
zahradní slavnost a  také 
o pobyt na škole v příro-
dě. Pevně věřím, že v boji 
s  koronavirem uspějeme a  situace bude 
stále pozitivnější a  opatření proti šíření 
koronaviru se budou stále více rozvol-
ňovat, abychom mohli všichni společně 
zakončit letošní školní rok osobním pře-
dáním vysvědčení a  slavnostním rozlou-
čením s páťáky.

Zápis do  1. ročníku pro příští školní 
rok proběhl letos bez osobní přítomnosti 
dětí. Zapsáno bylo 12 dětí, dvěma dětem 
byl povolen odklad povinné školní do-
cházky o jeden rok. Pokud situace dovolí, 
v průběhu měsíce června nabídneme bu-
doucím prvňákům první setkání ve škole. 
Pokud ne, uvidíme se až 1. září při zaháje-
ní nového školního roku. Veškeré důležité 
informace rodičům budoucích prvňáků 
zašleme e-mailem.

Ještě informace o sběru starého papí-
ru. Kontejner bývá před školou přistavený 
každý měsíc v nepravidelných termínech. 
Vše se odvíjí od možností firmy, která pa-
pír sváží. Informace o sběru jsou na letáku 
ve vývěsce u obecního úřadu a jsou ozná-
meny v aktualitách obecního úřadu.

Svůj příspěvek zakončím poděková-
ním všem účastníkům současného vy-
učování na  dálku. Děkuji za  trpělivost, 
disciplinovanost, pomoc dětem s  plně-
ním zadaných úkolů, soustavnou a pravi-
delnou každodenní spolupráci. Čeká nás 
ještě několik týdnů práce v  úplně jiných 
podmínkách vzdělávání a  s  velmi přísný-
mi hygienickými a organizačními pravidly, 
než je u nás zvykem. Věřím, že vše společ-

Kralice roku 2020 – autorky Kája a Terka Kežlínkovy

Jaro v podání Veroniky Odstrčilové – fotokroužek
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ně zvládneme, problémové situace vyře-
šíme a  zdárně zakončíme letošní školní 

rok, na  který asi nikdo z  nás nezapome-
ne. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku přeji všem 

čtenářům zpravodaje, aby si užili jarního 
sluníčka a  aby pro zachování duševního 
zdraví si rovněž udrželi odstup od  CO-
VID-19 a  věnovali se příjemnějším téma-
tům. V době uzavření mateřské školy jsme 
malovali, na  zahradě nám přibyly další 
herní prvky a došlo i na výměnu osvětlení 
v šatnách dětí a mnoho dalšího. 

V tomto čísle se budu věnovat hlavně 
organizačním věcem.

Zápis do  mateřské školy pro školní 
rok 2020/2021 bude první záležitostí, 
o  které se zmíním. Vzhledem k  situaci, 
která nastala, letos poprvé se zápis konal 
dálkovým způsobem, a  to od  4. 5. 2020 
do 14. 5. 2020. Výsledky řízení budou zná-
my 28. 5. 2020 od 9.00 hod.

Dne 25. 5. 2020 od  7.00 hod. plánu-
jeme znovuotevření naší mateřské školy 
pro přihlášené děti. Každé ráno bude 
dětem prováděn přísný ranní filtr pověře-
ným zaměstnancem. 

Dítě může být přijato bez známek tep-
loty, rýmy, kašle apod. Prosíme zákonné 
zástupce, aby přistupovali k  této situaci 
velmi vážně a  zároveň dodržovali dvou-
metrové odstupy před mateřskou školou. 
Veškerá organizace pobytu dítěte v  MŠ 
bude prováděna na  základě provozního 
řádu v  době pandemie, který byl zaslán 
všem zákonným zástupcům v  elektronic-
ké podobě k  podpisu. Pobyt v  mateřské 
škole proběhne hlavně na školní zahradě, 
a  to od  8.00 hod. Prosíme, přizpůsobte 
oblečení těmto podmínkám. Zákonní zá-
stupci nesmí vstoupit do  prostor mateř-
ské školy a ani zahrady. Prostory na zahra-
dě budou vymezeny páskou. 

Další organizační záležitostí je plat-
ba za stravné. Paní Bajerová prosí rodiče 
všech strávníků (z MŠ i ZŠ), aby své platby 
ukončili či pozastavili, vzhledem k velkým 
přeplatkům. Děkujeme.

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

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Koronavirus vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU nezastavil
Univerzita třetího věku Masarykovy 

univerzity myslí na seniory i v době pan-
demie a připravuje pro ně online vzdělá-
vací aktivity. Program výuky bez osobního 

kontaktu vyplynul z  faktu, že  vzdělávání 
seniorů na  Univerzitě třetího věku bylo 
přerušeno na Masarykově univerzitě jako 
na  jedné z  prvních univerzit. Důvod byl 

Informace z regionu
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nevystavovat věkově nejohroženější sku-
pinu nebezpečí onemocněním COVID-19.

V  současné době probíhají online 
přednášky prostřednictvím kanálu 
na YouTube. V předem stanovený čas jsou 
posluchačům U3V vysílány přednášky 
z  různých oborů, např. astronomie, dějin 
umění, ekonomie, historie či literatury 
a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i  semes-
trální online kurzy, které byly nabídnuty 
posluchačům, jejichž prezenční kur-
zy byly zrušeny. Jedná se např. o  kurzy 
Po stopách významných civilizací a kultur 
Latinské Ameriky, Trénování paměti nebo 
Tajemství skrytá v DNA. S  lektory senioři 
komunikují  pomocí video přenosu v  re-
álném čase s  možností aktivního vstupu 
do diskuze. 

Pro seniorskou veřejnost je také 
na  webových stránkách Univerzity třetí-

ho věku MU vytvořena sekce pro studium 
doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány 
odkazy, vzdělávací materiály a  videa vě-
nující se např. pohybovým aktivitám, stu-
diu cizích jazyků, astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět 
umožněno setkávat se v  přednáškových 
místnostech Masarykovy univerzity. Při-
pravujeme proto také kurzy na nový aka-
demický rok, který nás čeká. Přihlašování 
do těchto kurzů se uskuteční od září 2020. 
Zájemci se budou moci přihlásit do 1. roč-
níku tříletého Všeobecně zaměřeného 
kurzu nebo do  jednoletých kurzů Kultur-
ní dědictví a památková péče na Moravě 
a  Univerzita třetího věku v  Moravském 
zemském muzeu. Bližší informace o  při-
pravovaných kurzech včetně progra-
mů naleznete na  webových stránkách  
www.u3v.muni.cz. 
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Ze života obce obrazem
V době koronavirové krize se život v obci zastavil. Ve skutečnosti však jen zdánlivě. 

Rodiny si svých okamžiků pohromadě více užily a jejich jednotliví členové si uvědo-
mili, jak se potřebují, více jak kdykoliv jindy. Více se chodilo do přírody a budovalo se. 
Zrušené akce se dají vždycky nahradit, naplánovat v jiném termínu. Čas, který jsme 
v tomto období zdánlivě ztratili, přinesl mnohdy něco nového a lepšího.
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Z obecní kroniky – rok 1950
Obecní matriku máme sedmdesát roků…
Zřízení obecní matriky

Od 1. ledna 1950 byl uveden v činnost matriční úřad pro Tvarožnou, Velatice, Horá-
kov a Mokrou. Matriční síň byla zřízena v místnosti obecní knihovny, která se přemístila 
na jeviště v hostinci potravního spolku Blahobyt.

První sňatek v  nově zřízené obřadní síni uzavřeli Severa Jan, rolník z  Kovalovic 
a Šlancarová Ludmila z Velatic č. 65. Byli sezdáni prvním náměstkem Antonínem Daň-
kem dne …

Jako první narozený je v obecní matrice zapsán František Daněk, narozen 1. ledna 
1950 v Horákově. Jeho otec pochází z Tvarožné.

V r. 1950 bylo u tohoto úřadu uzavřeno 21 sňatků, je zapsáno 28 úmrtí. Prvním ma-
trikářem byl ustanoven Josef Švábenský z čís. 131.

Záznamy v matrice jsou prováděny v 7 knihách a to manželství v jedné knize pro 
celý obvod, každá obec pak do zvláštní knihy. Narození a úmrtí se zapisuje do 4 knih. 
Po zapsání v matrice je každému dáno právo použít církevních obřadů. Na farním úřa-
dě se od 15. ledna 1950 zápis neprováděl. Církevní matriky byly tímto dnem uzavřeny. 
Obsahují celkem 29 knih. Zdejší církevní matrika byla vedena od r. 1694. Původně byla 
psána latinsky, potom německy a od r. 1850 česky.

Nový matrikář a  jeho zástupce Emanuel Chňoupek z čís. … byli pro tuto činnost 
zvlášť školeni.

(str. 328)
František Kopecký 

kronikář ve Tvarožné

Z historie obce
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Málo známá Tvarožná 
(Dokončení z minulého čísla.)

Na dalších dvou fotografiích vidíme opět úpravu cesty a pohled od Gastlu přes dláž-
děnou silnici na vyústění záhumenní cesty mezi domy č. 55 a 99 na hlavní silnici.

Na současných fotografiích je detail kamenného dláždění a pohled na část cesty 
směrem ke škole.

Cesta byla budována v době prvorepublikové hospodářské krize. Vedení obce za-
dávalo svým nezaměstnaným občanům různé práce které měly zlepšit jejich nelehkou 
situaci.

Na závěr přidám jednu vzpomínku. Při jedné z dávných vycházek s doc. Vladimírem 
Drápalem jsem od něj slyšel tato slova: „Této cesty bychom si měli vážit. Je to jedna 
z mála nedotčených klidových přírodních částí Tvarožné“.

Za darované černobílé fotografie děkuji paní Vlastě Liškutínové.
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Tvaroženské domy (2)
Podle historického půdorysu z  Vlasti-

vědy Moravské uveřejněného v minulém 
čísle bylo v  roce 1869 v  Gastlu 6 domů, 
po obou stranách návsi 30 domů, v části 
U  dvora k  panskému dvoru 14, na  Krho-

ně 33 domů, 
na  Konci 
po  jižní straně 
11 a na severní 
straně 4 domy. 
To je celkem 98 
domů. K  nim 
př ip o čí t ám e 
kostel a  faru 
a jsme na čísle 
100.

Petr Kaláb v době I. světové války

Dům č. 3

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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Pokračujeme v  Gastlu postupným 
vlastnictvím domů č. 3. I  ten má mnoho 
vlastníků. Zápis v  pozemkové knize nám 
říká, že prvním z nich byl v roce 1620 Ště-
pán Veselý. Potom následovali: 1656 Mat. 
Handl, 1665 Bartl Šlezinger, 1673 Jan Br-
zobohatý, 1687 Václav Veselý, 1706 On-
dřej Kaláb, 1709 Jiřík Brzobohatý, 1745 

Bartoš Brzobo-
hatý, 1789 Ště-
pán Poláček, 
1809 Mikuláš 
Poláček, 1821 
Tomš Poláček 
a  Antonie ro-
zená Blaháko-
vá, 1852 Josef 
Poláček a  Vin-
cencie rozená 
O l e j n í č k o v á , 
1877 Vincen-
cie Poláčková 
a  Františka, 
Alžběta, Apo-
lonie, Vincen-
cie ml., Josefa 

a  Antonie Poláčkovy, 1887 František Ka-
láb, 1888 Martin Ondráček, 1889 František 
Kaláb, 1899 Petr a  Marie Kalábovi, 1940 
Marie ml. a Marie st. Kalábovy a Františka 
Műllerová, 1948 Marie Kalábová st. a 1954 
Rudolf Kaláb. Dům byl do současné podo-
by přestavěn v letech 1980–85.

Mezi domy č. 3 a  4 stojí na  menší 
úzké parcele 
dům č.  138. 
Podle tvaru 
se zdá logic-
ké že parcela 
byla oddělena 
od  pozemku, 
na kterém stojí 
dům č. 4.

Dům č. 4 
má podle ná-
zoru zkušené-
ho architekta 
ve  své době 
n a d č a s o v ě 
p rove d e n o u 
fasádu, kte-
rá na  rozdíl 

Dům č. 3

Dům č. 4
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. července 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.

Zpravodajův básnický koutek
Kde že jsi Popelko ztratila střevíček.
Holoubek odlétl, zanechal balíček.
Kde že jsi Popelko, kde že jsi klopýtla.
Nikde žádná dlaň co by tě zachytla.
Proč si jen proč, s tebou hrál  na blázna,
když ty jsi Popelko holka tak úžasná.
V balíčku dar, křídla jsou holubí.
Ztratíš se v povětří, život máš naruby.
Ty jsi chvilku jen věřila na lásku, 
srdce co hořelo snad plné oblázků.
Ztratíš se Popelko, ztratíš se v povětří.
Holubí duše smutku tě ušetří.

autor básně: Jaroslav Daněk

od  těch současných odpovídá tradič-
ní venkovské zástavbě. Ale časy se 
mění.

Vlastnili ho: 1654 Jan Kukle, 1673 
Urban Vyskočil, 1677 Adam Ledvák, 
1689 František Kabelka, 1730 Jakub 
Galle, 1736 Kašpar Jahoda, 1775 Bar-
tl Galle, 1803 Martin Hrazdíra, 1825 
Jakub Galle, 1832 Klement a Antonie 
Hradských, 1860 Josef Hradský, 1860 
Josef a  Cecílie Hradských rozená Sle-
záková, 1885 Cecílie Hradská, 1898 Jo-
sef a Františka Dvořáčkovi, 1899 Josef 
a Marie Dvořáčkovi, 1908 Josef a Ma-
rie Dvořáčkovi, 1921 Josef Dvořáček 
a 1930 Cecílie Dvořáčková.
(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

REKLAMA
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květen–červen 2020
93 let Josef Chaloupka, Tvarožná 325
85 let Rudolf Švábenský, Tvarožná 254
80 let Jiřina Feiková, Tvarožná 342
75 let Marie Kozáková, Tvarožná 53
70 let Zdeňka Fišerová, Tvarožná 223 
 Jana Urbánková, Tvarožná 43  
 Ivan Buchta, Tvarožná 264
65 let Anna Neužilová, Tvarožná 14
60 let Jiří Bajer, Tvarožná 7 
 Jaromír Kocourek, Tvarožná 166

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován 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.

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 15. 5. 2020.

Naši jubilanti

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

61 × 
92 mm

126 × 44 mm

126 × 188 mm
150 × 214 mm 

na spad
150 × 214 mm 

na spad

126 × 92 mm

61 × 
188 mm

celá strana A5 300 Kč

do ¼ strany A5 100 Kč

do ½ strany A5 200 Kč



Připomínka 75. výročí osvobození obce, 24. dubna 2020

Montáž akumulačních nádrží nového vodojemu nad Hlinkami, 29. dubna 2020




