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Vážení spoluobčané,
o prvním říjnovém víkendu proběhly
komunální volby a poslední říjnový den
pak ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Chtěl bych vám poděkovat
za podporu a důvěru, které se mi od vás
dostalo, a které si velmi vážím. Nechci
parafrázovat obchodní slogan „spokojený zákazník – náš cíl“ a tvrdit, že mým
cílem je spokojený občan, protože vím,
že ke spokojenosti je často třeba souhra
více různých faktorů, a pokud má někdo
nějaké osobní trápení, tak mu asi ke spokojenosti nepomůže zametený chodník
v ulici. I když na druhou stranu někomu
stačí ke spokojenosti málo a někdo má,
jak se říká, už v povaze, že není spokojený
nikdy s ničím. Ale přál bych si a budu se
o to snažit, aby fungování obce a zastupitelstva nebylo pro nikoho důvodem nebo
záminkou ke stížnostem a nespokojenosti.
Zastupitelstvo obce se z jedné třetiny
obměnilo a má nyní pět nových členů. Už
v předvolebních letácích měla všechna
volební uskupení většinou dosti podobné
vize a náměty, o jejichž realizaci by chtěla v následujících čtyřech letech usilovat.
Proto předpokládám, že názory na řešení
podstatných věcí a otázek nebudou diametrálně odlišné, ale že se nám vždy podaří nalézt shodu, či rozumný kompromis.
V sobotu 15. září navštívila naši obec
delegace z Martínkova, rodiště Václava Kosmáka, jehož 175. výročí narození
a 120. výročí úmrtí jsme si v letošním roce
připomínali. Po přivítání na obecním úřadě se v kostele konala bohoslužba za obyvatele obou obcí. Po obědě pak naši hosté
odjeli v doprovodu pana Františka Kopeckého na prohlídku památek našeho regionu.
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Hned další den, v neděli 16. září, se jde vhod, protože čekání nepatří pokaždé
v kostele konal koncert významného br- mezi příjemné činnosti. Stejná stavební
firma nám současně provedla také opravu
něnského pěveckého souboru Kantiléna.
Asi s měsíčním zpožděním oproti pů- chodníku u Sokolovny.
V neděli 28. října jsme si na návsi před
vodnímu plánu byl na konci září nově
instalován zrestaurovaný Kosmákův kříž obecním úřadem připomněli sto roků
u vjezdu do Tvarožné. Požehnání tohoto od ukončení I. světové války a vzniku
obnoveného kříže by mělo proběhnout demokratické Československé republiky.
Při této příležitosti je dobré a užitečné si
na jaře příštího roku.
Tradiční Divadelní víkend na Soko- uvědomit, že demokracie u nás sice před
lovně se letos uskutečnil ve dnech 11. až sto lety vznikla, ale existovala pouze po14. října a dá se říci, že se jednalo o festi- lovinu této doby. Je třeba mít na paměti,
val mezinárodní. Představili se nám i slo- že ohrožení demokracie je možné v kažvenští ochotníci z Kvačan u Liptovského dém čase. Vzdělaných lidí máme docela
Mikuláše. Myslím, že kdo přišel zhlédnout dost, nedostatek bývá těch moudrých
a morálních. V demokracii nerozhoduje
jakýkoliv divadelní kus, určitě nelitoval.
V průběhu měsíce října nám Ing. arch. vždycky jen většina. Paradoxně to může
Musil předal zpracovanou koncepční stu- být i menšina, když většina zůstane k zádii areálu Kosmák. Vybraná varianta by sadním společenským otázkám lhostejná.
Na začátku listopadu navštěvujeme
nyní měla být dále rozpracována do větších podrobností, co se týká dispozičního hřbitovy a vzpomínáme na ty, kteří už
řešení jednotlivých ploch a budov, návr- odešli. Měli bychom však pamatovat
i na ty, kteří přijdou po nás a na to, jakou
hu mobiliáře a zeleně.
Na autobusové zastávce u Sokolovny zemi jim zanecháme.
Ale nechci zde vytvářet ovzduší pro
ve směru na Brno byl umístěn nový přístřešek. Jde o jedinou zastávku v obci, kde trudomyslnost, vždyť je před námi advent
nám ještě krytá čekárna chyběla. Věřím, – čas naděje.
že s blížícím se zimním obdobím jistě přiIng. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 22. září se konal 22. ročník Skautské Šprýmiády, na téma Staré pověsti.
• 5.–6. října proběhly volby do zastupitelstev obcí
• 11.–14. října se konal Divadelní víkend na Sokolovně, za účasti osmi divadelních sou•

borů včetně divadelního souboru z družební obce Kvačany, který odehrál představení Kamenný chodníček.
28. října jsme uctili památku padlých tvaroženských občanů v průběhu I. světové
války a připomenuli si 100. výročí vzniku Československé republiky.
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• 10. listopadu se na Sokolovně konalo setkání zasloužilých hasičů Jihomoravského
kraje.

Pozvánka na plánované akce a události
• 17. listopad 2018 – Turnaj ve stolním STIGA hokeji (pořádá Jednota Orel Tvarožná)
• 1. prosinec 2018 – Vzpomínkové akce – 213. výročí bitvy tří císařů.
• 12. prosinec 2018 – Vánoční jarmark v ZŠ.
• 23. prosinec 2018 – Betlémské světlo, setkání u vánočního stromu, živý betlém.
• 28. prosinec 2018 – Koncert komorního pěveckého sboru DANIELIS.
• 19. leden 2019 – Hasičský věneček.
• 26. leden 2019 – Maškarní ples TJ Sokol.
• 9. únor 2019 – Obecní ples s kapelou Kolorez.
Poděkování
Děkujeme tvaroženským skautům a Jednotě Orel za uspořádání aktivit pro děti
a mládež.

Co platíme ve vodném a stočném?
Současná legislativa nařizuje, aby průměrné ceně 45 haléřů za jeden litr
cena vodného odpovídala nákladům vody z kohoutku je tak voda balená nejna výrobu a distribuci pitné vody a cena méně stonásobně dražší. Navíc vodu bastočného odpovídala nákladům na odvá- lenou z důvodu množství spotřebované
dění a čištění odpadních vod, a to včetně vody denně nelze dlouhodobě využívat
nákladů na budoucí obnovu vodohospo- na veškerou osobní hygienu a spotřebu
domácnosti. Stočné pak reprezentuje přidářské infrastruktury.
Před rokem 1990 byla cena vodného bližně stejnou ekonomickou zátěž.
Cena vodného a stočného je cenou
a stočného pouhým poplatkem a nereprezentovala výši nákladů. Ty byly masiv- věcně usměrňovanou. Provozovatel si
ně hrazeny státem. Cena proto zůstávala tedy nemůže cenu nastavit podle běžpo desetiletí stále na stejné úrovni. Počát- ných principů tvorby tržní ceny, ale musí
kem 90. let přestal stát cenu vody dotovat vycházet z obecně závazných cenových
a od roku 1994 tak došlo ke znatelnému předpisů. Do ceny vodného a stočného
navyšování cen za vodné a stočné až lze započítat pouze ekonomicky oprávna současnou cenu. Tyto platby předsta- něné náklady a přiměřený zisk. Mezi tyto
vují v rámci celkových rodinných výdajů oprávněné položky patří náklady souvisejedno až dvě procenta, což je nejméně jící s provozovanými vodovody a kanalize všech nákladů na bydlení a energie. Je zacemi, především jejich opravy a údržba,
navíc zřejmé, že na rozdíl od řady dalších energie, chemikálie, mzdy zaměstnanců
výdajů, je voda pro náš život zcela nepo- či poplatky za vypouštění odpadních vod.
stradatelná. Alternativu k vodě z kohout- Nemalá část nákladů připadá na samotný
ku představuje pouze balená voda. Při nákup surové vody z povrchových zdro5
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jů či na poplatky za využití podzemních nevlastní žádná zahraniční společnost
a zisk tak nekončí v zahraničí.
zdrojů.
Svazky měst a obcí, kterým VAS provoVýznamnou součástí ceny je nájemné infrastruktury, které připadá městům zuje vodovody a kanalizace, v uplynulých
a obcím a slouží k její obnově. Ta je naří- letech realizovaly řadu projektů, které
zena zákonem o vodovodech a kanaliza- byly spolufinancované z fondů EU. Pro
cích, který stanovuje povinnost vypra- získání takových zdrojů je nutné prokázácovat a naplňovat tzv. plán financování ní finanční udržitelnosti předkládaného
obnovy vodovodů a kanalizací. Opravy projektu. Ta se dokládá finanční analýzou,
a nájemné, tedy to, co je věnováno zpět jejíž součástí je i povinný závazek vůči podo infrastruktury, tvoří u provozovaných skytovateli dotace (ČR, EU) meziročního
zařízení VAS přibližně 45 % z celkové ceny. růstu ceny o 5 % nad inflaci a dodržení
Ke konečným cenám také musíme přičíst tzv. cenového koridoru. Vlastníkům VAS
se následně podařilo projednat se Stát15% DPH.
Zisk VAS z vodného a stočného činí ním fondem životního prostředí snížení
průměrně 2 % z celkových tržeb a slouží tohoto povinného nárůstu na 2 % nad
především k obnově vlastního provozní- inflaci. Pokud tedy nemá být ohroženo
ho majetku, tedy provozních budov, vo- čerpání dotace, cena musí růst minimálně
zidel, mechanizace a speciální techniky. tímto tempem.
Cena vodného a stočného v podFirmu vlastní Svaz VKMO s.r.o., tvořený
jednotlivými městy a obcemi, veškerý mínkách VAS reprezentuje zodpovědný
zisk tedy zůstává v majetku měst a obcí přístup vlastníka i provozovatele, který
a nikomu se neodvádí. VODÁRENSKÁ AK- směřuje k zabezpečení trvalé obnovy voCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je tak díky tomu- dovodů a kanalizací při vysokém standarto druhu vlastnictví unikátní vodárenskou du poskytovaných služeb.
společností v České republice, protože ji
Bc. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

listopad 2018–leden 2019
sobota 24. 11. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
5. 12. 2018
15.00–17.00 hod.
sobota 15. 12. 2018
9.00–11.00 hod.
středa
2. 1. 2019
15.00–17.00 hod.
sobota
12. 1. 2019
9.00–11.00 hod.
středa
23. 1. 2019
15.00–17.00 hod.
Pokud občané ukládají starý nábytek ve sběrném dvoře, je nutno jej rozmontovat.
Jedná se především o skříně, postele a sedačky.
Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů společně
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.
Tvaroženský zpravodaj
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Vzpomínkové akce
V souvislosti s konáním vzpomínkových akcí k 213. výročí bitvy tří císařů bude
v sobotu 1. prosince od 10 do 17 hodin
uzavřena obec pro veškerou dopravu. Budou dočasně přemístěny autobusové zastávky linky č. 702, objízdná trasa povede
kolem kostela a kulturního domu. Z důvodu ochrany přírody bude ve vyhrazenou
dobu zakázán vstup na kopec Santon.

Věnujte prosím pozornost informacím
a pokynům pořadatelů a Policie ČR. V případě zájmu můžete získat další informace
na internetových stránkách obce (www.
tvarozna.cz) nebo na Obecním úřadě
(tel. 544 226 101). Děkujeme za pochopení a věříme, že i díky Vám budeme moci
zaznamenat důstojný a bezproblémový
průběh letošních vzpomínkových akcí.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 1 z veřejného ustavujícího zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 31. října 2018 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/1/18 – Program zasedání zastupitelstva obce
		
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
7
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		 Usnesení č. 2/1/18 – Návrhová komise:
1. člen: MUDr. Rudolf Lichka
2. člen: Mgr. Věra Floriánová
3. člen: Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 3/1/18 – Ověřovatelé zápisu:
1. Mgr. Pavel Daněk
2. Lenka Dumpíková, Dis.
3. Rudolf Kaláb
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 4/1/18 – Způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce, předsedy finančního a kontrolního výboru a předsedů komisí – veřejné
hlasování.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 5/1/18 – Uvolněná funkce – starosta obce.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 6/1/18 – Starosta obce – Ing. Petr Buchta.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 7/1/18 – Místostarosta obce – Pavel Šťastný.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 8/1/18 – Člen rady – Ing. Tomáš Kousal.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 9/1/18 – Člen rady – MUDr. Rudolf Lichka.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 10/1/18 – Člen rady – Bc. Jan Spáčil.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 11/1/18 – Předseda finančního výboru – Ing. Tomáš Kousal.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 8/1/18 – Předseda kontrolního výboru – František Kopecký.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 13/1/18 – Předseda komise stavební a dopravní – Ing. Vilém Šimek.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 7, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 14/1/18 – Předseda komise pro kulturu a sport – Pavel Šťastný.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 15/1/18 – Předseda komise zemědělské a životního prostředí –
Bc. Jan Spáčil.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

Tvaroženský zpravodaj
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		 Usnesení č. 16/1/18 – Zástupce obce pro obecně prospěšnou společnost Mohyla míru – Austerlitz, o. p. s. – František Kopecký.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 17/1/18 – Zástupce obce pro zájmové sdružení právnických osob
Slavkovské bojiště – Austerlitz – František Kopecký.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 18/1/18 – Místa konání svatebních obřadů – obřadní síň obecního
úřadu Tvarožná, Tvarožná 40.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 19/1/18 – oddávající - starosta, místostarosta, náhradníci oddávající:
1. František Kopecký
2. Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		
(1) P
 ředsedům jednotlivých výborů a komisí, předložit návrhy do rozpočtu pro
rok 2019 s termínem do 15. 11. 2018.
		 (2) Předsedům výborů a komisí do 15. 11. 2018 sdělit členy jednotlivých výborů
a komisí a předložit radě obce jmenné seznamy.
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Složení slibu všech přítomných zastupitelů a stvrzení svým podpisem.
Návrh usnesení – za návrhovou komisi přednesl Mgr. Věra Floriánová.

Ve Tvarožné dne 31. 10. 2018
starosta obce: 		
místostarosta obce:
ověřovatelé:		
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Ing. Petr Buchta, v. r.
Pavel Šťastný, v. r.
Mgr. Pavel Daněk, v. r.
Lenka Dumpíková, DiS., v. r.
Rudolf Kaláb, v. r.
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reklama

TĚŠÍME SE NA KAŽDÉHO!

Proto kdo máte chuť a rádi zpíváte,
neváhejte a přijďte mezi nás nebo
kontaktujte pí. Novotnou
na tel. 608 919 897.

Jsme sice amatérský sbor, ale s nadšením profesionálů
zkoušíme každý čtvrtek od 19:00 v kostele, abychom
mohli svým zpěvem důstojně doprovázet a obohatit
liturgii. Mezi náš repertoár patří díla jak anonymních,
klasických, tak i současných autorů.

uvítá do svých řad nové
zpěváky!

sv. Mikuláše ve Tvarožné

Chrámový sbor při kostele

11
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Koncepční studie areálu Kosmák
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Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Svůj poslední příspěvek do Zpravodaje opět využívám k poděkování. Tentokrát
především zřizovateli za investici do oprav
fasády a střechy budovy školy. Opravená
škola se stala zářící dominantou naší obce.
Další díky patří všem rodičů, přátelům
školy a všem spoluobčanům, kteří školu
v naší vesnici podporují, přispívají sběrem
starého papíru a účastní se akcí, které škola pořádá. Za peníze získané sběrem papíru jsme letos doplnili potřebný počítač
do učebny informatiky a doplatili dopravné za plaveckou výuku, protože získaná
dotace z MŠMT veškeré náklady nepokryla. Ze sponzorských darů byl dokoupen
nábytek do sborovny a třídy.

Tvaroženský zpravodaj

Poslední měsíce roku jsme pro žáky
zařadili do programu interaktivní výstavu 3Dsvět, zážitkovou akci Bezpečný pes,
výjezd na Jezírko na program ekologické
výchovy, přednášku o ochraně mořských
želv, drakiádu, Den otevřených dveří, projektovou výuku a řadu dalších aktivit.
Jako každý rok, tak i letos, bych vás
všechny chtěla pozvat na již tradiční vánoční jarmark dětských výrobků s pohoštěním a zpěvem vánočních písní, který
plánujeme na 12. prosince v 18 hodin
a také na zpěv koled pod vánočním stromem na návsi 23. prosince v 17 hodin.
Věřím, že se výše jmenované akce vydaří
stejně jako každý rok, a to především díky
účasti vás všech Tvarožňáků.
14

Se školou se v tomto roce rozloučíme
v pátek 21. prosince vánoční besídkou
s programem a nadílkou. Na poslední
školní prosincový týden si členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Dragounové připravují překvapení pro
své spolužáky i pro veřejnost. Termín vystoupení bude včas oznámen. Těšíme se
na vaši návštěvu.

V novém roce se s žáky uvidíme až
ve čtvrtek 3. ledna, kdy společně přivítáme nový kalendářní rok 2019 a začneme
se připravovat na pololetní hodnocení
a zimní sporty.
Konec letošního roku se blíží, tak vám
všem za žáky a zaměstnance školy přeji
klidný předvánoční čas bez shonu a zbytečného stresu.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
I když máme venku krásné babí léto, které určitě ozdobí každou domácnost
datum v kalendáři poukazuje na blížící se a zahřejí na srdíčku.
zimu, Vánoce a s nimi hodně zajímavých
4. prosince od 16.00 hod. jsme pro
kulturních akcí. První takovou událostí vás připravili vánoční dílny. Společně si
bylo na počátku měsíce listopadu vánoč- s námi můžete vyrobit vánoční dekorace
ní focení firmou Photodienst.
na stůl, vánoční přáníčko, andílky či si na22. listopadu bude v mateřské škole zdobit vánoční perníčky. Srdečně vás zveprobíhat výukový program Bezpečný pes, me na tuto zajímavou a určitě inspirující
který dětem ukáže, co pejskové umí, jak dílničku.
se k nim chovat, jak se o ně starat apod.
5. prosince od 9.00 hod. se v mateřské
26. listopadu jedeme do Divadla Bolka škole setkáme s Mikulášem a andělem,
Polívky na pohádku Káťa a Škubánek, kte- rovněž nebude chybět nějaký mikulášský
ří spolu zažívají nejen veselé,
ale i napínavé
příhody a dobrodružství.
28.–30. listopadu připravujeme společně s dětmi
vánoční
jarmark v prostorách mateřské
školy,
vždy
od 8.00 hod.
do 16.00 hod.
Přijďte se podívat na unikátní výrobky,
15
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dáreček. V tento den se naše školka pohádkově promění. Budeme plnit s partou
studentů ze Šlapanic andělské úkoly. Můžete již nyní dětem připravit čertovský či
andělský kostým.
12. prosince se opět podíváme do Divadla Bolka Polívky na pohádku Příběhy
vodníka Česílka, kde se setkáme s důvtipným vodníkem a jeho kamarády, kaprem
Osmikiláčem a půvabnou vílou Andulkou.
13. prosince navštívíme kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích, čeká
nás zde vánoční koncert.
19.
prosince
v 11.30 hod. vystoupí
naše děti v dobových
kostýmech v programu „Ladovy Vánoce“
na náměstí Svobody.
Pokud se chcete vánočně naladit, nasát
vánoční atmosféru,
tak je to jedinečná
příležitost, jak povzbudit naše děti v jejich koledování.
20. prosince v 9.00
hod. k nám do mateřské školy přijede cirkusové představení
s medvídkem mývalem a dalšími zvířátky.
Touto cestou bych
rovněž chtěla poděkovat všem našim
sponzorům, aktivním
sběratelům starého
papíru a hliníku. Velké díky patří i Obecnímu úřadu, bez jehož
podpory bychom nemohli takto fungovat.
Velmi si vážím všech
příznivců naší mateřTvaroženský zpravodaj

ské školy, a doufám, že i v roce 2019 tomu
nebude jinak.
Na závěr mého příspěvku všem čtenářům zpravodaje přeji, aby vám slunný
a teplý 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. et Mgr. Yvona Hrbáčková
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Ze života obce
Kosmákův kříž
Již více jak 100 let vítá návštěvníky
obce Tvarožná vysoký dřevěný kříž umístěný naproti kopci Santon, na svahu nad
silnicí směřující do centra obce. Prostor
kříže je významným místem s bohatou
historií. Dle ústního podání tu kdysi stával
kříž u společného hrobu francouzských
vojáků padlých v bitvě tří císařů 2. prosince 1805. V blízkosti se nachází pomník
francouzského generála Valhuberta, prostředí doplňuje stoletý jeřáb břek – strom
chráněný státem.
Dřevěný secesní kříž autora Matouše
Plotěného z Jiříkovic byl v roce 1893 vztyčen na tomto místě na památku rozloučení tvaroženského faráře Václava Kosmáka
(* 5. 9. 1843, † 15. 3. 1898) s místními občany. P. Václav Kosmák působil ve Tvarožné
v letech 1877–1893. Účastnil se společenského života a zasloužil se o rozkvět obce.
Jeho nejvýznamnějším počinem byla
výstavba kostela sv. Mikuláše (1881). Byl
také fejetonista, významný moravský spisovatel a vlastenec. Jako příčina odchodu
z Tvarožné se někdy uvádí, že místní zastupitelé již nemocnému P. Kosmákovi neprojevili ochotu opravit faru. Až při odchodu 11. května 1893 vyšlo najevo, že farníci
jej měli rádi a těžko se s ním loučili. Jeho
rozhodnutí se však již nedalo změnit.
Postupem času kříž značně zchátral
a v roce 1943 musel být nahrazen replikou z dílny brněnského řezbáře Josefa
Michka. Tělo Krista je původní. Naposledy
byl Kosmákův kříž zrestaurován v r. 1998
p. Šlezarem z Olomouce. Působením povětrnostních podmínek a vlivem stárnutí
byl v posledních době opět již ve velmi
špatném stavu. Na dřevěné konstrukci
se objevovaly praskliny a hniloba, na kovových částech značná koroze. Z toho
17

důvodu obec v letošním roce přistoupila
k záměru jeho obnovy. Restaurováním
byl na doporučení Národního památkového ústavu v Brně pověřen p. Stanislav
Vinš z Tišnova. V červnu tohoto roku
bylo provedeno svěšení kříže a přeprava
do restaurátorské dílny. Obnovený kříž
byl na své původní místo nainstalován
25. září. Náklady ve výši 108.400 Kč byly
hrazeny z rozpočtu obce, v rámci dotačního programu Podpora památek místního
významu v Jihomoravském kraji nám byla
poskytnuta dotace ve výši 37.500 Kč.
V letošním roce si obec Tvarožná připomíná 175. výročí narození a 120. výročí
úmrtí P. Václava Kosmáka. Byla uspořádána beseda a vydána publikace o jeho živo-
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tě, v druhé polovině roku byla provedena
obnova Kosmákova kříže. Tímto počinem
nebylo dosaženo jen pouhé záchrany
drobné sakrální památky před dalším

znehodnocením, ale zachování významné součásti našeho kulturního dědictví
pro další generace.
Pavel Šťastný

100 let Československé republiky
„Na troskách Rakouska vznikla Republika Československá. Samostatnost naše byla prohlášena 28. října 1918. Radost toho dne zaplacena byla těžce utrpením a zármutkem let
předešlých. Náš národ svoji samostatnost si vybojoval krví svých příslušníků. S vděčností
nehynoucí ať vnuci vnuků našich vzpomínají těch, kdož za lepší budoucnost našeho národa
život položili.“ Bohuslav Skácel, Pamětní kniha obce TVAROŽNY, r. 1923.
V neděli 28. října jsme si připomněli
výročí 100 let ukončení I. světové války
a vzniku Československa. Čestnou stráž
u pomníku obětem války drželi v dobových uniformách kronikář obce František
Kopecký a velící důstojník Brněnského
městského střeleckého sboru Pavel Hoffman, který ve svém proslovu zdůraznil
diplomatické úsilí našich prvních státníků
a jejich zásluhu na vzniku republiky. Úctu
k padlým, kteří obětovali život pro svou
vlast, vyjádřil úryvkem z Máchova Máje.
Věnec k pomníku obětem války položil
společně se starostou obce Petrem Buchtou.

Z naší obce do I. světové války narukovalo 148 mužů, což tehdy představovalo necelou pětinu obyvatel. Postupem
času se věkové rozpětí odvedenců rozšiřovalo, byli povoláváni muži ve věku
od 18 do 50 let. Jejich jména i jména dvaceti padlých spoluobčanů jsou zapsána
v kronice obce. V důsledku chudoby způsobené válkou obyvatelstvo trpělo hladem a nemocemi. Tvarožné se nevyhnuly
ani perzekuce ze strany rakouského četnictva a násilné rekvírování. To mělo velký
dopad na společenské poměry a morálku
obyvatel. Po více jak čtyřech letech utrpení a strádání válka skončila. Rakousko-Uherská
monarchie se zhroutila
a vznikly nové svobodné státy. Mezi
prvními byla 28.
října 1918 vyhlášena samostatná
Československá republika.
Pavel Šťastný

Tvaroženský zpravodaj
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Pamětní deska „Obětem bitvy tří císařů“
V tomto roce jsme si na stránkách Tvaroženského zpravodaje i mimo ně v rámci
jubilejního roku první písemné zmínky
o obci připomenuli řadu kulatých i půlkulatých výročí. Ještě jedno doplním.
V sobotu 27. listopadu 1993 byla
v rámci programu výročí bitvy u Slavkova
před Obecním úřadem odhalena pamětní deska „Obětem bitvy tří císařů“. Připomíná oběti bitvy z 2. prosince roku 1805
z řad vojáků i civilního obyvatelstva. Její

19

realizace se uskutečnila v rámci spolupráce obce Tvarožná a firmy Davay. Zhotovila
ji Kamena Brno.
Jedním z nejvýznamnějších aktérů
odhalení byl i francouzský velvyslanec
Benoit d´Aboville, pozdější francouzský
velvyslanec při NATO. Ten přítomným
řekl: „Splnil se mi můj klukovský sen. Stojím
na půdě u Austerlitz, kde bojoval můj prapředek jako velitel dělostřelecké baterie“.
František Kopecký,
kronikář obce
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Tvaroženský zpravodaj
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Zpravodajův básnický koutek
Do tónů zítřků nehledím,
jen tiše naslouchám,
kolem pomaloučku se šourá stín.
Den prostý, má i své hosty.
Přátele i nepřátele,
jež schovávají peří do křovin.
Do tónů zítřků nehledím.
Jen tiše naslouchám.
Leknín ve své bělosti,
zaniká v hladině rybníka.

Vítr listy po cestě smetá,
z jehličí staví hráze a jde mu to snáze.
Do tónů zítřků nehledím,
jen tiše naslouchám.
Nebroukám s nimi.
Mlčky kolem chodí stíny,
den kráčí, šourá se,
leknín dávno už nebělá se.
autor: Jaroslav Daněk

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
126 × 44 mm

61 ×
188 mm

100 Kč
61 ×
92 mm

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. ledna 2019. Žádáme o její
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži.
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu
příspěvků.
21
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Naši jubilanti
listopad–prosinec 2018
92 let

Krček František, Tvarožná 250

90 let

Gajdoš Josef, Tvarožná 275

80 let

Brzobohatý Vladimír, Tvarožná 248
Veselá Marie, Tvarožná 134

75 let

Chlupová Marie, Tvarožná 249
Veselá Marta, Tvarožná 92
Šír Inocenc, Tvarožná 58

70 let

Pospíšilová Františka, Tvarožná 336

65 let

Dědečková Jitka, Tvarožná 118
Pavlovcová Jana, Tvarožná 160
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.

INZERCE
Z důvodu stěhování hledám ke koupi
byt 2–3+1.
Tel.: 732 907 439
•••
Koupíme RD k trvalému bydlení
ve Tvarožné a v okolí.
Tel.: 731 333 710
realitní kancelář OKNO NEMOVITOSTÍ, s. r. o.
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 340 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 16. 9. 2018.
Tvaroženský zpravodaj
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Divadelní víkend na Sokolovně, 12. října 2018

Děti MŠ Tvarožná v dobových kostýmech, 26. října 2018

Kosmákův kříž, r. 1943

