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Výsadba stromů u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, 17. listopadu 2019

Vzpomínkové akce, 214. výročí bitvy tří císařů, 30. listopadu 2019
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Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami prvního letošního zpravodaje. Nejdříve za dvanáct
měsíců budeme vědět, co se nám vybaví
při vzpomínce na rok, který má ve svém
názvu dvě dvacítky. Tak snad to nebude
jen krabička cigaret a kastl piv. Ale teď
jsme teprve na začátku roku. Začátek
bývá důležitý a každý sportovec jistě potvrdí, že na konečný výsledek má vliv také
to, když se začátek „přepálí“ nebo se „zaspí“ na startu. Tak ten rok berme od začátku vážně a zodpovědně.
Před dvěma měsíci jsme se sešli pod lesem nad obcí při společné výsadbě zeleně
u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce.
Chtěl bych poděkovat zejména členům
komise životního prostředí a jejímu předsedovi, kteří tuto akci ve spolupráci se
spolkem Větvení zorganizovali. Navíc vyšlo
i krásné počasí, což se pozitivně projevilo na účasti veřejnosti, a to jak dospělých
tak i dětí. Myslím, že v každém, kdo někdy
osobně zasadil strom, zůstane v srdci jakýsi ušlechtilý pocit a úcta k přírodě.
Dva týdny poté jsme si připomněli
214. výročí bitvy u Slavkova. Vzpomínkové akce navštívili také naši přátelé ze
slovenské družební obce Kvačany a hasiči
z Polska.
V neděli 15. prosince se konal v kostele sv. Mikuláše adventní koncert v podání
hudebního souboru Musica Animae.
V předvečer Štědrého dne, v pondělí 23. prosince, proběhlo tradiční setkání
na návsi u vánočního stromu. Dříve, než
jsme si zazpívali koledy spolu s dětmi ze
základní školy, zhlédli betlémský příběh
a než nám skauti rozdali betlémské světlo, proběhlo slavnostní předání nového
dopravního automobilu jednotce SDH

Fotografie na titulní straně – Sasanka lesní (z publikace Santon, příroda a historie, 2008)
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Tvarožná. Tohoto slavnostního aktu se
zúčastnil i náměstek ředitele Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje plukovník Mojmír Richtr. Na pořízení
nového vozidla Ford Transit nám přispělo
částkou 450 tisíc Kč Ministerstvo vnitra ČR
a Jihomoravský kraj, který poskytl dotaci 300 tisíc Kč. Zbývajících asi 200 tisíc Kč
bylo uhrazeno z rozpočtu obce. Přeji našim hasičům, aby jim nové vozidlo dobře
a spolehlivě sloužilo.
Od Nového roku vznikla obcím povinnost sběru použitých jedlých olejů z domácností. Za tímto účelem jsme v prosinci
objednali čtyři speciální nádoby (popelnice) o objemu 240 litrů, které budou rozmístěny po obci u nynějších kontejnerů
na plasty a sklo. Jedlé oleje (nikoliv motorové!) bude možné do těchto nádob
ukládat pouze v uzavřených plastových
obalech, například v PET lahvích. Předpokládaný termín dodání nádob na sběr
olejů je únor 2020.
Novou ordinaci praktické lékařky v budově obecního úřadu plánujeme otevřít
od začátku února. Ordinační doba bude
stejná, jako tomu bylo dosud v objektu
mateřské školy, tedy středa od 7 do 13 hodin. Pacienti budou moci poprvé navštívit
nově zřízenou ordinaci ve středu 5. února.
Ještě před Vánocemi, 12. prosince,
došlo vcelku nečekaně k uzavření prodejny potravin Enapo, kterou provozuje
kroměřížská společnost ROSA Market.
Obec Tvarožná má s touto společností
uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem pozemku pod prodejnou a skladu
ve dvorní části. Samotná prodejna je
sestavena z několika mobilních (staveništních) buněk bez vnitřních stěn a zastřešena vazníkovou střechou. Prodejna
je majetkem společnosti ROSA Market,
která ji v r. 2012 odkoupila od předchozího prodejce pana Dohnálka. Prodejna
Tvaroženský zpravodaj

byla zkolaudována jako stavba dočasná
na dobu pěti let a toto rozhodnutí je podmíněno trváním nájemní smlouvy. V roce
2017 byla nájemní smlouva i provozování
prodejny prodlouženo na další pětileté
období, do konce roku 2022. V nájemní
smlouvě je uvedeno, že po jejím ukončení nájemce prodejnu odstraní a plochu
uvede do původního stavu. Firma ROSA
Market uzavřela prodejnu z důvodu její
ekonomické ztrátovosti. Má ale zájem
na pokračování nájemní smlouvy s obcí
a hodlá prodejnu provozovat tím způsobem, že ji dá do podnájmu třetí osobě. Pokud by došlo ke zrušení prodejny, nabízí
se možnost využívat tuto plochu například pro pojízdnou prodejnu a stánkový
prodej a přesunout tyto činnosti z nynějšího frekventovaného prostoru do klidové zóny. Zároveň by bylo dobré přemýšlet
i o vhodné úpravě obecního stavebního
dvora v centru obce.
Milí spoluobčané, vstupujeme do roku
2020. Český génius, Jára Cimrman, prosazoval zapamatovatelnost historických dat
vztahujících se k důležitým historickým
okamžikům a došel k závěru, že „politikové by měli myslet nejen na to, co svými
skutky způsobí v dějinách, ale i na žáky,
kteří se o tom budou muset učit. Pro důležité akce, které vejdou do historie, by měli
proto volit snadno zapamatovatelná data“.
Jistě by tedy letopočet 2020 považoval
za významný a apeloval by na naši vládu,
představitele státu a vzhledem ke globalizaci – vlivu událostí ve světě na ekonomiku a politickou situaci v naší zemi – také
na představitele světových velmocí, aby
právě letos uskutečnili důležitá rozhodnutí a velké věci. Nicméně i velké věci, pokud
mají být správné, se skládají z maličkostí,
které musí mít smysl. Někdy až s odstupem času poznáme, jestli naše rozhodnutí, skutek nebo práce měla (vůbec nějaký)
4

smysl. Určitě však mají smysl tak obyčejné
věci jako je třeba pozdrav, úsměv, pohlazení, vlídné slovo a čas věnovaný druhému člověku. Jsou to obyčejné maličkosti,

ale nejsou samozřejmé. Pokud se pro nás
stanou samozřejmými, pak obohatí a dají
větší smysl i našemu vlastnímu životu.
Přeji vám tedy smysluplný rok 2020.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o konaných akcích a událostech
• 22. listopadu se konalo v KD Kosmák divadelní představení Nemrtvá nevěsta, s vysokou účastí diváků.

• 23. listopadu hrála kapela Rančeři na Country bále na Sokolovně. Účast (převážně
•
•
•
•
•
•

•

přespolních návštěvníků a příznivců kapely) předčila očekávání.
30. listopadu jsme si připomenuli 214. výročí bitvy tří císařů, příjemné počasí přilákalo hodně návštěvníků, obec navštívili významní hosté a také přátelé z družební
obce Kvačany a polští hasiči.
7.–8. prosince se konala Předvánoční prodejní výstava na Sokolovně.
10. prosince se v Mateřské škole konalo předvánoční posezení s dílničkami.
11. prosince jsme si mohli výrobky s vánoční tematikou ještě zakoupit na Vánočním
jarmarku ZŠ spojeném s malým občerstvením.
15. prosince jsme měli možnost navštívit adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, přítomní účastníci ocenili vysoký umělecký výkon interpretů souboru Musica Animae
a Žesťového kvinteta.
23. prosince se konalo tradiční setkání občanů na návsi. Skauti rozdávali Betlémské
světlo, žáci Základní školy zazpívali koledy a vyslechli jsme si vánoční příběh v podání ochotníků ztvárňujících živý betlém. V úvodu setkání, za přítomnosti Ing. Mojmíra Richtra – náměstka ředitele HZS JMK, proběhlo slavnostní předání nového
hasičského vozidla jednotce sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné. Na závěr jsme
ochutnali svařené víno a čaj v hasičské zbrojnici.
11. ledna se v obci konala Tříkrálová sbírka.

Pozvánka na plánované akce
• 18. leden – Hasičský věneček, KD Kosmák, hraje Malá kapela.
• 25. leden – Dětský maškarní ples TJ Sokol, KD Kosmák.
• 1. únor - Farní ples, KD Kosmák, k tanci a poslechu hraje kapela BUCH.
• 8. únor – Obecní ples, KD Kosmák, hraje kapela Eremy a DJ Skunk, součástí večera
•

budou vstupy Taneční školy Starlet Brno a barmanská show, bar s míchanými nápoji,
bohaté občerstvení a tombola.
22. únor – Hasičské ostatky, průvod masek, večerní zábava na Sokolovně.
5
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu letošních vzpomínkových akcí k výročí bitvy tří císařů. Za spolupráci děkujeme zejména Markétě Daňkové,
Antonínu Daňkovi, Janu Urbánkovi, hasičům a obecním zaměstnancům. Všem občanům děkujeme za pochopení a strpění některých omezení v průběhu akce.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad–prosinec 2019, leden 2020
sobota
25. 1. 2020
9.00–11.00 hod.
středa
5. 2. 2020
15.00–17.00 hod.
sobota
15. 2. 2020
9.00–11.00 hod.
středa
26. 2. 2020
15.00–17.00 hod.
sobota
7. 3. 2020
9.00–11.00 hod.
středa
18. 3. 2020
15.00–17.00 hod.
sobota 28. 3. 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.

Svoz komunálního odpadu
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 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 popisné domu.

Co platíme ve vodném a stočném
Současná legislativa nařizuje, aby
cena vodného odpovídala nákladům
na výrobu a distribuci pitné vody a cena
stočného odpovídala nákladům na odvádění a čištění odpadních vod, a to včetně
Tvaroženský zpravodaj

nákladů na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury.
Před rokem 1990 byla cena vodného
a stočného pouhým poplatkem a nereprezentovala výši nákladů. Ty byly masiv6

ně hrazeny státem. Cena proto zůstávala obnovy vodovodů a kanalizací. Opravy
po desetiletí stále na stejné úrovni. Počát- a nájemné, tedy to, co je věnováno zpět
kem 90. let přestal stát cenu vody dotovat do infrastruktury, tvoří u provozovaných
a od roku 1994 tak došlo ke znatelnému zařízení VAS přibližně 45 % z celkové ceny.
navyšování cen za vodné a stočné až Ke konečným cenám také musíme přičíst
na současnou cenu. Tyto platby předsta- 15% DPH.
vují v rámci celkových rodinných výdajů
Zisk VAS z vodného a stočného činí
jedno až dvě procenta, což je nejméně průměrně 2 % z celkových tržeb a slouží
ze všech nákladů na bydlení a energie. Je především k obnově vlastního provoznínavíc zřejmé, že na rozdíl od řady dalších ho majetku, tedy provozních budov, vovýdajů, je voda pro náš život zcela nepo- zidel, mechanizace a speciální techniky.
stradatelná. Alternativu k vodě z kohout- Firmu vlastní Svaz VKMO s.r.o., tvořený
ku představuje pouze balená voda. Při jednotlivými městy a obcemi, veškerý zisk
průměrné ceně 10 haléřů za jeden litr tedy zůstává v majetku měst a obcí a nivody z kohoutku je tak voda balená nej- komu se neodvádí. VODÁRENSKÁ AKCIOméně stonásobně dražší. Navíc vodu ba- VÁ SPOLEČNOST, a.s., je tak díky tomuto
lenou z důvodu množství spotřebované druhu vlastnictví unikátní vodárenskou
vody denně nelze dlouhodobě využívat společností v České republice, protože
na veškerou osobní hygienu a spotřebu ji nevlastní žádná zahraniční společnost
domácnosti. Stočné pak reprezentuje při- a zisk tak nekončí v zahraničí.
bližně stejnou ekonomickou zátěž.
Svazky měst a obcí, kterým VAS provoCena vodného a stočného je cenou zuje vodovody a kanalizace, v uplynulých
věcně usměrňovanou. Provozovatel si tedy letech realizovaly řadu projektů, které
nemůže cenu nastavit podle běžných prin- byly spolufinancované z fondů EU. Pro
cipů tvorby tržní ceny, ale musí vycházet získání takových zdrojů je nutné prokázáz obecně závazných cenových předpisů. ní finanční udržitelnosti předkládaného
Do ceny vodného a stočného lze započí- projektu. Ta se dokládá finanční analýzou,
tat pouze ekonomicky oprávněné náklady jejíž součástí je i povinný závazek vůči poa přiměřený zisk. Mezi tyto oprávněné po- skytovateli dotace (ČR, EU) meziročního
ložky patří náklady související s provozova- růstu ceny o 5 % nad inflaci a dodržení tzv.
nými vodovody a kanalizacemi, především cenového koridoru. Vlastníkům VAS se
jejich opravy a údržbu, energie, chemikálie, následně podařilo projednat se Státním
mzdy zaměstnanců či poplatky za vypouš- fondem životního prostředí snížení tohotění odpadních vod. Nemalá část nákladů to povinného nárůstu na 2 % nad inflaci.
připadá na samotný nákup surové vody Pokud tedy nemá být ohroženo čerpání
z povrchových zdrojů či na poplatky za vy- dotace, cena musí růst minimálně tímto
užití podzemních zdrojů.
tempem.
Významnou součástí ceny je nájemCena vodného a stočného v podné infrastruktury, které připadá městům mínkách VAS reprezentuje zodpovědný
a obcím a slouží k její obnově. Ta je naří- přístup vlastníka i provozovatele, který
zena zákonem o vodovodech a kanaliza- směřuje k zabezpečení trvalé obnovy vocích, který stanovuje povinnost vypra- dovodů a kanalizací při vysokém standarcovat a naplňovat tzv. plán financování du poskytovaných služeb.
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Od 1. 1. 2020 je cena vodného 55,12 Kč vč. DPH a cena stočného 54,88 Kč vč. DPH.
V součtu tedy 110,00 Kč vč. DPH.
Od 1. 5. 2020, kdy dochází ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %, bude celková cena
za vodné i stočné 105,22 Kč vč. DPH.
Zdroj: VAS, a.s.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 8 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 18. listopadu 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/8/19 – Program zasedání zastupitelstva obce
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 2/8/19 – Návrhovou komisi:
Ing. Vilém Šimek
Ing. Jiří Brzobohatý
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
		 Usnesení č. 3/8/19 – Ověřovatele zápisu:
Jaromír Kocourek
Jiří Šmerda
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 2
V průběhu zprávy starosty v 18.20 hod. se dostavil zastupitel Bc. Jan Spáčil.
		 Usnesení č. 5/8/19 – Nájemní smlouvu se společností Českomoravská
telekomunikační s.r.o., o nájmu části střechy budovy ZŠ Tvarožná, č. p. 176.
Příloha č. 2 – Nájemní smlouva
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 6/8/19 – Smlouvu o dílo se společností Envipartner, s.r.o., na zpracování digitálního povodňového plánu.
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 7/8/19 – Zadávací dokumentaci na zakázku Protipovodňová opatření
obce Tvarožná.
Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 6 – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
životního prostředí
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
Tvaroženský zpravodaj
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		 Usnesení č. 8/8/19 – Smlouvu o spolupráci se společností AusterlitzPro s.r.o. při
pořádání vzpomínkových akcí v rámci výročí bitvy tří císařů v roce 2020.
Příloha č. 7 – Smlouva o spolupráci
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 9/8/19 – Realizaci plynovodu v ulici Vinohrady na náklady obce
a jeho následné převzetí do majetku obce.
Obec nebude investovat vybudování plynovodu v ulici. Dle sdělení
plynárenského podniku by plynovod musel zůstat ve vlastnictví obce.
Plynárenský podnik se nebude podílet na jeho realizaci ani jej nepřevezme
do svého majetku.
Druhým důvodem je skutečnost, že připojení na zemní plyn v současnosti
využívá asi polovina novostaveb, které tuto možnost mají, a vzhledem
k zpřísňujícím se energetickým požadavkům na stavby, tento trend nadále klesá.
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 1
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 Usnesení č. 4/8/19 – Projednání Nájemní smlouvy se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., o užívání části podkrovních prostor budovy
ZŠ Tvarožná, č. p. 176 do dalšího zasedání zastupitelstva.
Příloha č. 1 – Nájemní smlouva
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty.
Zprávy předsedů výborů a komisí.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 18. 11. 2019
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		Jaromír Kocourek, v. r.
Jiří Šmerda, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Nájemní smlouva
Příloha č. 2 – Nájemní smlouva
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
9
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Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 6 – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí
Příloha č. 7 – Smlouva o spolupráci
Příloha č. 8 – diskuze – Rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2020

Usnesení č. 9 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 16. prosince 2019 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/9/19 – Program zasedání zastupitelstva obce
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 2/9/19 – Návrhovou komisi:
Mgr. Pavel Daněk
Bc. Jan Spáčil
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 3/9/19 – Ověřovatele zápisu:
František Kopecký
Ing. Tomáš Kousal
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 6/9/19 – Nájemní smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., o užívání části podkrovních prostor budovy ZŠ Tvarožná,
č. p. 176. Podpis smlouvy je podmíněn jednorázovou úhradou požadované částky
152 379 Kč bez DPH – podíl na nákladech při realizaci oprav ZŠ.
Příloha č. 3 – Nájemní smlouva
		 Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 7/9/19 – Rozpočet obce na rok 2020 se změnami oproti příloze č. 4
– Návrh rozpočtu. Zastupitelé byli seznámeni s podrobným položkovým rozpočtem obce na rok 2020.
Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Příloha č. 4a – Podrobný položkový rozpočet obce na rok 2020
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 8/9/19 – Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021–2023.
Příloha č. 5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023
		 Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 9/9/19 – Zastupitelstvo obce Tvarožná stanovuje svým neuvolněným
členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 21.126 Kč,
Tvaroženský zpravodaj

10

člen rady: 4.695 Kč,
předseda výboru/komise: 2.347 Kč,
člen výboru/komise: 0 Kč,
člen zastupitelstva 1.173 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2020.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce
bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady obce a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva a to ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem obce.
		 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1
		 Usnesení č. 10/9/19 – Dohody o provedení práce členům zastupitelstva a to
následovně:
Ing. Vilém Šimek – focení kulturních akcí a zpracování fotografií – sjednaná odměna 390 Kč/hod.
František Kopecký – přípravné a organizační práce při vzpomínkové akci Bitva tří
císařů – sjednaná odměna 200 Kč/hod.
Mg. Věra Floriánová – zápisy v kronice a pamětní knize, slavnostní obřady – sjednaná roční odměna 5.000 Kč.
Příloha č. 6 – Dohoda o provedení práce Ing. Vilém Šimek
Příloha č. 7 - Dohoda o provedení práce František Kopecký
Příloha č. 8 - Dohoda o provedení práce Mgr. Věra Floriánová
		 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 3, omluvení členové ZO 1
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 Usnesení č. 4/9/19 – Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovité věci
s paní Ing. Petrou Procházkovou, k pozemku p. č. 1084/5 v k. ú. Tvarožná, dle
přílohy č. 1.
Příloha č. 1 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
		 Hlasování: pro 7, proti 6, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 1
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		
Zastupitelům dohodnout termín pracovní porady zastupitelstva z důvodu projednání bodu č. 5 - Kupní smlouva – pozemek p. č. 1084/5.
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ:
		 – – –
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V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
Neprojednání bodu č. 6 schváleného programu (Usnesení č. 5/9/19 – Smlouvu
o svěření peněz a listin, Příloha č. 2 – Smlouva o svěření peněz a listin), z důvodu
neschválení bodu č. 5 programu (Usnesení č. 4/9/19).
		 Zprávu starosty.
Návrh usnesení.
Ve Tvarožné dne 16. 12. 2019
starosta obce: 		
Ing. Petr Buchta, v. r.
místostarosta obce:
Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:		František Kopecký, v. r.
Ing. Tomáš Kousal, v. r.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
Příloha č. 2 – Smlouva o svěření peněz a listin
Příloha č. 3 – Nájemní smlouva
Příloha č. 4 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Příloha č. 4a – Podrobný položkový rozpočet obce na rok 2020
Příloha č. 5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021–2023
Příloha č. 6 – Dohoda o provedení práce Ing. Vilém Šimek
Příloha č. 7 - Dohoda o provedení práce František Kopecký
Příloha č. 8 - Dohoda o provedení práce Mgr. Věra Floriánová
Příloha č. 9 - ROSA market – prodejna potravin Tvarožná – diskuze

Informace z evidence obyvatel za rok 2019
Na začátku nového roku se vždy ohlížíme za tím uplynulým. A jak vypadal rok 2019
na úseku Evidence obyvatel? Následující informace se týkají pouze občanů, kteří byli
přihlášení ve Tvarožné k trvalému pobytu.
• v roce 2019 se narodilo 13 dětí, z toho 4 děvčata a 9 chlapců. V seznamu jsou pouze
děti, jejichž matky měly v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti
zapsané iniciály, nezveřejňujeme celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného
zástupce se zveřejněním.
Jan Přikryl, Tvarožná 36
Dominik Daněk, Tvarožná 28
Tomáš Kolbábek, Tvarožná 417
Eliška Urbanová, Tvarožná 227
M. K., Tvarožná
Evelína Brzobohatá, Tvarožná 174
Nikol Šustai, Tvarožná 325
Samuel Šíbl, Tvarožná 263
Tereza Masaříková, Tvarožná 400
Ondřej Seidl, Tvarožná 399
David Galle, Tvarožná 339
Josef Spáčil, Tvarožná 317
Nicolas Galle, Tvarožná 339
Tvaroženský zpravodaj
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• v roce 2019 zemřelo 5 našich spoluobčanů:
Jiřina Staňková – 80 let, Tvarožná 278
František Krček – 92 let, Tvarožná 250
Miloslav Doležal – 73 let, Tvarožná 313
Milena Daňková – 85 let, Tvarožná 67
Vít Kunst – 48 let, Tvarožná 299
K 31. 12. 2019 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 310 občanů, z toho 667 žen a 643
mužů. Pro srovnání bylo v roce 2009 k trvalému pobytu přihlášeno v obci Tvarožná
1 229 občanů.
• k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo celkem 20 občanů
• z obce se odhlásilo 25 občanů
Zajímavosti z evidence obyvatel:
• Nejstarší občankou v naší obci je paní Marie Brzobohatá, která letos oslaví 93. narozeniny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 96.
narozeniny.
• Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 42 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy 43 let.
• Nejčastěji používané křestní jméno:
• u mužů: 	Jan
53×
Jiří
41×
		
Pavel 	 34×
• u žen:	Marie 	 44×
		
Jana 	 36×
		
Hana 22×
• Nejčastějším příjmením v naší obce je:
• u mužů: 	Daněk 		
26×
		
Brzobohatý 	
13×
		
Kříž 		
10×
• u žen: 	
Daňková 	
29×
		Ondráčková 	
10×
		
Brzobohatá	 9×
Informace k trvalému pobytu občana:
• Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR)
vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu
na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého
pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte
v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otec (přiděluje se u dětí narozených
po 31. 12. 2010).
13
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• O
 hlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin,
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.
• Z
 rušení údaje o místu trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.
• O
 hlášení ukončení trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České
republiky činí 100 Kč.
Jana Pajerová
referent státní správy a samosprávy

Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako
asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.
Ověřené výstupy se vydávají na počkání na sekretariátě
OÚ Tvarožná (tel. 544 226 101).
Více informací a ceník najdete na www.czechpoint.cz

• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový, nadační, ústavní, společen•
•
•
•
•
•
•

ství vlastníků, jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z rejstříků trestů
Výpis z rejstříků trestů právnických osob
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Autorizované konverze dokumentů
Veřejná identifikace

Ověření podpisu a listiny – Legalizace a vidimace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu
(legalizace) provádíme na sekretariátě (každý pracovní den) a matrice (pondělí a střeTvaroženský zpravodaj
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da) Obecního úřadu Tvarožná (tel. 544 226 101). Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie
(vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje,
že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině
uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč.
Jana Pajerová
referent státní správy a samosprávy

Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,
rok 2019 je za námi a stejně jako každý rok v tuto dobu bychom Vás chtěli alespoň
ve stručnosti seznámit s činností na úseku matriky, do jejíž působnosti patří naše obec
Tvarožná a sousední obec Velatice.
V roce 2019 jsme zaznamenali 13 sňatků, z toho jich 5 bylo uzavřeno v místním kostele sv. Mikuláše, 2 v obřadní síni obce Tvarožná, 4 obřady proběhly na kopci Santon, 1 obřad v blízkosti tvaroženského rybníku a 1 obřad na přání snoubenců přímo v prostorách
dvora u jejich domu.
Zde se tedy nabízí připomenout, že pro svůj svatební obřad si mohou snoubenci vybrat nejenom místo určené úřadem pro konání slavnostních obřadů, ale také kterékoli jiné vhodné místo (pro náš matriční úřad samozřejmě místo nacházející se v katastru
obce Tvarožná a Velatic).
Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 6, z toho 4 byla ve Tvarožné a 2 v obci
Velatice. Co se týká narození, tento rok jsme nezaznamenali v katastru Tvarožné a Velatic
žádné narození.
Také v roce 2019 jsme vítali naše nové občánky, kterých bylo celkem 10, z toho 4 děvčata a 6 chlapců. Připomínáme, že zvány jsou ty děti, jejichž matka má v době narození
dítěte trvalý pobyt v obci Tvarožná.
Během roku oslavilo svá životní výročí 54 jubilantů. Na slavnostní setkání na obecní
úřad jsou zváni jubilanti od 70 let výše vždy po pěti letech. Při věku 90 let a výše pak
jsou již tito oslavenci zváni každý rok, abychom si mohli společně s nimi připomenout
jejich vzácná životní jubilea. Kulturní pásmo při těchto akcích zajišťuje spolu s dětmi naší
základní školy její ředitelka Mgr. Věra Floriánová.
V letošním roce oslavily 3 manželské páry 50 let společného života, 1 pár 60 let společného života a bylo nám velikou ctí připomenout si s jedním manželským párem neuvěřitelných 65 let společného života.
Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v jejímž matričním obvodu
došlo k narození, úmrtí nebo k uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vydat pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, že je to
nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních samospráv15
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ných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat osobě, která žila se zemřelým v době jeho smrti
ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem pohřbu.
Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení rodičovství k narozenému či ještě nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná již o nic výjimečného,
ba naopak, mnoho párů této možnosti využívá. Samozřejmě ve většině případů se jedná o určení rodičovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapotřebí
předložit potřebné doklady, tzn. občanské průkazy, rodné listy obou rodičů a těhotenský
průkaz. V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí o rozvodu
manželství“ s vyznačeným nabytím právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro své dítě buď
pouze příjmení (po otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení i jména, která dítěti vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše zvolené příjmení
(příp. také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví dítěti rodný list, který si poté rodiče osobně vyzvednou.
Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích,
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této problematice naleznete na www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, v sekci
Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).
Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit:
pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
středa 8.00–12.00
Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094, 608 809 757
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.
Michaela Pejřilová a Dominika Jágerová Ondráčková
matrikářky

Tvaroženský zpravodaj
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Zprávy z výborů a komisí
Zpráva o stavu finančních prostředků obce
Rok 2019 je již minulostí a tak je tu
opět příležitost ke krátkému bilancování.
Obec zahájila rok 2019 se stavem finančních prostředků ve výši 12,3 mil. Kč
(z toho 5,9 mil. Kč na běžném účtu, 4,4 mil.
Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílových listech).
Dle schváleného rozpočtu na rok
2019 obec předpokládala příjmy ve výši
19,6 mil. Kč (z toho 17 mil. Kč příjmy z daní
a 2,6 mil. Kč příjmy ostatní) a výdaje ve výši
21 mil. Kč (z toho 13 mil. Kč výdaje běžné
a 8 mil. Kč výdaje investiční). Plánovaný
schodek rozpočtu byl tedy 1,4 mil. Kč.
K tomu bylo nutné počítat s dalšími výdaji
na úhradu splátek dříve sjednaných úvěrů
ve výši 1,7 mil. Kč.
Realizaci investičních akcí jsme zahájili čištěním koryta potoka na návsi. Následovala rekonstrukce prostor v přízemí
budovy OÚ v souvislosti se zachováním
poštovních služeb v obci a zřízení nové
ordinace praktického lékaře, obnova
chodníků na Nové ulici, výměna osvětlení
v uličce k ZŠ či pořízení nového hasičského automobilu. K tomu všemu je potřeba
zmínit i desítky dalších menších investic.
Daňové příjmy za rok 2019 překročili
částku 19,7 mil. Kč (o více jak 2,7 mil. Kč
více než bylo plánováno). Velmi se daři-

lo v oblasti získávání darů a dotací, kde
jsme v součtu obdrželi částku přesahující
3,8 mil. Kč. Nejvýznamnější byla dotace
od JMK na pořádání vzpomínkových akcí
Bitvy tří císařů ve výši 1,4 mil. Kč, dále pak
dotace pro MŠ a ZŠ v celkové částce více
jak 1 mil. Kč, dotace 750 tis. Kč od JMK
a Ministerstva vnitra na pořízení nového
hasičského auta a řada dalších menších
darů a dotací.
Na konci roku 2019 obec disponovala
finančními prostředky ve výši 15,9 mil. Kč.
(z toho 6,9 mil. Kč na běžném účtu, 7 mil.
Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč v podílových listech). I přes řadu realizovaných investic vzrostly celkové finanční prostředky obce za rok 2019 o 3,6 mil. Kč.
Pro rok 2020 jsou plánovány investice
ve výši 9 mil. Kč. Připravujeme kompletní
obnovu obecního rozhlasu, pokračování
v projektu úpravy návsi, TJ Sokol plánuje
za finanční podpory obce obnovu kotelny
v KD Kosmák. Tím však výčet ani zdaleka
nekončí. U řady investic budeme opět
aktivně usilovat o financování formou
dotací. Úplné znění schváleného rozpočtu na rok 2020 naleznete rovněž v tomto
čísle zpravodaje.
S přáním všeho dobrého do nového
roku 2020.
Ing. Tomáš Kousal
předseda finančního výboru

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva o činnosti SDH Tvarožná za rok 2019
Vážení spoluobčané, dovolte mi
v krátkosti zhodnotit naši činnost za uplynulý rok 2019.
19

Valná hromada proběhla 5. ledna
v hasičské zbrojnici. Byli přijati 3 noví členové – Lukáš Kratochvíl, Zdeněk Krejčiřík
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a Alena Klímová. Zhodnotili jsme rok 2018
a započali rok 2019. O tři dny později jsme
se sešli na přípravné schůzce k tradičnímu
věnečku.
11. ledna proběhla valná hromada
okrsku Pozořice ve Viničných Šumicích,
s následným plesem. Do tomboly jsme
jako sbor věnovali proutěný koš s bečkou
piva a věncem špekáčků. 19. ledna jsme
pořádali již zmiňovaný tradiční věneček,
poprvé s místenkami. Plesat dorazilo asi
180 spoluobčanů. K tanci a poslechu hrála
Malá Kapela, která nám bude hrát i letos
a za rok.
2. března před polednem vyrazilo
od hasičské zbrojnice 47 masek, kapela
4 tety a 4 členové SDH s pokladničkami
na ostatkový průvod. Po tradičně náročné cestě vesnicí byla večer pořádána
zábava. Hrála kapela K+R Křenovice a bavila 80 platících návštěvníků. Masky pak
15. března na zbrojnici vyhodnotily „slasti,
strasti a útrapy“ ostatkového pochodu
a večera, při konzumaci darovaných pochutin a nápojů.
29. března se konalo školení jednotek
SDH v Tišnově, pořádané Hasičským záchranným sborem.
5.–6. dubna patřila zbrojnice charitě.
Opět se zaplnila více jak polovina garáže.
13. dubna se konal sběr železného šrotu.
Traktor s vlečkou zapůjčil Josef Daněk.
Pracovní nástroje v podobě rukou, jimiž
prošlo 6,5 tuny starého železa, poskytlo
8 členů sboru.
26.–28. dubna jsme vyrazili na zájezd.
V pátek přes Kutnou Horu a Drábské světničky do Harrachova. V sobotu se konala
návštěva sklárny, pivovaru Novosad v Harrachově a rozhledny Štěpánka. V neděli
byl cílem zámek Hrubý Rohozec a Hradec Králové. 30. dubna jsme se sešli opět
za zbrojnicí na tradičním pálení čarodějnic.
Tvaroženský zpravodaj

5. května byla neděle a v kostele byla
sloužena mše svatá za patrona hasičů sv.
Floriána.
12. května se zúčastnilo družstvo
mužů 1. kola soutěže sportovních požárních družstev ve Šlapanicích a zvítězilo
na plné čáře.
18. května jsme vyrazili s dorostenci
na okresní kolo do Hrušovan. Tomáš Tinka, Michal Pejřil a Aneta Pejřilová obsadili
ve svých kategoriích první místa a postoupili do krajského kola do Brna. Po zbytek
května jsme vše připravovali na netradiční soutěž O putovní pohár zastupitelstva
obce Tvarožná, která se konala 2. června
na návsi, za účasti 4 družstev žen, 8 družstev mužů v kategorii DA (dopravní automobil) a 5 družstev mužů v kategorii
CAS (cisterna). Vše proběhlo standardně.
1. místa patřila děvčatům z Bedřichovic
a oběma mužským kategoriím borců z Viničných Šumic.
9. června, v Brně pod Palackého vrchem, proběhlo krajské kolo dorostu.
Naše 3 želízka v ohni bojovala, co síly stačily. Anetka Pejřilová obsadila 12. místo
a Tom Tinka 5. místo (ve svých kategoriích). Michal Pejřil všechny porazil a postoupil na MČR do Svitav. 16. června jsme
svou účastí podpořili soutěž v Pozořicích,
kde jsme obsadili 5. místo.
5. července vyrazil Michal Pejřil s fanoušky do Svitav na Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu. Po celodenním zápolení (4. místo na 100 m
překážek a 8. místo v dvojboji) získal krásné celkové 5. místo v kategorii staršího
dorostu.
Nastalo období prázdninového klidu.
V době Tvaroženské pouti někteří naši členové zajišťovali pro obec služby ve výčepu. Tímto jim za to patří velké poděkování.
6. srpna se konala členská schůze a začaly přípravy na soutěž v požárním útoku
20

O pohár starosty SDH. Ta se konala 25. srp- jakýmkoliv způsobem přiložili ruce k dílu,
na v 11 hod. na fotbalovém hřišti. Přijelo děkuji.
17 družstev mužů a 4 družstva žen. Počasí
7. prosince jsme jeli do Sivic na memonám přálo, návštěvníci byli spokojeni, nej- riál Mirka Mazla. Na této pohodové soutěvíce muži z SDH Hostěrádky-Rešov a ženy ži jsme si připsali 5. místo.
z SDH Dražovice.
14. prosince jsme vyrazili na výlet
31. 8.–1. 9. jsme na pozvání polských do Bratislavy na vánoční trhy. Výlet se
kamarádů vyslali delegaci SDH (M. Severa, všem líbil, na letošní rok snad vymyslíme
V. Doležal s manželkami) do Międzyrzecze nějaké jiné místo pro podobnou akci.
v Polsku – na místní dožínky. Opět bylo
23. prosince jsme připravili prostor pro
o všechny dobře postaráno.
již tradiční zpívání pod vánočním stroA teď jen připomenutí akcí, na kterých mem. Byl nachystán svařáček a uzavřena
se podíleli členové sboru. 8. září – sou- silnice. Pro nás byl tento večer ještě svátěž v Mokré; 5. října – závod požárnické tečnější. Vedení obce nám na začátku celé
všestrannosti ve Zbýšově; 19.–20. října akce slavnostně předalo nový dopravní
– školení vedoucích mládeže v Těšanech; automobil FORD Transit, získaný za po2.–3. listopadu – memoriál Marty Haba- moci dotačních titulů Ministerstva vnitdové v Praze (mladí hasiči); 8. listopadu ra a Jihomoravského kraje. Samozřejmě,
– shromáždění představitelů sborů OSH musely být použity i vlastní prostředky
Brno-venkov na krajském ředitelství HZS obce. Dovolte mi opět poděkovat obci
na Zubatého ulici v Brně; 23. listopadu Tvarožná a jejímu vedení, v čele s Ing. Pe– závod 60 m překážek v Ostravě (mladí trem Buchtou, za vše, co pro získání vohasiči).
zidla udělala. Dále pak patří poděkování
29. listopadu (v pátek) jsme nachystali Janu Daňkovi za komunikaci s firmou CAzbrojnici na nápor napoleonských vojáků. Rent. Poslední den v roce jsme se, i když
Večer jsme se pak starali o jejich žíznivé v malém počtu, opět sešli na silvestrova hladové krky. V sobotu se roztopila udír- ském sedánku s mládeží.
na, rozžhavily vařiče v kuchyňce na svařák,
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám
a venku na černou polévku a kmitající všem, kteří se na chodu sboru podílíte.
ruce našich členů připravovaly všechny Vašim partnerům, partnerkám a rodipochutiny pro návštěvníky. V neděli se nám patří velké poděkování za toleranci,
pak uklízelo. Po celý víkend byli na ná- kterou mají pro Váš koníček. Poděkování
vštěvě ve Tvarožné také naši kamarádi patří i všem našim podporovatelům a příz Polska a slovenských Kvačan. Všem, kteří znivcům.
Za SDH Tvarožná
Petr Pejřil

Areál Kosmák
V závěru minulého roku byla dokonče- Zásadním rozhodnutím, z důvodu možna územní studie areálu Kosmák. Vypra- ného dalšího využití areálu, bylo přesucoval ji Ing. arch. Zbyněk Musil se svým nutí hřiště s umělým povrchem do jiné
kolektivem. Hlavním cílem byla jednotná části obce – vedle dnešního travnatého
koncepce ploch, vizuální a funkční pro- fotbalového hřiště. S umístěním ploch
pojení přilehlých objektů a jejich úpravy. pro tělovýchovu a sport v této lokalitě
21
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počítá nový územní plán obce a počítal
s tím i původní územní plán z r. 2004. Ne
všichni realitu plánovaného přesunu hřiště uvítali – rekreační sport se bude odehrávat dále od centra obce a ztratí své zažité zázemí. To jsou pravdivé argumenty,
avšak po velkých diskusích převážil většinový názor zastupitelů vybudovat hřiště
jako součást nového sportovního areálu
na okraji obce. Byla již představena vize,
která počítá také s parkovací plochou,
zázemím i možností rozšíření plochy pro
více sportů (např. cyklokros). Příprava realizace tohoto nového záměru bude prioritou, obec však ještě stojí před zcela zásadními kroky, jako je např. získání pozemků
a diskuse o celkové koncepci.
Nová studie areálu Kosmák tedy se
hřištěm s umělým povrchem v dosavadní
podobě nepočítá, ale i tak věřím, že představuje velmi dobrý podklad pro řešení
významné lokality v centru obce. Uvedu
alespoň základní informace, které obsahuje. Vstup do areálu Kosmák je navržen
naproti vchodu do KD Kosmák, hlavní
vjezd pak mezi stávajícími budovami bývalého obchodu a staré školky. Objekt
Sokolovny bude nadále sloužit pro konání společenských akcí. Její provoz bude
rozšířen o plnohodnotnou restauraci
s rozšířenou venkovní terasou. Nově je
řešeno zásobování restaurace chodbou
z ulice za jevištěm. Z terasy restaurace je
výhled na travnatou plochu doplněnou
zelení a dětskými herními prvky. Podél
stávajícího chodníku je navržena zeď
zachovávající v sousedních zahradách

soukromí. Trávník je zamýšlen jako univerzální travnatá plocha pro hry. Po obou
podélných stranách je doplněn stromy,
které lemují výhled z terasy až na hlavní
zpevněnou plochu v centru areálu. Hlavní
plocha bude sloužit jako taneční prostor
při konání hodů, místo venkovních společenských a kulturních akcí. Mimo těchto
akcí bude sloužit pro příležitostné parkování a případně dětské (dopravní) hřiště.
Plocha je dobře přístupná ze všech stran,
obklopena zelení, vizuálně propojena
s KD Kosmák i Sokolovnou, uprostřed plochy se uvažuje s instalací májky. V areálu
se kromě běžného mobiliáře plánuje vybavení herními prvky pro děti, cvičebními
prvky pro venkovní fitness apod. V objektu bývalé správní budovy (staré školky) je
navrženo umístění obchodu, klubovny
a šesti bytových jednotek. Úpravy KD
Kosmák představují nové uspořádání
vstupní haly s navazujícím venkovním výčepem, přístavek pro skladování cvičebního nářadí a přebudování stávajícího výčepu. Ve čtvrtém objektu lemujícím areál
– budově bývalého obchodu (č. p. 212)
– může být přízemí využito pro komerci
či služby a podkroví pro bydlení. Návrhy
jsou zveřejněny na webových stránkách
obce v kapitole Připravované projekty,
celá studie je k nahlédnutí v úředních
hodinách na Obecním úřadě. Získáním
dokumentu byl učiněn základní krok
k vybudování moderního multifunkčního
areálu sloužícího všem občanům, i když
z něj vyplývají značné finanční závazky
v budoucích rozpočtech obce.
Pavel Šťastný

Skauti – Betlémské světlo
Když se řeknou Vánoce – někomu se
vybaví kapr, jinému stromeček, dalšímu
dárky. Skauti mají toto období spojené
Tvaroženský zpravodaj

především s radostí z rozdávání Betlémského světla. To k nám již tradičně doputovalo z Vídně, kde ho rakouští skauti
24

a skautky předali skautským
delegacím
z celé Evropy.
Této akce se letos po několika
letech
účastnila i 6 členná
skupinka skautů a skautek
z
Tvarožné
a světlo tak
doputovalo
i do naší vesnice.
Vídní však
naše činnost
spojená s Betlémským světlem neskončila, právě naopak. V Brně
jsme 21. prosince rozváželi Betlémské

světlo speciální vánoční tramvají. V neděli 22. prosince jsme jej oficiálně předali tvaroženské farnosti při mši
svaté. Následující den, 23. prosince
jsme světlo rozdávali na již tradičním předvánočním setkání na návsi.
Na Štědrý den jsme Betlémské světlo roznášeli přímo do domácností
zájemcům z Tvarožné a Velatic.
Chtěli bychom tímto poděkovat
všem za Vaše dobrovolné příspěvky.
Tyto věnujeme na charitativní účely. V roce 2016 jsme darovali částku
10.000 Kč nadačnímu fondu Krtek,
na podporu onkologicky nemocných dětí. V roce 2019 jsme přispěli
částkou 15.000 Kč organizaci Debra,
na pomoc lidem s nemocí motýlích
křídel.
Do nového roku 2020 Vám všem
přejeme plno elánu, dobrodružství
a pevných přátelství.
Za 1. skautský oddíl Tvarožná
Lenka Kousalová
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Vánoční laťka
V minulém čísle zpravodaje jsem se soutěže „Svislá laťka“. Chvíli jsem, přiznázmínila o našem organizačním záměru vám, přemýšlela, jak se přes takovou laťku
uspořádat pro veřejnost soutěž ve sko- skáče. Článek však hovořil o soutěži v ZŠ
ku vysokém. Akci se podařilo zrealizovat Svisle Přerov. A jaká byla vlastně ta naše
ještě do konce roku 2019, soutěžilo se Vánoční laťka? Popravdě hezky nazdobev sobotu 21. prosince. Tzv. „vánoční lať- ná, s chvojkami, vánočním řetězem, zvoka“ není pojem nijak originální a soutěž nečkem i vánočními baňkami. Ale přes
s tímto názvem není ojedinělá. Soutěže takovou jsme samozřejmě neskákali. Byla
ve skoku vysokém pořádají oficiální spor- tam jen při zahájení soutěže, do té doby,
tovní kluby i základní školy disponující než ji předseda TJ Sokol Tvarožná Jan
dobrým vybavením, některé jsou určeny Urbánek a předseda Komise pro kulturu
pro děti, jiné pro dospělé i s mezinárodní a sport Pavel Šťastný oficiálně vyměnili
účastí. Většina soutěží ve skoku vysokém za tu výškařskou. Žádná soutěž se ovšem
má ve svém názvu právě slovo laťka a pří- neobejde bez soutěžících. Těžké je připradavné jméno pak jen blíže specifikuje čas, vovat takovou akci, na kterou může přijít
nebo místo. V prosinci to bývá většinou 5 nebo také 50 účastníků. Letos byl počet
laťka Mikulášská nebo právě Vánoční, ka- soutěžících bohužel blíže tomu prvnímu
ždoročně v lednu se koná Ostravská lať- číslu. Bylo jich celkem 7. Organizátoři s přika s prestižní mezinárodní účastí a určitě hlížejícími fanoušky byli tentokrát v přesinení nutno dodávat kde. Dalších příkladů le. Věřím, že ti co přišli, nelitovali. Strávili
bychom našli mnoho a většina je sro- jsme společně předvánoční sportování
zumitelných, mě asi nejvíc zaujal název v příjemné atmosféře, podbarvené netra-
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dičně hudbou a dali přítomným možnost
zkoušet si vylepšit skokanskou techniku
i mimo soutěž. Soutěžící obdrželi pamětní
listy a drobné ceny za každý úspěšný skok,
za ten nejlepší pak hodnotnější odměnu.
Na závěr děkuji všem kolegyním a kole-

gům z organizačního týmu a nezbývá než
říct to nejdůležitější: vítězem Vánoční laťky 2019 se ve Tvarožné na Kosmáku stal
Lukáš Odstrčil výkonem 130 cm. Blahopřejeme!
za TJ Sokol Tvarožná
Ivona Šťastná

POZVÁNÍ
TJ Sokol Tvarožná pořádá tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
který se uskuteční
v sobotu 25. ledna 2020 od 15.00 hodin
v KD Kosmák, tentokrát jako Kočičí ples.
Vstupné dobrovolné.

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Všem čtenářům Zpravodaje přeji
za kolektiv zaměstnanců a všechny žáky
tvaroženské školy pevné zdraví, zajímavé
zážitky a hodně štěstí v novém roce 2020.
Také moc děkuji za skvělou spolupráci
a podporu všeho druhu v loňském roce.
Konec roku 2019 byl jako vždy plný
rozmanitých aktivit. Mikulášský den s pracovními dílničkami a nadílkou od Mikuláše, andělů a čertů zahájil předvánoční
dění v naší škole. Tradiční vánoční jarmark
dětských výrobků ve spolupráci se skauty proběhl za příznivého počasí opět
na školním dvoře. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě i realizaci a samozřejTvaroženský zpravodaj

mě hlavně všem, kteří si udělali čas a přišli nás svou návštěvou podpořit. Finance,
které jsme utržili, investujeme jako obvykle do výtvarných potřeb pro žáky. Dále se
nám v prosinci podařilo vyjet do vánočního Brna a projít si trhy na náměstí Svobody
i na Zelném trhu, poslechnout si vážnou
hudbu v podání smyčcového kvarteta přímo v naší škole, připravit si vánoční besídku se zajímavým programem a s nadílkou
dárků a zazpívat koledy na návsi nedaleko
krásně nasvíceného vánočního stromu.
Na zimní měsíce plánujeme: 17., 22.
a 28. ledna bruslení na ledové ploše
Za Lužánkami, v termínu 10.–12. února ly28

žařský výcvik na Fajtově kopci u Velkého
V lednu žáky čeká pololetní hodMeziříčí a samozřejmě i další zimní rado- nocení jejich vědomostí a dovedností.
vánky, které nám snad počasí dopřeje.
15. ledna jsme přivítali rodiče na třídních
schůzkách a ve čtvrtek 31. ledna předáme

29

Ročník 48 • Číslo 1 • leden–únor 2020

žákům výpis vysvědčení za první pololetí
školního roku 2019/2020. Pololetní prázdniny připadají na pátek 1. února a jarní
prázdniny na 17.–21. února. Do školy přijdou žáci v pondělí 24. února.

Ve sběru starého papíru budeme
pokračovat i v letošním roce. Termín
přistavení kontejneru bude vždy oznámen na nástěnce v průchodu a vyhlášen
místním rozhlasem. Děkujeme, že sbíráte
s námi!
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Je začátek nového kalendářního roku, my všichni se
ohlížíme za rokem minulým
a zároveň bilancujeme. Pevně doufám, že bude alespoň
pro všechny tak úspěšný
jako ten minulý. Ve svém příspěvku krátce zavzpomínám
na vystoupení dětí na náměstí Svobody, jež se uskutečnilo v předvánočním čase.
Touto cestou chci poděkovat
všem, kteří nás přišli podpořit.
Naše děti si zaslouží velkou
pochvalu za to, že dokáží tak
dokonale a profesionálně reprezentovat Mateřskou školu
Tvarožná. I v letošním roce
nás čeká mnoho zajímavých
aktivit, o kterých se ve svém
příspěvku zmíním.
15. ledna přijel do mateřské školy skutečný mořeplavec, který jako ostřílený
dobrodruh obeplul celý svět.
O své zážitky se podělil i s našimi dětmi. Program se jmenoval „Jak Kolumbus objevil
Ameriku.“
21. ledna začínají Edukativně stimulační skupiny pro
děti, které zahájí školní doTvaroženský zpravodaj

10. prosince – vánoční dílničky v MŠ
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cházku od září 2020. Děti si
v deseti lekcích spolu se svými rodiči vyzkouší tzv. školu
nanečisto dle renomovaných
psychologů. Tyto skupinky
povede jako každoročně
paní učitelka Mgr. Žaneta
Jahodová a paní učitelka
1. stupně ZŠ Mokrá Mgr. Soňa
Klátíková.
30. ledna se vypravíme
do muzea ve Šlapanicích
na edukační program pod
názvem „Sklizeň pro lidi
a zvířátka.“
14. února od 9.00 hod. se
bude konat tradiční maškarní

13. prosince – první nebo poslední sníh?

bál. Nebude chybět tombola, kde
každé dítě vyhrává. Již dnes můžete
svým dětem připravit nějaký zajímavý kostým, fantazii se meze nekladou.
25. února k nám zavítá pan Hrubec s krásnou pohádkou „Rozum
a štěstí“. Jedná se o loutkové divadlo
s ručně vyřezávanými marionetami.
Další akcí je plavecký výcvik
ve Vyškově, který začíná 27. února
a bude probíhat v deseti lekcích.
Více se dozvíte na našich webových stránkách www.mstvarozna.cz.
Na závěr svého příspěvku přeji
za sebe i celý kolektiv mateřské školy všem čtenářům zpravodaje hodně
štěstí, zdraví a duševní pohody v novém roce a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková
19. prosince – pečení vánoček
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Ze života obce
Shrnutí deseti let existence živého betléma
První písemná zpráva o rozsvícení vánočního stromu je v roce 1990. Tento rok
se to však neuskutečnilo. Když jsem pátrala dále, našla jsem další písemnou zprávu
až v roce 1997 a tradice zatím přetrvává
dodnes. Osobně jsem si byla poprvé zazpívat koledy na návsi pod vánočním
stromem v roce 2009. Místní i přespolní
občané se sešli na návsi pod lípou, která
nám nahrazovala smrk nebo jakýkoliv jiný
jehličnatý strom, který se tradičně zdobí
na Vánoce. Bohužel loni musela být lípa
skácena. Jako náhrada byl letos vybrán
kaštan, který je taky moc pěkný. Na návsi
nás většinou přivítal pan starosta nebo
místostarosta. Žáci základní školy se pod
vedením paní ředitelky Věry Floriánové
naučí koledy ať už více nebo méně známé
a vždy nám je u stromu každý rok zazpívají. Po jejich vystoupení místní skupina

Tvaroženský zpravodaj

ochotných herců předvedla pásmo o narození Krista. Skauti každoročně rozdali
Betlémské světlo a v místní zbrojnici jsme
se mohli zahřát teplým svařákem a čajem.
Byl to pěkný podvečer strávený se spoluobčany a s přáním všeho dobrého jsme se
nakonec rozešli do svých domovů.
První scénku s biblickými motivy
představili skauti v roce 1999. Letos, tedy
v roce 2019 to bylo už 10 let, co mě napadla myšlenka zahrát scénku o narození
Krista. Řekne se to lehce, ale jednoduché
to není. Musíte mít scénář, kostýmy, rekvizity a to nejdůležitější - herce. Začátek byl
těžký, ale k ruce mě byla Bible, internet
a rady starších. Věřte nebo ne, většinou
začínám scénář psát na přelomu května/
června a přitom sháním vše ostatní. Takže od prvního písmenka po vystoupení
u stromu uplyne půl roku. Vím, že scéná-
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ře nejsou jak od profíka, ale mě to vždy
zahřeje u srdíčka, když za vámi přijdou
domácí i přespolní návštěvníci, že se jim
to líbilo. Že je to oživení toho všeho. Samozřejmě sto lidí sto názorů. V prvé řadě
bych ráda jmenovitě zmínila pana Jarka
Kocourka, který je celá ta léta moje pravá
ruka a poslední rok díky všem co se přidali. Jmenovitě nevypisuji, protože bych
na někoho určitě zapomněla. Děkuji mojí
rodině, která se mnou vše prožívá od začátku do konce, vedení obce, hasičům
a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. Do dalších let bych si přála,
aby se k nám přidali ochotníci, kteří mají
zájem si s námi zahrát. Na zkouškách se
někdy tak zasmějeme, že nás bolí bránice.
Přivítám i odvážlivce, který by si to celé
rád zkusil od začátku do konce.
Dovolte mi uvést jména těch, kteří se
během 10 let vystřídali na scéně.
Jiří Daněk, Marie Smutná (Šimková), Zbyněk Kadlec, Nikola Gregorová

(Galleová), Miroslava Mudrlová (Daňková), Jan a Alena Daňkovi, Michal Kousal,
Petr, Eliška a Daniela Ondráčkovi, Radka,
Markéta a Jan Doležalovi, sestry Barbora
a Anežka Daňkovi, sourozenci Katka a Lukáš Daňkovi, Anna Kalužová, Václav a Jan
Malý, sourozenci Antonín, Helena a Marie Ryšavý, Jiří Šmerda, Michaela a Aneta
Pejřilovi, Lucie Grolichová (Daňková), Jan
Krček, Roman Jahoda, sourozenci Buchtovi, Veronika Laníčková, Aleš Knos, Veronika Staňková, Anna a Veronika Bajerovy,
Tereza Hradílková, Denisa Kamenická,
Helena Malá, Pavla Toningerová, Marek
Andrysík, Viktor Šťastný, rodina Jágerova,
rodina Novotná, Jiřina a Marie Šlezingerovi, Adam Filipec, Petra Pavlovcová, Jiřina
Kučerová, Jana Ryšánková, Jana a Tomáš
Pajerovi, Sofie Kochová, Lukáš Kratochvíl,
Zdeněk Krejčiřík … a které jsem opomněla, se snad nebudou zlobit.
Nejen do roku 2020 přeji všem pevné
zdraví.
Žofie Ondráčková
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Prezident projektu Austerlitz Miroslav Jandora rytířem
francouzského Národního řádu za zásluhy
V úterý 10. prosince 2019 převzal prezident Projektu Austerlitz Miroslav Jandora, pořadatel vzpomínkových akcí Austerlitz věnovaných bitvě tří císařů u Slavkova,
z rukou jeho excelence Rolanda Galharagua, velvyslance Francouzské republiky
v Praze, Národní řád za zásluhy (Ordre
national du Mérite), jehož rytířem byl
jmenován dekretem prezidenta Macrona
z 11. března. A to jako hold za mimořádné
přispění k obnovenému zájmu o historii
napoleonského období a nasazení při organizování akce světového věhlasu.
Miroslav Jandora je hlavním organizátorem vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova od roku 1998 a poprvé je organizoval již v letech 1990 a 1991. Cílem Projektu Austerlitz 2005, který vznikl v roce
1998 a k němuž se postupně přihlásily
kromě spolků vojenské historie také obce
slavkovského bojiště, na prvním místě
Tvarožná a Prace, bylo uspořádat důstojnou vzpomínkovou akci bez nadsázky
celým světem očekávaného dvoustého
výročí bitvy tří císařů.
Bitva u Slavkova a s ní spojená napoleonská tradice v regionu bojiště, ale nejen tam, rozhodně patří mezi významné
momenty historie a kultury nejen Jihomoravského kraje, České republiky, ale
přirozeně i Francie a dalších zemí. Miroslav Jandora svými aktivitami významně
přispěl k jeho propagaci nejen v rámci
České republiky, ale také Evropy a zámoří.
V prosinci 2005 proběhla v Evropě dosud největší akce svého druhu – akce Austerlitz 2005. Zúčastnilo se jí na 3 600 napoleonských re-enactorů z 24 zemí světa.
Region slavkovského bojiště navštívily
desetitisíce návštěvníků a hlavnímu bodu
programu, rekonstrukci bitvy u Slavkova,
poprvé živě přenášené televizí (i do zaTvaroženský zpravodaj

hraničí), přihlíželo na 30 000 diváků.
Na dvě tisícovky účastníků a velké množství návštěvníků se poté přišli poklonit
památce padlých a zesnulých při pietním
aktu na Mohyle míru na Prateckém kopci.
Všem zájemcům akce odpověděla
na zdánlivě prostou otázku: „Kde leží Austerlitz?“ Leží v České republice, na jižní
Moravě, mezi Brnem a Slavkovem. Dlouholeté přípravy a následnou realizaci řídil
právě Miroslav Jandora. Součástí příprav
200. výročí bitvy u Slavkova byl mj. mimořádný program, během něhož byly 5. prosince 2004 v Paříži v Invalidovně uděleny
prapory a orlice dnešním plukům Napoleonovy armády.
A v pořádání vzpomínkových akcí pokračuje Miroslav Jandora nadále, a nejen
u Slavkova. Jmenovat můžeme 200. výročí další velké napoleonské bitvy svedené na území dnešního Jihomoravského
kraje, bitvy u Znojma z roku 1809, nebo
intenzívní spolupráci a podporu 200. výročí bitvy u Chlumce na Ústecku z roku
1813. Vzpomínkové a společenské akce
s napoleonskou tematikou pořádal a pořádá ve Valticích, v Mikulově, ve Slavkově
u Brna, v Praci, Tvarožné, Kučerově, atd.
V roce 2017, při jubilejní 20. vzpomínkové akci u Slavkova pořádané Projektem
Austerlitz, čestný host 212. výročí, armádní generál Hervé Gobilliard, prezident
Asociace držitelů Čestné legie ocenil úroveň programu slovy, že „poprvé v životě
viděl takto provedenou ukázku a manévry, o kterých se učil na vojenské akademii
Saint Cyr.“
Vzpomínkové akce Austerlitz jsou největší pravidelně konanou akcí svého druhu v Evropě, mají nejdelší tradici a jsou
vysoce ceněné předními spolky vojenské
historie napříč kontinentem. Napoleona
34

a jeho vítězství neoslavují – ostatně po- ném nádvoří Invalidovny, se odehrávají
lovina účastníků obléká uniformy jeho symbolicky před Napoleonovýma očima
protivníků. Jejich smyslem je přispět – pod císařovou sochou z roku 1833, ktek prohloubení zájmu o společné dějiny. rá původně zdobila Vendômské náměstí,
A právě to bylo udělením řádu oceněno.
a do Invalidovny byla přesunuta v roce

Francie má dnes k Napoleonovi a na- 1911. A nejvyšším státním vyznamenáním
poleonské epoše z různých důvodů po- je dodnes Napoleonem v roce 1802 zaloněkud ambivalentní vztah. To se projevilo žená Čestná legie.
mj. v roce 2005: na 200. výročí bitvy u TraNárodní řád za zásluhy byl zřízen prefalgaru poslala republika svou letadlovou zidentem de Gaullem 3. prosince 1963
loď a velmi mohutně jej podpořila. Jakko- a je udělován za význačné zásluhy, ať již
li tedy právě tam utrpěla Francie porážku. vojenské nebo civilní, prokázané franVýročí slavkovského se zúčastnila tehdejší couzskému národu. Podobně jako Čestná
ministryně obrany, paní Alliot-Marie, ov- legie má tři stupně: rytíř, důstojník a košem v rámci soukromé návštěvy. Svou roli mandér, a dvě hodnosti: vysoký důstojník
zřejmě hraje převažující historický obraz a velkokříž. Pro období od 1. ledna 2018
Napoleona Bonaparta coby dobyvatele, do 31. prosince 2020 je pro francouzské
pokořitele evropských rivalů, diktátora, občany vyhrazeno 5 038 křížů, a pro zakterý ukončil revoluci a nastolil novou hraničí pak 340, z nich 200 nově jmenomonarchii. Ovšem veškeré státní akty, mj. vaných rytířů.
státní pohřby, které probíhají na Čest35
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Ve svém projevu během recepce nera Projektu Austerlitz, agentury Czechna francouzském velvyslanectví podě- Tourism, pan Lukáš Bajer, Petr Fedor, ředikoval Miroslav Jandora všem, kdo se tel Odboru kultury a památkové péče JMK,
na Projektu Austerlitz podíleli a podílejí, Vladimír Kočan, přední sběratel a soudní
Jihomoravskému kraji, který je podporuje znalec v oboru militarií, plk. v. v. Bruno
od roku 2004, a re-enactorům, jimž jsou Bucherie, bývalý vojenský přidělenec,
vzpomínkové akce určeny. Vyznamenání pplk. Daniel Kopecký, současný vojenský
vnímá jako ocenění společných zásluh přidělenec, Ondřej Tupý, prezident Střevšech zúčastněných. Mezi významný- doevropské napoleonské společnosti, Jiří
mi hosty recepce byli starostové obcí Podolský, dlouholetý majitel Staré pošty
slavkovského bojiště: Tvarožné, pan Petr pozořické, Jaroslav Pelíšek, dlouholetý
Buchta, Prace, pan Jan Vovesný, Zbýšova, Bagration vzpomínkových akcí, a další.
pan Jaroslav Žalkovský. Zástupce partZdroj: www.austerlitz.org

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
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Z historie obce
Z činnosti Zájmového sdružení – rok 2019
Medaile „Za zásluhy“, každoročně
8. JUDr. Ladislav Mucha, Znojemští
udělované Zájmovým sdružením právnic- myslivci, člen Československé napoleonkých osob Slavkovské bojiště – Austerlitz ské společnosti, Brněnského městského
za propagaci území bojiště a udržování střeleckého sboru, historik a moderátor
historických tradic byly
za rok 2019 předány 30. listopadu 2019 v 17. 30 hodin
na zámku ve Slavkově.
Obdrželi je:
1. Radek Balcárek, ředitel projektu Koniggratz
1866, člen Gardy města
Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.
2. Pavel Urban, spoluautor projektu Koniggratz
1866, člen Gardy města
Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.
Plk. PhDr. Oldřichu Rampulovi předávají ocenění Ing. Jiří Podolský a Bc. Michal Boudný,
3. Vladimír Švec, člen starosta Slavkova u Brna
Gardy města Hradec Králové a Regimentu Garde zu Fuss.
akcí k výročí bitev z období revolučních
4. George Henry, voják Staré gardy, a koaličních válek.
flétnista a tambor a major granátníků
9. František Šmákal, Znojemští myslivStaré Gardy. Pamatujeme ho, jak dlouhá ci, znalec historie bitvy u Znojma i policie
léta doprovázel legendárního Norberta a četnictva, sběratel.
Brassina. Předseda spolku ze Soignies.
10. Jiří Lelek, ruský 6. myslivecký pluk
V současné době už pro vyšší věk a špatné Bagration Vyškov, velitel, znalec historie
zdraví na výročí do Slavkova nejezdí.
bitvy.
5. Karel Čaloud, zakládající a dlouho11. Ladislav Janeček, ruský 6. myslivecletý člen Baterie Austerlitz, člen Českoslo- ký pluk Bagration Vyškov, zástupce velitevenské napoleonské společnosti.
le.
6. Pavel Vodák, Císařská městská garda
12. Plk. PhDr. Oldřich Rampula, vojenZlaté Hory – K. u. K. Infanterie Regiment ský historik, publicista, dlouholetý předLeopold Maria von Daun No: 59, zaklada- seda Československé napoleonské spotel gardy.
lečnosti.
7. Vladimír Vízner, Císařská městská
Medaile byly předány v historickém
garda Zlaté Hory – K. u. K. Infanterie Re- sále slavkovského zámku v rámci progragiment Leopold Maria von Daun No: 59, mu 214. výročí bitvy u Slavkova.
zakladatel gardy.
Tvaroženský zpravodaj
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Dvanácti mužům, kteří se významně
zasloužili o udržování tradic a propagaci
Slavkovského bojiště, je předali:
František Kopecký, předseda Zájmového sdružení, členové předsednictva
Bc. Michal Boudný – starosta města Slavkov u Brna, Ing. Jan Vovesný – starosta
obce Prace a Ing. Jiří Podolský.
Spolu s nimi se předávání zúčastnili
senátor Ivo Bárek a náčelník štábu Vojen-

ské akademie ve Vyškově plk. gšt. Jaroslav
Medek.
K vysoké úrovni slavnosti přispělo nejen krásné prostředí historického sálu, ale
i vystoupení bubeníků pod vedením Michaela Richtera a velký počet diváků.
Jménem předsednictva Zájmového
sdružení děkuji za tradičně dobrou spolupráci vedení města Slavkova a rovněž
ředitelce zámku Mgr. Evě Oubělické DiS.
František Kopecký,
předseda Zájmového sdružení

Z obecní kroniky – rok 1930
Zajímavá, devadesát roků stará čísla…
V září 1930 provedeno bylo šetření ovocného stromoví
Zjištěno, že následkem tuhé zimy 1928–29 odumřelo celkem 1 621 stromů. Počet
zdravých stromů v měsíci září činil 4 560, z toho 1 256 švestek, 1 041 třešní, 1 216 hrušní, 658 jabloní, 129 ořechů, 54 jiných stromů, 143 keřů rybízových a 63 angreštových.
(str. 183)
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Smrtelná nehoda u Soffrova pomníku
Stalo se před devadesáti lety…
V neděli 2. března 1930 v podvečer přejede dřív než motocykl. Nepřejel. Dobyla tvaroženským četníkům ohlášena šlo ke srážce.
vážná dopravní nehoda. Došlo k ní u Sof
„Lidové noviny“ z 3. března to na straně
frova pomníku.
3 popisují takto: „…Auto zachytilo zadní
Co se stalo? Asi v 17 hodin jel po státní část motocyklu, jehož trosky mrštilo do přísilnici od Brna se svým autem brněnský kopu na levé straně křižovatky. Motocyklislékař Dr. Vratislav Indra. Jeho spolucestu- ta i tandemistka byli vymrštěni, dívka padla
jícím byl lékař Dr. Bohuslav Vlk. Jeli do Vy- velkým obloukem daleko do oraniska, muž
škova. Na křižovatce státní a okresní silni- dopadl poněkud blíže. Auto dostalo smyk
ce Tvarožná–Blažovice uviděl řidič auta a vletělo několik kroků za křižovatkou přes
zprava přijíždějícího motocyklistu. Vezl příkop zrovna na pomník závodníka Bedřina tandemu dívku. Indra zmírnil rychlost. cha Soffra, zahynuvšího právě v těchto mísKdyž ale viděl, že motocyklista jede po- tech. Již při přeletu příkopu praskla přední
malu přidal plyn v domnění, že křižovatku osa auta a uletělo levé přední kolo, při nára39
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zu na pomník byl rozdrcen chladič a přední
část karoserie. Pomník byl ovšem značně
poškozen…“
Dr. Indra utrpěl jen několik oděrek,
Dr. Vlk byl pořezán střepinami rozbitého
skla. Uvedeným motocyklistou byl Vavřín Nohel z Křenovic. Jeho starý motocykl
neměl policejní číslo. Nohel měl jen lehké
pohmožděniny. Nejhůře dopadla tandemistka, jeho devětadvacetiletá sestra Marie
Nohelová. Ležela na poli zraněná, zkrvavená a v bezvědomí. Řidič projíždějícího auta příčinou smrti. Zdrcený bratr odjel, byv ošetnaložil s pomocí lékařů oba zraněné souro- řen, vlakem domů. Rozbité auto dopravili
zence a dopravil je k letišti. Tam je převzala do Brna němečtí dobrovolní hasiči“.
Na rozdíl od „Lidových novin“ napsaly
česká záchranná stanice.
„…V nemocnici na Žlutém kopci, kam „Vyškovské noviny“ z 6. března že pomník
byla Nohelová dopravena, zemřela za čtvrt byl nárazem auta částečně posunut. Nahodiny, nenabyvši vůbec vědomí. Zjistilo se, psaly také, že Marie Nohelová nebyla řidiže utrpěla mnohonásobnou zlomeninu le- čova sestra ale manželka a nejela na tanvého bérce, těžké zranění vnitřní a zlomeni- demu, ale v přívěsném vozíku. Ale to jsou
nu spodiny lebeční, která byla bezprostřední detaily, které jí život nevrátily.

Tvaroženský zpravodaj
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Nehodu vyšetřoval strážmistr Josef
Baslík. Z jeho pozůstalosti je přiložená
fotografie u které je napsáno, že pomník
byl posunut o deset centimetrů. Při zvětšení na ní zřetelně vidíme havarované
auto, rozbitý motocykl i hlídkující četníky.
Za její zapůjčení děkuji paní Květoslavě
Prochové.

Tato zpráva o dopravní nehodě bude
se stovkami kratších i delších četnických
příběhů z Tvarožné a širšího okolí součástí připravované knihy o četnické stanici
ve Tvarožné. Měla by vyjít ke stému výročí
zřízení četnické stanice ve Tvarožné v srpnu 2021.
František Kopecký
kronikář ve Tvarožné

Zpravodajův básnický koutek
Větříku, větříku, proč svíráš prsty mé?
Vždyť mi v nich krev už skoro z chladu
neplyne.
Větříku, větříku, ty jsi tak chladivý,
asi jsi dnes dostal polibek od zimy.
Chladíš mé ruce, chladíš mé líce,
prolétáš kolem jak létavice.
Jasné nebe, oči zavírám,
nebýt tebe, myslím, že umírám.
Kolem je světel jak na hrobech svíček,
nehouká, nehouká však smrti sýček.

Větříku, větříku, proč jen tak chladíš?
Mohu-li říci, však málo mi vadíš.
Usínám pod nebem, co plné je hvězd,
nehrozí tobě zaťatá pěst.
Usínám pod nebem, co se tak třpytí,
v korunách stromů mnoho je nití.
Pavouci soukali je koncem léta,
až bude jaro, strom porozkvétá.
Zatím mě hladíš, jak vlastně studíš,
z myšlenek mých mne jak budík budíš.
Svíráš mi ruce, však horko je neprobírá,
jak dotyk smrti dech tvůj svírá.
Zima tě líbala, ty jsi se nechal,
z veliké radosti šeptal to střechám.
autor básně: Jaroslav Daněk

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 4. března 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.
41
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Naši jubilanti
leden–únor 2020
96 let
91 let
90 let
85 let
80 let
70 let

65 let
50 let

Josef Pěgřímek, Tvarožná 31
Marie Ondráčková, Tvarožná 55
Jarmila Pokorná, Tvarožná 205
Anežka Staňková, Tvarožná 162
Rudolf Chlup, Tvarožná 249
Miroslav Havlásek, Tvarožná 262
Dana Brzobohatá, Tvarožná 248
František Daněk, Tvarožná 295
Jiří Rafaj, Tvarožná 252
Marie Křížová, Tvarožná 338
Růžena Klašková, Tvarožná 328
Hana Foltýnová, Tvarožná 191
Michal Šír, Tvarožná 58
Markéta Malá, Tvarožná 318
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

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.
Datum vydání 16. 1. 2020.
Tvaroženský zpravodaj
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Adventní koncert Musica Animae, 15. prosince 2019

Vystoupení žáků ZUŠ Pozořice, 16. prosince 2019

