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Vážení spoluobčané, 
do  konce roku už nám mnoho týdnů 

nezbývá a než se nadějeme, budou Váno-
ce. Ale předtím bych ještě v krátkosti zmí-
nil něco z toho, co nám přinesly podzimní 
měsíce.

Na zářijovém zasedání vydalo zastupi-
telstvo obce nový územní plán. Ten nabyl 
účinnosti 9. října a  nahradil ten dosavad-
ní z roku 2004. Nový územní plán se stal 
závazným dokumentem pro další rozvoj, 
funkční a prostorové využití a uspořádání 
území obce. 

Kdo se v  posledních týdnech vydal 
směrem k lesu, jistě nepřehlédl hromady 
zeminy a  velkou jámu vedle cesty. Tyto 
zemní práce souvisejí se stavbou nové-
ho vodojemu pro Tvarožnou. Následovat 
bude betonáž opěrné stěny a  základo-
vých konstrukcí. Dodávka a montáž vlast-
ního vodojemu ze sklolaminátových dílců 
Hobas je plánována na  leden. Část vytě-
žené zeminy bude použita na  zpětný zá-
syp a přebytečná zemina odvezena. 

Přestavba bývalého zázemí poš-
ty v  přízemí budovy obecního úřadu 
na novou ordinaci praktické lékařky byla 
dokončena. I  když se nejedná o  velký 
prostor, prováděné práce nebyly jedno-
duché a vyžadovaly koordinaci množství 
různých profesí. Na tyto stavební úpravy 
jsme také získali finanční podporu z Jiho-
moravského kraje ve výši 220 tis. Kč. Zbý-
vá dovybavit místnosti nábytkem a získat 
kolaudační rozhodnutí. Do  Vánoc to asi 
nestihneme, ale věřím, že brzy po Novém 
roce sem paní doktorku přestěhujeme. 

Oprava chodníků na  Nové ulici byla 
dokončena v polovině října. Zároveň zde 
proběhla i pokládka optického kabelu fir-
mou Vivo Connection. Někteří občané vy-
užili přítomnosti stavební firmy a nechali 

Obsah Slovo starosty
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si opravit také vjezdy ke  svým domům. 
Pochopitelně z  vlastních peněz. To také 
částečně způsobilo prodloužení původ-
ně dohodnutého termínu dokončení, ale 
jsem rád, že jsme obyvatelům této ulice 
tuto možnost poskytli.

Takzvaný blažovský kříž u  bočního 
vchodu kostela byl zrestaurován firmou 
Kamenictví Janusi z  Brna a  přemístěn 
do  prostoru před kostelem. Myslím, 
že  kdo měl pochybnosti, jestli kříž pře-
mísťovat či ponechat na původním místě, 
nyní asi uzná, že v  travnaté ploše mezi 
stromy vynikne mnohem lépe, než u plo-
tu mezi parkujícími vozidly.

Firma ArboDesign realizovala v druhé 
polovině října sadové úpravy na dětském 
hřišti za prodejnou Enapo. Byly odstraně-
ny některé nevhodné dřeviny a po obvo-
dě pozemku byla provedena nová keřo-
vá výsadba. Částečně byl upraven terén 
s dosetím trávníku a vysazeny další strom-
ky, které doplnily pět nových stromů vy-
sazených v tomto prostoru už před rokem.

Není slyšet hlášení! V  poslední době 
asi nejčastější informace, kterou dostá-
vám. Že jsou s rozhlasem problémy, víme 
a  také nás to vůbec netěší. Většinou 
do  měsíce po  provedené opravě přichá-

zejí z různých částí obce vzkazy, že rozhlas 
je špatně slyšet, a  ať ta paní mluví hlasi-
těji, ať si k  tomu mikrofonu stoupne blíž 
a podobně. Věřím, že jsou tyto rady dob-
ře míněné, ale příčina problému je jinde. 
Současná rozhlasová ústředna i  drátové 
rozvody dožívají. Do opakovaných oprav 
jsme vložili už dost finančních prostředků 
a výsledek tomu neodpovídá. Proto jsme 
se rozhodli pořídit v  celé obci nový bez-
drátový rozhlas včetně moderní ústředny. 
Požádali jsme o  dotaci na  výstražný pro-
tipovodňový systém, která se dá na poří-
zení rozhlasu využít a  byla nám schvále-
na částka přesahující jeden milion korun 
a  pokrývající 70 % celkových nákladů. 
V průběhu zimního období bychom chtě-
li provést výběrové řízení na firmu, která 
by nám rozhlas dodala a  namontovala 
a na jaře uvidíme… a doufám, že i uslyší-
me.

V těchto dnech si připomínáme třicet 
let od Sametové revoluce, třicet let od na-
bytí svobody.

Vzpomínám si, jak jsme museli k  po-
vinné zkoušce z marxismu-leninismu znát 
Marxovu definici, že svoboda je poznaná 
nutnost. Ačkoliv si Karel Marx tento citát 
ve  skutečnosti jen „vypůjčil“, je zajímavé 
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 V pondělí 30. září navštívili Tvarožnou zástupci obce Svatý Jan nad Malší.  V Progra-

mu obnovy venkova získala tato obec titul Vesnice roku 1997 a titul Vesnice Jihočes-
kého kraje roku 2018. Bylo dohodnuto společné setkání obou obcí v příštím roce.

•	 Ve dnech 9.–13. října se uskutečnil 8. ročník festivalu ochotnických divadel – Diva-
delní víkend na Sokolovně. Netradičně se začínalo už ve středu, ale nic to neubralo 
na vysoké návštěvnosti všech sedmi představení. S pohádkou Malý princ se v letoš-
ním roce poprvé představil místní divadelní soubor Fénix. V průběhu festivalu byla 
také připomenuta osobnost tvaroženského rodáka – herce Václava Aloise Liškutína 
(* 23. 9. 1929  † 10. 10. 2000).

•	 Ve čtvrtek 7. listopadu se v Základní škole v Pozořicích uskutečnila beseda na téma 
dokumentu Karla Strachoty „1989 Z dopisů přes železnou oponu“. Jako pamětníci 

Aktuality z obce

a poněkud paradoxní, že komunisté takto 
svobodu definovali a  přitom dbali na  to, 
aby té svobody občan nepoznal a  neza-
kusil příliš.

Těch třicet let je už doba, kdy je možné 
bilancovat a ptát se nikoliv jen na to, co mi 
svoboda dovoluje a  umožňuje, ale také 
na  to, jak jsme se svobodou naložili. Jak 
jsme ji využili nebo k čemu jsme ji zneužili.

Svoboda je křižovatka s  množstvím 
cest, na  níž chybí dopravní značky. To 
jen v  totalitě byl přikázaný směr, aby se 
člověk nemusel rozhodovat. Azimut byl 
jasně daný a nemuselo se přemýšlet kudy, 
kam a proč. Někomu to vyhovovalo a do-
dnes na tu dobu s nostalgií vzpomíná.

Ve svobodě je na nás, jak se rozhodne-
me, kudy půjdeme. Ne všechny cesty jsou 
ty dobré a správné. Některé mohou vést 
k různým závislostem nebo nás vrátit zpět 
k  nesvobodě. Tím, že získáme svobodu, 
nemáme ještě vyhráno. Máme jen mož-
nost volby. Aby svoboda každého jednot-
livce i  celého národa zůstala zachována, 
vyžaduje, aby každé důležité rozhodnutí 
bylo moudré, zodpovědné a morální.

A  přesně takováto rozhodnutí přeji 
i každému z vás, milí spoluobčané, i těm, 
kteří rozhodují o naší zemi.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Upozornění občanům

byli ke 30. výročí sametové revoluce pozváni paní Alenka Tupá a kronikář František 
Kopecký. Žáci si poslechli také informace o tom, jak to tehdy začalo ve Tvarožné.

•	 V  neděli 17. listopadu jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Občané 
Tvarožné společně vysázeli 30 stromů a keřů v oblasti u Černého kříže za Masaryko-
vou alejí. Stromy a odbornou pomoc zajistilo občanské sdružení Větvení.

Pozvánka na plánované akce v roce 2019
•	 22. listopad – Divadelní představení Nemrtvá nevěsta, KD Kosmák, 19.30 hod, vstup-

né 100 Kč,
•	 23. listopad – Country bál s kapelou Rančeři, Sokolovna, 20:00 hod., vstupné dob-

rovolné,
•	 30. listopad – Vzpomínkové akce – 214. výročí bitvy tří císařů (viz program ve zpra-

vodaji),
•	 4. prosinec – Vystoupení dětí Mateřské školy, Brno, náměstí Svobody, 15.30 hod.,
•	 7.–8. prosinec – Předvánoční prodejní výstava, Sokolovna (viz pozvánka ve zpravo-

daji),
•	 10. prosinec – Předvánoční posezení s dílničkami v Mateřské škole, 15.30 hod.,
•	 11. prosinec – Vánoční jarmark v Základní škole, 17.30 hod.,
•	 15. prosinec – Adventní koncert, Musica Animae a Žesťové kvinteto, kostel sv. Miku-

láše, 17.00 hod., vstupné dobrovolné,
•	 23. prosinec – Betlémské světlo, živý betlém, setkání občanů na návsi, 17.00 hod. 

Pozvánka na plánované akce v roce 2020
•	 18. leden – Hasičský věneček,
•	 25. leden – Dětský maškarní ples TJ Sokol,
•	 1. únor – Farní ples,
•	 8. únor – Obecní ples,
•	 22. únor – Hasičské ostatky – průvod masek, večerní zábava.

Poděkování
Děkujeme občanům a zejména dětem za účast při sázení stromů k výročí Sametové 
revoluce ve Tvarožné.

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad–prosinec 2019, leden 2020
sobota 23. 11. 2019 9.00–11.00 hod.
středa 4. 12. 2019 15.00–17.00 hod.
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214. výročí bitvy tří císařů
Hlavní vzpomínková akce věnova-

ná napoleonské historii ve  střední Ev-
ropě proběhne na  slavkovském bojišti 
ve  dnech 29. listopadu–1. prosince 2019. 
Hlavními body programu budou sobot-
ní bitevní ukázka pod kopcem Santon 
u obce Tvarožná (od 14:00 hod), za účasti 
cca 1 000 vojáků v dobových uniformách, 
60 koní a  15 děl, a  nedělní pietní akt 
na  Mohyle míru u  obce Prace, místě nej-
těžších bojů bitvy tří císařů (od 12:00 hod). 
Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz 
Středoevropská napoleonská společnost, 
Austerlitz z.s., spolu s  obcemi Tvarožná 
a Prace. Akci finančně podporuje Jihomo-
ravský kraj. Mezi dalšími body programu 
proběhnou v pátek 29. listopadu v 17:30 
na  Žuráni „jiříkovické ohně“ připomína-
jící událost z  1. prosince 1805. Vojenská 
ležení budou po  celý víkend na  Staré 
poště pozořické, v Křenovicích, Tvarožné, 
Zbýšově, a  na  dalších místech. Většina 
francouzských jednotek bude ubytována 

v Pozořicích, odkud v sobotu ráno vyrazí 
do Tvarožné, kde bude také rozloženo já-
dro rakouské a ruské armády.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou 
Napoleona či jeho vítězství, a  už vůbec 
nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárod-
ně politické a válečné události, jež ve své 
době Evropu zásadním způsobem ovliv-
nily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se staly 
prostředkem k setkávání a společným zá-
jmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cí-
lem akcí je připomínka a podpora pozná-
vání společné evropské historie. Scénář 
bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 
30. listopadu 2019 od  14 hodin pod San-
tonem u  Tvarožné, bude pokračováním 
ukázky z roku 2018 – poté, kdy jednotky 
Legrandovy divize i  Davoutova sboru 
vyklidily Telnici a ustoupily před přesilou 
1. kolony ruské armády a  rakouského Ki-
enmayerova sboru. Poté, kdy na  Pratec-
kých výšinách dvě divize Soultova sboru 
a  francouzské zálohy porazily 4. kolonu 

sobota 14. 12. 2019 9.00–11.00 hod.
sobota 4. 1. 2020 9.00–11.00 hod.
středa 15. 1. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 25. 1. 2020 9.00–11.00 hod.

Pokud občané ukládají starý nábytek ve  sběrném dvoře, je   nutno jej rozmontovat. 
Jedná se především o skříně, postele a sedačky. 

Nápojový karton – krabice od mléka a džusů – se ukládá do kontejnerů společně 
s plasty. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Otevírací doba pobočky pošty Partner Tvarožná
pondělí 7:30–11:30 12:30–16:30 hodin
úterý 7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
středa 11:00–13:30 14:30–18:00 hodin
čtvrtek 7:30–11:30 12:30–15:00 hodin
pátek 7:30–11:30 12:30–14:00 hodin 
Kontaktní telefon 544 251 095.
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a  ruskou císařskou gardu, jsou u  Telnice 
koaliční jednotky napadeny z týlu a bitva 
končí jejich porážkou a chaotickým ústu-
pem směrem na Hodonín.

U  Slavkova císař Napoleon I. během 
několika hodin rozhodl tažení roku 1805, 
válku třetí protifrancouzské koalice. Po-
ražený car Alexandr I. se svou armádou 
opustil střední Evropu; válka mezi Francií 
a  Ruskem pokračovala až do  roku 1807 
bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského 
míru. Rakouský císař František I. přistou-

pil na  podmínky příměří podepsaného 
6. prosince na zámku ve Slavkově a poslé-
ze i na podmínky tvrdého bratislavského 
míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmí-
nek a Napoleonův rostoucí vliv v Němec-
ku vedly po třech letech k eskalaci napětí 
mezi Rakouskem a  Francií, válce roku 
1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, 
u  Znojma. Napoleonská epopej pokračo-
vala tažením do  Ruska, válkou 6. koalice 
v  letech 1813–1814, a  vyvrcholila bitvou 
u Waterloo.

PROGRAM
Pátek, 29. listopadu 2019
17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí

Sobota, 30. prosince 2019
07:30 Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
09:00 Tvarožná, nástup koaliční armády
10:30–12:00 Tvarožná, Santon – manévry pěchoty a jezdectva
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Usnesení č. 7 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 24. června 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/7/19 – Program zasedání zastupitelstva obce
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 2/7/19 – Návrhovou komisi:  
 Lenka Dumpíková, DiS. 
 František Kopecký

  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 3/7/19 – Ověřovatele zápisu: 
 Mgr. Věra Floriánová 
 Mgr. Pavel Daněk

  Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 4/7/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o regulaci provozová-
ní hazardních her.  
Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 5/7/19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou o změně způsobu splácení úvěru. 
Příloha č. 2 – Dodatek č. 1

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3

V 18.28 hod. se dostavil zastupitel Ing. Jiří Brzobohatý.

  Usnesení č. 6/7/19 – Dohodu o zrušení běžného účtu u Českomoravské záruční 
a rozvojové banky.  
Příloha č. 3 – Dohoda o zrušení běžného účtu

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 7/7/19 – Finanční prostředky pro ZŠ Tvarožná na rok 2020 v celkové 
výši 748.000 Kč dle přílohy č. 4. 

Informace ZO a OÚ

14:00–15:30  Tvarožná, Santon – rekonstrukce bitvy tří císařů 
Tvarožná – náves – dobový jarmark, ležení vojsk 

Neděle, 1. prosince 2019
12:00 Pietní akt na Mohyle míru (obec Prace) 

Změna programu vyhrazena.
Zdroj: https://www.austerlitz.org/cz/ (upraveno)
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Příloha č. 4 – Požadavky do rozpočtu na rok 2020
  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 8/7/19 – Finanční prostředky pro MŠ Tvarožná na rok 2020 v celkové 
výši 633.220 Kč dle přílohy č. 5. 
Příloha č. 5 – Požadavky do rozpočtu na rok 2020

  Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 9/7/19 – Zastupitelstvo obce Tvarožná 
konstatuje ověření    
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že ÚP Tvarožná 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů 
a stanoviskem krajského úřadu 
  
vydává  
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4, 
v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu eviden-
ce územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán 
Tvarožná.   
  
Zrušovací ustanovení 
dnem nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy Územní plán 
Tvarožná pozbývá účinnosti: 
Územní plán obce Tvarožná (nabytí účinnosti 8. 12. 2004), změněný změnou č. 1 
ÚP Tvarožná (nabytí účinnosti: 4. 1. 2008) a změněný změnou č. 2 ÚP Tvarožná 
(nabytí účinnosti 17. 5. 2011). 
Příloha č. 6 – Zpráva k územnímu plánu Tvarožná

  Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 10/7/19 – Směnu části obecních pozemků p. č. 532/2 a 532/3 o celko-
vé předpokládané výměře 124 m2 za části pozemků p. č. 550, 551 a 552 o celkové 
předpokládané výměře 86 m2 vše v k. ú. Tvarožná. Skutečná výměra bude dána 
geometrickým plánem, který bude přílohou směnné smlouvy. 
Příloha č. 7 – Záměr směnit nemovitý majetek a mapa pozemků (situace na pod-
kladu KN)

  Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 3, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 11/7/19 – Vyřazení majetku dle přílohy č. 8. 
Příloha č. 8 – Seznam inventarizačních položek 

  Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 2
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  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Předsedům výborů a  komisí, spolkům, předložit radě obce návrhy do  rozpočtu 
obce Tvarožná na rok 2020, a to nejpozději do 31. 10. 2019.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 
Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 23. 9. 2019

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Mgr. Věra Floriánová, v.r. 

Mgr. Pavel Daněk, v.r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
Příloha č. 2 – Dodatek č. 1  
Příloha č. 3 – Dohoda o zrušení běžného účtu 
Příloha č. 4 – Požadavky do rozpočtu na rok 2020 
Příloha č. 5 – Požadavky do rozpočtu na rok 2020 
Příloha č. 6 – Zpráva k územnímu plánu Tvarožná 
Příloha č. 7 – Záměr směnit nemovitý majetek a mapa pozemků  
 (situace na podkladu KN) 
Příloha č. 8 – Seznam inventarizačních položek 

Podzimní výprava Skřítků
V  předposledním říjnovém víkendu 

jsme se s nejmladší skautskou družinkou 
– Skřítky – vydali na  dvoudenní výpravu 
do Křtin. Útočiště jsme nalezli ve skautské 
klubovně sousedící s  nádherným křtin-
ským kostelem.

Hlavním cílem naší výpravy byla ná-
vštěva Býčí skály. Jeskyně není veřejnos-
ti přístupná, tak jsme si toto privilegium 
s dětmi o to více užili. Skočili jsme do gu-
máků, na hlavy přilby s čelovkami a expe-
dice mohla začít. Po  obdivování krásné 

Z činnosti spolků a sdružení
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jeskynní malby, tajů a zákoutí jeskyně se 
i  děti dočkaly a  dosytosti se mohly vyřá-
dit při prolézání úzké chodbičky. Téměř 
na  samém konci jeskyně jsme při svitu 
několika svíček a  zpěvu skautské hymny, 

slavnostně předali skautské šátky letoš-
ním Skřítkům nováčkům. 

Druhý den se z  dětí stali malí Indiáni, 
kteří po  splnění zkoušky „Tři sojčí pera“, 
dostali indiánské čelenky, které si ozdo-

bili třemi ba-
revnými pírky. 
Po  vydatném 
obědě a  řád-
ném indián-
ském zbarvení 
tváří, jsme se 
vydali na cestu 
za  pokladem. 
Sluníčko krás-
ně hřálo, pa-
dající listí hrálo 
všemi barvami. 
Skřítkové při 
cestě lesem 
dováděli a  pl-
nili všechny 
nalezené úko-
ly. Po  rozluště-
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ní závěrečné šifry 
se děti dočkaly 
vytouženého po-
kladu. 

Výpravu jsme 
s  dětmi zhodnoti-
li jako vydařenou 
a už teď se těšíme 
na tu jarní!

Lenka Kousalová 
vedoucí družinky 

Skřítků

Činnost TJ Sokol Tvarožná v roce 2019
I  když se nadpis zdá dostatečně vý-

stižný, nutno podotknout, že sportovní 
rok začíná pro každý oddíl jindy a  s  ka-
lendářním rokem nekoresponduje. Pro 
oddíl kopané a  stolního tenisu v  srpnu, 
kdy začínají soutěže, pro oddíly rekreač-
ních sportů a  cvičení pro dospělé v  září 
a pro cvičení žactva v říjnu. Většina oddí-
lů končí s  tréninky koncem června, před 
prázdninami a obdobím dovolených. Čas-
tost a pravidelnost cvičení i tréninků bývá 
však v  podstatné míře otázkou domluvy 
členů oddílu.

Leden 2019 nás tedy zastihl v  čilém 
sportovním ruchu, všechny sportovní 
oddíly naplno fungovaly. Oddíl stolního 
tenisu, jehož tréninkové hodiny vyplňují 
nejvíce časového prostoru tělocvičny, se 
svými úspěšnými soutěžními družstvy, 
družstvem mládeže i  družstvem seniorů, 
oddíl kopané, který se po krátké přestáv-
ce po  podzimní soutěži vrátil k  pravidel-
né přípravě na jarní část soutěže i oddíly 
florbalu, rekreačního volejbalu a  malé 
kopané. Pokračovaly i  pravidelné cvičeb-
ní hodiny pro ženy, předškolní děti, žáky 
a žákyně. 

Po  vánočních svátcích přichází obdo-
bí plesů. V poslední době si jich užíváme 
opravdu dostatečně a  stranou nechtějí 
být ani děti. Dětský maškarní ples, který 
TJ Sokol pořádala, proběhl 26. ledna opět 
s  velkou účastí dětí i  dospělých. Z  ostat-
ních akcí jsme v  různé míře organizačně 
podpořili Obecní ples, Krojovanou slav-
nost u příležitosti výročí narození kapelní-
ka Julia Antoše, Tvaroženské hody i před-
pouťové akce. 

Zprávy z  činnosti sportovních oddílů 
bývají mezi příspěvky Tvaroženského zpra-
vodaje v průběhu roku, ale v předchozím 
zpravodaji Vám jistě chyběly výsledky 
a zpráva z Tvaroženské olympiády. Nutno 
říct, že Tvaroženská olympiáda zůstala je-
dinou atletickou soutěží, kterou TJ Sokol 
Tvarožná organizuje a  to zejména proto, 
že organizace takové soutěže je nároč-
ná, co do  přípravy i  počtu organizátorů. 
Zanedbatelná není ani finanční stránka. 
I když letos proběhl již 23. ročník této akce, 
vždycky nás něco překvapí nebo zaskočí. 
Změny se dotkly dvou našich významných 
sponzorů, Národní kolotočové společnosti 
Schulz a  Motorestu Rohlenka. Léta se ob-
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racíme se svou žádostí na pana Vlastislava 
Schulze, který však letos ze zdravotních dů-
vodů požádal svého synovce, aby ho v čele 
Národní kolotočové společnosti Schulz za-
stupoval. Báli jsme se, že mladší generace 
nebude velkorysému sponzoringu naklo-
něna, ale opak byl pravdou. Za  volňásky 
pro účastníky olympiády mnohokrát dě-
kujeme! Ve  druhém případě jsme takové 
štěstí neměli. Motorest Rohlenka změnil 
provozovatele, pro kterého bylo zajištění 

obložených baget pro soutěžící „nad rá-
mec jeho možností“. A tak jen pro úplnost 
dodávám, že ty letošní bagetky jsme pro 
účastníky tvaroženské olympiády zakou-
pili v Lahůdce na Slatině. Za stálou finanč-
ní a morální podporu patří velký dík obci 
Tvarožná. A  teď již k  výsledkům samotné 
soutěže. Výsledkové listiny se všemi výko-
ny byly vyvěšeny po  3 měsíce na  nástěn-
kách TJ Sokol Tvarožná, a tak zde uvádíme 
jen ty nejlepší.

Vítězové 23. tvaroženské olympiády konané ve dnech 5.–6. srpna 2019:

I. KATEGORIE 
3–5 let
BĚH (20 m) Julie Ramšová (Hostěnice) 5,3 s Eric Dias (Brno) 4,8 s
HOD (tenis.míčkem) Julie Ramšová 6,7 m Sinan Baránek 12,7 m
SKOK DALEKÝ (z místa) Julie Ramšová 95 cm Ruben Gale 117 cm
SKOK VYSOKÝ Julie Spáčilová 65 cm Hynek Dobšák 65 cm

II. KATEGORIE 
6–8 let
BĚH (50 m) Aylen Baránková 9,6 s Vincent Baránek 9,2 s
HOD (kriket. míčkem) Aylen Baránková 13,8 m Jan Urbánek (V. Šumice) 26,9 m
SKOK DALEKÝ Linda Dobšáková 252 cm Mikuláš Irajn (Velatice) 291 cm
SKOK VYSOKÝ A. Baránková/  L.Dobšáková 80 cm Jan Urbánek (V.Šumice) 90 cm
ŠPLH (3 m) Aylen Baránková 5,1 s Vincent Baránek 4,3 s

III. KATEGORIE 
9–11 let
BĚH (50 m) Barbora Škrabálková 8 s Martin Toužín 8,1 s
HOD (kriket. míčkem) Barbora Škrabálková 21,2 m Tomáš Doležal 29,5 m
SKOK DALEKÝ Barbora Škrabálková 352 cm Martin Toužín 333 cm
SKOK VYSOKÝ Barbora Škrabálková 105 cm Jan Urbánek 105 cm
ŠPLH (5 m) Barbora Škrabálková 7,4 s Jan Urbánek  10,2 s

IV. KATEGORIE 
12–14 let
BĚH (60 m) Michaela Vetyšková 9,7 s Ondřej Neveselý (Velatice) 9 s
HOD (kriket. míčkem) Michaela Vetyšková 35 m Jakub Tinka (Pozořice) 38,7 m
SKOK DALEKÝ Michaela Vetyšková 367 cm Jakub Tinka 353 cm
SKOK VYSOKÝ bez účasti Jakub Tinka 115 cm
ŠPLH (5 m) bez účasti Ondřej Neveselý 7,3 s 
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V. KATEGORIE 
15–18 let
BĚH (60 m) Zuzana Otevřelová 11,3 s Jaromír Otevřel 8,4 s
HOD (granátem) Zuzana Otevřelová 14,6 m Jaromír Otevřel 25,8 m
SKOK DALEKÝ Zuzana Otevřelová 231 cm Jaromír Otevřel 369 cm
SKOK VYSOKÝ Zuzana Otevřelová 80 cm Jaromír Otevřel 135 cm
ŠPLH (5 m) bez účasti Jaromír Otevřel 4,6 s

A jaká příjemná sportovní překvapení nám olympiáda přinesla? 
Opět jsme byli svědky hezkých vý-

konů, sportovního nadšení i  osobních 
zlepšení. Avšak jen některým se podařilo 
dosáhnout mety nejvyšší, prvního místa, 
nebo přímo rekordu.

Skokem dlouhým 367 cm drží Micha-
ela Vetyšková minimálně do  příští olym-
piády rekord ve skoku dalekém ve své IV. 
kategorii/D. 

Hezké výkony přinesl i druhý den v tě-
locvičně na Kosmáku. 

Rekord v I. kategorii/D ve skoku vyso-
kém vyrovnala svým výkonem 65 cm Julie 
Spáčilová.

Ve  všech disciplínách tvaroženské 
olympiády se ve své III. kategorii/D v dob-
ré konkurenci prosadila Barbora Škrabál-
ková. Nejen, že je vyhrála, ale ve  skoku 
dalekém výkonem 352 cm a  ve  šplhu 
výkonem 7,4 s  překonala rekordy ve  své 
kategorii. Rekordmankám patří srdečná 
gratulace!

Za  výbornou spolupráci mnohokrát 
děkuji všem kolegyním a  kolegům z  or-
ganizačního týmu. A  byť si velmi vážím 
práce všech – těch stálých, kteří tvoří 
jádro týmu, i  těch, kteří pomohou vždy, 
když jim pracovní možnosti dovolí, přes-
to největší radost a  potěšení mám z  pří-
chodu mladých organizátorů, bývalých 
účastníků tvaroženské olympiády. Rádi 
mezi sebou uvítáme všechny, co by chtěli 
pomoci. A  nemusí to být jen úspěšní at-
leti, stačí mít sportovního ducha a smysl 
pro fair play. A tak snad pro jednou mohu 

udělat výjimku a  místo sportovců zveřej-
nit foto organizačního týmu Tvaroženské 
olympiády 2019.

Tvaroženská olympiáda otvírá týden 
předpouťových akcí. Pokračují akce kul-
turní, ke kterým se snažíme vždy připravit 
dobré zázemí, popřípadě být nápomocni 
organizačně. 

A po prázdninách začíná nový cvičeb-
ní rok. Nabídka sportovního vyžití zůstává 
stejná jako loni, pro lepší informovanost 
připojuji rozpis cvičebních hodin. Kontak-
ty na  cvičitele najdete na  vývěsce TJ  So-
kol. Oddíl činností kulturně organizačních 
(„očko“), který má vymezený časový pro-
stor v neděli v podvečer, se rozjíždí zatím 
pomalu a velmi nepravidelně. K jeho vzni-
ku nás vedla snaha vyhovět těm, kteří se 
chtějí realizovat nejen ve  sportu, ale na-
příklad v  tanci, zpěvu, či jiných formách 
kulturních činností, a poskytnout pro tyto 
činnosti potřebný prostor.

A  co nás do  konce roku ještě čeká? 
Mimo sportovních aktivit a  turnajů dle 
rozpisů, bychom navíc chtěli v  prosinci 
pro veřejnost zorganizovat soutěž ve sko-
ku vysokém. Předvánoční čas však bývá 
přeplněn mnoha besídkami, koncerty 
a  jinými svátečními aktivitami, také v  za-
městnání nabývá na  pracovním shonu, 
takže o  pevném termínu ještě není roz-
hodnuto. A když to nebude „Vánoční lať-
ka“, tak snad Velikonoční určitě. Ale to už 
bude rok 2020. 
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Vážení čtenáři, přeji Vám všem za celý 
výbor TJ Sokol Tvarožná krásné vánoční 

svátky, dobré zdraví a mnoho štěstí v no-
vém roce!

Za výbor TJ Sokol Tvarožná 
Ivona Šťastná
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REKLAMA
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Podzim světlušek a skautek
Hned první středu po  letních prázd-

ninách jsme se se světluškami, a letos i se 
skautkami (už nám některé světlušky do-
rostly do skautského věku) potkali, avšak 
tentokrát ne klasicky v naší klubovně, ale 
vyjeli jsme do Brna a zahájili jsme náš rok 
v kině a na zmrzlině.

Další schůzky probíhaly již klasicky 
v naší Tvarožné. Protože v září i říjnu nám 
počasí přálo, prožili jsme náš středeční 
čas většinou venku, kde jsme se věnovali 
různým hrám, ale také se děvčata zdoko-
nalovala v tom, co by mohla a měla umět, 
jako je rozpoznání různých kytek, zdravo-
vědu, ale i něco o historii skautů.

Hlavní podzimní akcí, která nás čekala 
byl „Den za obnovu lesa“, kterého jsme se 
zúčastnili v  rámci naší víkendové výpra-
vy. Vyrazili jsme v pátečních odpoledních 
hodinách do Brna na skautskou základnu 
v Žebětíně. Cesta byla náročná, vystřídali 
jsme tři autobusové spoje, a na základnu 
nás přesto oddělovaly asi dva kilometry 
s batohy na zádech. Děvčata byla statečná, 
ale před ubi-
kací s  radostí 
shodila batohy 
ze zad a  těšila 
se, že si za  od-
měnu zahrají 
hru a  dají si 
dobrou večeři, 
kterou měla 
přichystanou 
ještě od  rodi-
čů. Následující 
den, byl den 

„D“, toho rána 
jsme se stihli 
jen nasnídat, 
a  už jsme se 
pěšky vydali 
na  místo urče-

né Lesy ČR, u staré dálnice naproti obory 
Holedná.
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Na  místě byla spousta dobrovolníků 
včetně skautů z dalších oddílů. Když jsme 
se dostali na řadu, stihli jsme se pořádně 
nasvačit, a  plní sil jsme vyrazili zasadit 
stromy. Dostali jsme sazenice lípy – jak 
příznačné, protože lípa je strom svobody, 
a je naším národním symbolem. Po práci, 
kterou jsme zvládli poměrně rychle, jsme 
si šli užít doprovodný naučně-zábavný 
program pro děti. Vydali jsme se po  sta-
novištích, kde holky zkoušely řezat špa-

líky pilou, měřit výšku stromu pomocí 
příslušných technologií, poznávat strom-
ky v  lese nebo si vyzkoušet těžkou práci 
tažných koní. Na  každém stanovišti do-
staly razítka za  splnění úkolů a  na  závěr 
si odnesly drobné věcné ceny. Po  tomto 
všem se již den pomalu chýlil ke  konci. 
Protože autobus jel až za  nějakou dobu, 
tak jsme počkali právě v  oboře Holedná, 
kde jsme se občerstvili a koukali na divo-
ká prasata. Po návratu na základnu jsme 
si dali dobrou večeři – brambory a kuřecí 
řízečky. Zbytek večera jsme strávili zaslou-
ženým odpočinkem a hraním si. Poslední 
den výpravy byl zasvěcen převážně sba-
lení všech našich věcí a úklidu. Našli jsme 
si, ale i pár chvil na hraní. Po obědě jsme 
si rozdali svačinu a vyrazili pomalu na za-
stávku. Ve  Tvarožné se pomalu scházeli 
rodiče na zastávku, kde si svá děvčata vy-
zvedli, a  tím se zakončila naše první spo-
lečná výprava v novém školním roce.

A co nás čeká dál? Nyní jsou před námi 
svátky Vánoční, které jsou protkány krás-
nou pohodou, světýlky a  teplým čajem. 
Světlušky a  skautky čeká roznos Betlém-
ského světla ve Tvarožné i v Brně. A všich-
ni doufáme, že ani letos na  nás nezapo-
mene skautský Ježíšek.

Za družinu světlušek a skautek 
Barbora Daňková

Základní škola Tvarožná
S blížícím se koncem roku je pravidel-

ně spojen i poslední příspěvek do Zpravo-
daje. Velmi ráda bych poděkovala za nás 
všechny ve škole za vaši přízeň a podporu, 
za početnou účast na akcích pořádaných 
školou, za sponzorské dary i za pomoc se 
sběrem starého papíru. Za získané finanč-
ní prostředky jsme letos pořídili herní prv-

ky na  školní zahradu, doplatili plavecký 
výcvik, doplnili výtvarné potřeby do výu-
ky i  školní družiny a  zakoupili antivirový 
program do nových počítačů.

V  letošním roce jsme čerpali dotaci 
z  MŠMT na  dopravu do  plavání a  rozjeli 
jsme čerpání dotace z MŠMT – Šablony II. 
(Moderní formy výuky). Díky této dota-

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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ci jsme mohli nakoupit nové notebooky, 
vyměňujeme si zkušenosti s  okolními zá-
kladními školami, budeme pořádat jed-
nodenní projekty ve  škole i  školní druži-
ně. Již realizujeme prostřednictvím klubů 
konverzaci v  AJ, rozvíjení čtenářské gra-
motnosti a  rozvíjení logického myšlení. 
Na  škole pracuje speciální pedagog, kte-
rý se věnuje dětem s problémy ve výuce. 
V  letošním roce vzniklo Školní poraden-
ské centrum, které tvoří speciální peda-
gog, výchovný poradce a školní metodik 
prevence. Po ústní dohodě je možné do-
mluvit si s  nimi termín konzultace nebo 
návštěvy výuky. Díky dotacím do naší ško-
ly také dochází rodilá mluvčí, 
která celé dopoledne jeden 
den v  měsíci pracuje s  žáky  
2.–5. ročníku.

Na poslední měsíce roku 
jsme zařadili do  programu 
zážitkovou akci Bezpečný 
pes, přednášku o  Africké sa-
vaně a ochraně přírody, Den 
otevřených dveří (14. 11.), vý-
jezd do Brna na vánoční trhy, 
projektovou výuku a  řadu 
dalších aktivit.

Tradiční akcí zůstává Vánoční jarmark 
dětských výrobků, který letos plánuje-
me na středu 11. 12. 2019 od 17.30 hodin. 
Všechny srdečně zveme, opět pro vás 
připravujeme zpěv zimních písní, malé 
občerstvení a  plno vánočních dekora-
cí k  prodeji. Svým nákupem přispíváte 
na  výtvarné potřeby pro žáky naší školy. 
Moc vám děkujeme.

Se školou se v tomto roce rozloučíme 
v  pátek 20. prosince vánoční besídkou 
s  programem a  nadílkou. Ještě se sejde-
me při zpěvu koled na návsi 23. 12. 2019 
v 17 hodin a pak už nás čekají dlouhé zim-
ní prázdniny. V novém roce se s žáky uvi-

Drakiáda

Podzimní výtvarné dílničky
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díme až v pondělí 6. ledna, kdy společně 
přivítáme nový kalendářní rok 2020 a za-
čneme se připravovat na  pololetní hod-
nocení a zimní sporty. 

Informace o  akcích školy i  fotodoku-
mentaci ze všeho, co se ve škole děje na-
jdete na našich webových stránkách.

Přeji vám klidný konec letošního roku 
a  hodně času na  všechny předvánoční 
kulturní i  jiné aktivity, které se na  vás hr-
nou ze všech stran. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Když se podíváme z  okna na  krajinu, 

zjistíme, že se k nám dozajista přiblížil pod-
zim a s ním mlhavé a sychravé počasí. Nám 
to však nevadí, protože nás čeká spousta 
zajímavých akcí a  nejkrásnější období 
v roce, Vánoce. 

15. listopadu v  10.15 se 
v  prostorách mateřské školy 
uskutečnil edukativní pro-
gram pod názvem „Bezpečný 
pes“. Děti se hravou formou 
seznámily s  bezpečnostními 
pravidly při setkání s  cizími 
psy. Samy si prakticky vy-
zkoušely, jak se k  pejskům 
bezpečně chovat apod.

22. listopadu jedeme do Divadla Bolka 
Polívky na  divadelní představení „Velká 
dobrodružství malého brouka“. Jedná se 
o pohádku, kde vystupuje Beruška, pavouk 
Karel, škvor Igor a mnoho dalších hmyzích 
kamarádů. Tato pohádka je doplněna krás-

nými písničkami.
26.–29. listopadu připra-

vujeme společně s  dětmi vá-
noční jarmark v  prostorách 
mateřské školy, vždy od 8.00 
hod. do 16.00 hod. Přijďte se 
podívat na  unikátní výrobky, 
které určitě ozdobí každou 
domácnost a zahřejí na srdíč-
ku.

28. listopadu přijede 
do mateřské školy firma Pho-
todienst fotit děti na Vánoce. 

Dýňobraní v MŠ 27. 9. 2019
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V tento den můžete přivést na focení i sou-
rozence. Začínáme v 10.00 hod.

4. prosince. v  15.30 hod. vystoupí děti 
v  dobových kostýmech v  programu „La-
dovy Vánoce“ na náměstí Svobody. Pokud 
se chcete vánočně naladit, nasát vánoční 
atmosféru, tak je to jedinečná příležitost, 
jak povzbudit naše děti v jejich koledování.

5. prosince od 9.00 hod. se v mateřské 
škole setkáme s  Mikulášem a  andělem, 
rovněž nebude chybět nějaký mikulášský 
dáreček. V tento den se naše školka pohád-
kově promění, děti budou plnit andělské 
úkoly. Můžete již nyní pro ně připravit čer-
tovský či andělský kostým.

10. prosince od 15.30 hod. jsme pro vás 
připravili vánoční dílny. Společně si s námi 
si vyrobíte vánoční dekorace na  stůl, vá-
noční výrobek z keramiky, andílky nebo si 
nazdobíte vánoční perníčky. Srdečně vás 
zveme na  tuto zajímavou a  určitě inspiru-
jící dílničku. 

13. prosince přijede v 10.30 hod. do ma-
teřské školy maňáskové divadlo s Vánoční 

pohádkou. Bude to pohádka plná vánoč-
ních kouzel a koled. 

19. prosince v  8.15 jedeme do  Brna 
na  program pod názvem Jak se pečou 
Vánoce. Děti se zde naučí připravit kynuté 
těsto a budou péct své první vánočky. Vě-
řím, že to bude zajímavé a naučné dopole-
dne, které nám zpříjemní předvánoční čas.

Touto cestou bych rovněž chtěla podě-
kovat všem našim sponzorům i  aktivním 
sběratelům starého papíru. Velké díky pa-
tří i Obecnímu úřadu, bez jehož podpory 
bychom nemohli takto fungovat. Velmi si 
vážím všech příznivců naší mateřské školy, 
a doufám, že i v  roce 2020 tomu nebude 
jinak.

Na závěr mého příspěvku všem čtená-
řům zpravodaje přeji, aby vám chladný lis-
topad, ale i předvánoční shon, ke kterému 
se schyluje, přinesl spoustu pohody a  pří-
jemných prožitků. Jen na  nás samotných 
záleží, zda se budeme cítit dobře a spoko-
jeně.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Obora Holedná 23. 10. 2019
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Lampionový průvod
V sobotu 2. 11. v 17 hod. se již tradičně uskutečnil Lampionový průvod. Účast byla 

opět veliká, napočítali jsme zhruba 70 lampionů, takže obcí šel krásný dlouhý průvod, 
který zastavil i dopravu. Pro děti bylo připravené překvapení v podobě stezky odvahy, 
kterou šly děti bez lampionů, opravdu potmě. Nutno říct, že všechny děti to zvládly 
na výbornou a všem se to moc líbilo.

Pro všechny bylo připravené menší občerstvení a dárečky. Za pořadatele všem moc 
děkuji za účast a těšíme se na příští rok.

Dita Kochová

Ze života obce
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Ze života obce obrazem – rok 2019
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Setkání pod vánočním stromem 2019
proběhne jako již tradičně 

23. 12. od 17 hodin na návsi

S vánočními písněmi a koledami vystoupí děti ze ZŠ, uvidíte 
živý betlém v podání skupinky ochotných herců, společně si 
poté zazpíváme krásné vánoční koledy Narodil se Kristus 
pán, Pásli ovce valaši, Štěstí zdraví pokoj svatý, Jak jsi krásné 
neviňátko… Budeme se moci zaposlouchat do vánočních tónů 
koled v podání trumpetistů ze Sivické kapely. Skauti rozdají 
Betlémské světlo, a komu bude zima, může se zahřát teplým 
čajem nebo svařákem v hasičské zbrojnici.
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REKLAMA
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Málo známá Tvarožná
Na  nedatované fotografii z  archívu 

paní Alenky Tupé vidíme děti a  několik 
žen na  Krhoně. Otázkou kterou už asi ni-

kdo nezodpoví je, proč tam není ani jeden 
muž. Byli v  práci, nebo ve  válce? Místo, 
kde byla fotografie pořízena, nám upřes-

ňuje pumpa nalevo a  kostel v  pozadí.                                                                                                                     
Příště uveřejníme fotografie z  budování 
cesty od  školy na  Konec. A  ještě žádost. 

Byl bych rád, kdybyste podobné fotogra-
fie z vašich archívů zapůjčili k uveřejnění.

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce

Z obecní kroniky – rok 1954
Co bylo vybudováno před pětašedesáti lety?

Budovatelské úkoly 
Započalo se ze zřízením zastávky auto-

busu za Humny blízko budovy kina, jímka 
– vodní nádrž na  návsi západně od  hos-
tince. V  budově fary se zřídila další třída, 
protože počet žáků v měšťanské škole se 
zvyšoval.

Zahájena byla akce na zřízení prodejny 
mléka v domu č. 58 v hostinci na návsi.

Dům č. 13 patřící Františku Műllerovi 
byl převzat do  správy MNV, neboť celý 
dům a  pozemky byly Krajským soudem 
v Brně uznány jako konfiskát. Jmenovaný 
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Tvarožná v létech 1989–1998
Změny, které v  tomto desetiletí 

ve  Tvarožné nastaly souvisejí se změna-
mi v celé československé a později české 
společnosti, nastartované tzv. Sameto-
vou revolucí v listopadu 1989. Nutno však 
konstatovat, že již v  závěrečných létech 
osmdesátých bylo vedení obce předsta-
vované zastupitelstvem a radou Místního 
národního výboru (MNV) relativně osví-
cené. V čele obce stál předseda MNV Vla-
dimír Toman – člen KSČ. Vedoucí úlohu 
i  ve  Tvarožné hrála v  rámci tzv. Národní 
fronty (NF) místní základní organizace 
KSČ. Od roku 1968 působila v obci Česko-
slovenská strana lidová, dalšími členy NF 
byly zájmové organizace Svazarm, Svaz 
požární ochrany, TJ Sokol, Svaz zahrád-
kářů, Svaz chovatelů domácího zvířectva, 
Myslivecké sdružení, Socialistický svaz 
mládeže (SSM) a  Svaz žen. Lze konstato-
vat, že ve  Tvarožné již poměrně dlouho 
před listopadem 1989 byl zřejmý jistý 
druh tolerance, což přispělo k mnoha teh-
dejším aktivitám. Byl například, za  znač-
ných finančních nákladů, rekonstruován 
kostel sv. Mikuláše včetně vzácných in-
teriérů, k  motorestu Rohlenka bylo vy-
budováno veřejné osvětlení, organizace 
Svazarm vybudovala motoristické stře-

disko v bývalém areálu Strojní traktorové 
stanice (s klubovnou, dílnami a mycí ram-
pou). Konečně i díky toleranci vedoucích 
představitelů obce mohly od  roku 1980 
každoročně probíhat vzpomínkové akce 
k  výročí bitvy tří císařů pod Santonem. 
Rok 1988 byl rokem 700. výročí první pí-
semné zmínky o  Tvarožné. Oslavy byly 
na tu dobu mimořádně zdařilé a vyvrcho-
lily vydáním první publikace o  Tvarožné. 
Změny ve  vedení obce nastaly až v  roce 
1990. Po  několika shromážděních ob-
čanů v  Kulturním domě Kosmák bylo 
i  ve  Tvarožné založeno Občanské fórum. 
Jeho mluvčími byli zvoleni doc.  Vladimír 
Drápal, František Liškutín, Václav Mucha, 
František Brzobohatý, Ing. František Gale, 
Alenka Tupá a  Ing.  Eva Trněná. Poslanci 
MNV v  čele s  předsedou Vladimírem To-
manem na jaře roku 1990 odstoupili a ve-
dení obce se ujal reformovaný MNV v čele 
s Věrou Maxiánovou, která měla s obecní 
agendou největší zkušenosti. Cílem to-
hoto vedení bylo dovést obec Tvarožnou 
k  prvním řádným – demokratickým vol-
bám. V  podzimních volbách, konaných 
dne 29. 11. 1990, vyhráli ve Tvarožné Nezá-
vislí kandidáti. Na druhém místě se umísti-
la strana KDU-ČSL, zbývající dva kandidáti 

byl tohoto majetku zbaven rozsudkem 
č.  j. I/43/1953. Započalo se s  přípravami 
na vybudování prvního poschodí v tomto 
domě, kde byla sýpka. V přízemí na  levé 
straně se zřídila kancelář pro člena veřej-
né bezpečnosti a na pravé straně ve dvou 
místnostech byly umístěny úřadovny 
MNV, které se odstěhovaly z  dosavadní 
budovy na obci v domě čís. 40.

Na kulturním domě Kosmák byla pro-
vedena oprava země. Byly položeny par-
kety do celého sálu.

Na  Krhoně se opravila cesta pod bý-
valým hostincem Havlovým malými kost-
kami jen z polovice, neboť nebyl dostatek 
kamene.   

(str. 354)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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zastupovali stranu KSČ. Zastupitelstvo 
obce tvořilo 15 členů – Ing. František Gale, 
Jan Galle, František Kopecký, Emilie Kou-
salová, František Liškutín, Jiří Staněk, Věra 
Maxiánová, Ing. Jan Kříž, Vladimír Dobšák, 
Jiří Bajer, Jarmila Hlavatá, Ing.  Jiří Havel, 
Alojz Troják, Ing.  Jaroslav Res a  Jan Řičá-
nek. Rada obce pracovala ve složení: Fran-
tišek Kopecký – starosta, Emilie Kousalová 

– zástupkyně starosty, Vladimír Dobšák – 
předseda finanční komise, Ing.  František 
Gale – předseda kulturní komise a  Věra 
Maxiánová – člen rady. Účetnictví zajiš-
ťovala Marie Posádková. Aktivity v celém 
zmiňovaném období byly zaměřeny pře-

devším na zvelebení obce a její zviditelně-
ní v celostátním i mezinárodním měřítku.
Vzpomínkové akce na  Santonu přerostly 
v  tradici rekonstrukcí bitev tří císařů pod 
Santonem. Byl rozšířen a  zveleben hřbi-
tov, včetně vybudování nové vstupní brá-
ny. Byl vybudován vodovod z prameniště 
na Říčkách a rekonstruován Obecní úřad. 
Byly navázány družební vztahy s  vídeň-
skou městskou částí Floridsdorf. Za všech-
ny další akce přesahující hranice Tvarožné 
lze vzpomenout aktivní účast zástupců 
obce v  přípravě vyhlášení památkově 
chráněné zóny Slavkovského bojiště.

František Gale, kronikář
Zdroj: https://www.tvarozna.cz/obec/historie-obce (upraveno).

Tolik článek bývalého kronikáře a radního Ing. Františka Galeho (*29. 1. 1943 † 3. 9. 2011). 
Dále popisuje období do  roku 1998. Vyjmenovává nové zastupitele a  významné aktivity 
v obci. Jistě jich bylo mnoho, obec se vydala náročnou cestou očekáváného a kýženého roz-
voje. Události kolem roku 1989 a roku následujícího ze svého pohledu podrobně popisuje 
v  obecní kronice. Tak, jak je zažil a  vnímal, s  bezprostřední zkušeností. Mladí lidé možná 
nerozumí úplně pojmům a situacím z dřívějšího společenského a politického života. Jsou 
odkázáni na cizí výklad a vysvětlují si vše po svém. Není to nic nového a zvláštního – tako-
vou zkušenost měly generace před nimi a budou ji mít i generace další. Vlastní zkušenost 
je nepřenositelná. Za poslední tři desetiletí jsme výkladů a vysvětlení událostí týkajících se 
Sametové revoluce zaznamenali mnoho. Nejdůležitější je zamyslet se nad jejím hlavním vý-
znamem. Přejme si, aby se označení sametová nevztahovalo jen k revoluci, kterou si připo-
mínáme, ale i k současnosti a budoucnosti nás všech.

Pavel Šťastný
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Výročí bitvy u Slavkova v roce 1979
Výročí bitvy u Slavkova se před čtyřice-

ti lety nepřipomínalo tak jako dnes. Bylo 
období normalizace a  skoro tajné připo-
mínky tohoto výročí se s tehdejší politikou 
neslučovaly. Do historických uniforem se 

oblékaly jen desítky mužů a  několik žen.                                                                                  
Vraťme se do toho roku alespoň třemi fo-
tografiemi.  Poznávám na nich Ing. Jiřího 
Šťastného z Opavy a Vlastimila Schildber-
gera mladšího z Brna.

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 7. ledna 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
Jako dva milenci semínka javoru, 
letěly, uvízly na lístku pospolu.

Spolu jsou v souznění, rdí se snad ze studu, 
přísavník pětiprstý jak práh jejich osudů.

Možná i za čas v zemi vyklíčí,
dorostou v majestát, nikdo je nezničí.

Jako dva milenci však oni jsou na lístku,
zafoukej větříčku pro jejich bolístku.

Nebo je zanechej pro obraz naděje,
pak stromek maličký počátek aleje.

autor básně: Jaroslav Daněk

REKLAMA
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listopad–prosinec 2019
91 let Gajdoš Josef, Tvarožná 275
75 let Kříž Jan, Tvarožná 338 
 Pokorný Jiří, Tvarožná 310
70 let Šírová Jana, Tvarožná 58
65 let Křížová Dana, Tvarožná 329 
 Kříž Zdeněk, Tvarožná 193 
 Kuklínek Miloš, Tvarožná 273 
 Kalábová Eva, Tvarožná 8
50 let Fišer Ivo, Tvarožná 223

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 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 21. 11. 2019.

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



Dýňobraní v MŠ, 27. září 2019

Divadelní víkend na Sokolovně, 11. října 2019




