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Vážení spoluobčané, 
v tomto úvodním slově jsem se už o ko

ronaviru zmiňovat nechtěl. Myslím, že kolem 
nás je těch informací s touto tematikou tolik, 
že by bylo zbytečné něco dalšího k  tomu 
přidávat. Ale když chci psát o  tom, co se 
událo nebo o tom, co nás čeká, vždy znovu 
zjišťuji, že prakticky vše je tímto virem a při
jatými opatřeními ovlivněno. Mnoho věcí se 
odkládá a ruší, řízení se vlečou, termíny se 
posouvají, a co bylo dohodnuto, neplatí.

Jako malý příklad mohu uvést třeba kon
tejner na  textil. Z  pravidelných svozových 
intervalů se staly naprosto nepravidelné 
a těžko odhadnutelné lhůty. Snad v každé 
firmě, kde mají nasmlouvané zakázky, vědí, 
jak je obtížné plnit plán a termíny, když jim 
část lidí onemocní, část je v karanténě a část 
na OČR s dětmi, které mají zavřenou školu. 
Toto je třeba si uvědomit a  neobskládávat 
kontejner na  textil dalšími pytli a  balíky 
a nevytvářet kolem něj skládku, když už je 
plný. I když není normální doba, není to ješ
tě důvod chovat se nenormálně.

Stavba vodovodu a  kanalizace v  ulici 
Vinohrady bude zahájena v  polovině listo
padu. Každá stavba podobného charakteru, 
dříve než začne sloužit svému účelu, přináší 
i  omezení, problémy a  komplikace, které 
jsou však dočasné a  postupně se vyřeší. 
S tímto vědomím a také s trpělivostí a ohle
duplností je třeba k  této věci přistupovat. 
A  s  touto prosbou se obracím také na  vás, 
zejména na ty, kdo bydlíte v ulici Hlinky.

Jak jsem avizoval v  minulém čísle zpra
vodaje, byly do  dotačního programu mini
sterstva životního prostředí přidány další 
finanční prostředky a dostalo se tak i na pro
jekty, které v  prvním kole neuspěly. Tedy 
i na ten náš, jenž se týká nákupu sběrných 
nádob na plasty a papír pro občany a poří
zení nového evidenčního systému. Výběro

Obsah Slovo starosty
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vé řízení na dodavatele sběrných nádob je 
plánováno na  leden 2021 a vybraná firma 
by pak měla nádoby dodat do  6 měsíců. 
Nové podmínky sběru separovaného od
padu bude nutné dohodnout také se svo
zovou společností.

Na konci října jsme podali žádost na mi
nisterstvo průmyslu a  obchodu o  finan
ční podporu z  dotačního programu Efekt, 
na  výměnu veřejného osvětlení v  obci 
za  nové úsporné zdroje v  provedení LED. 

Výsledek žádosti budeme znát pravděpo
dobně v únoru příštího roku. 

Ale teď jsme ještě na  konci roku 2020. 
Nečekejme, až se nám někdy v příštím roce 
rozsvítí v ulicích nové lampy (pokud se plá
novaný projekt uskuteční), ale už nyní si roz
sviťme ve svém srdci. Blíží se doba adventní 
a vánoční, tak ať při všech těch omezujících 
zákazech, nařízeních a doporučeních neza
pomeneme, že k životu patří také radost.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 19. září pořádali skauti Šprýmiádu na téma Večerníčky.
•	 2.–3. října se za přísných hygienických opatření konaly volby do krajského zastupi

telstva a do senátu Parlamentu ČR. Voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje 
se v naší obci zúčastnilo 58,48 % voličů. Nejvíce hlasů zde získala strana KDUČSL 
(52,99 %). V první kole voleb do senátu volilo v naší obci 53,94 % zapsaných voličů. 

•	 9.–10. října se konalo druhé kolo voleb do senátu Parlamentu ČR. V tomto kole byla 
volební účast v  obci Tvarožná 27,12 % a  nejvíce hlasů zde získal kandidát koalice 
KDU+ODS+TOP 09 Jaroslav Klaška (57,8 %). V  celkovém součtu volebního obvo
du 57 – Vyškov zvítězil kandidát za volební stranu STAN Karel Zitterbart (obdržel 
50,08 % hlasů).

Pozvánka na plánované akce a události
•	 28. listopad 2020 – 215. výročí bitvy tří císařů. Tradiční vzpomínková akce spojená 

s ukázkou bitvy pod Santonem je zrušena. Výročí bude připomenuto pouze uctě
ním památky padlých účastníků bitvy, bez účasti veřejnosti.

•	 23. prosinec 2020 – setkání občanů u vánočního stromu spojené s rozdáváním Bet
lémského světla se v tradičním rozsahu pravděpodobně konat nebude, případné 
aktuální informace budou zveřejněny.

•	 23. leden 2021 – Hasičský věneček
•	 30. leden 2021 – Dětský maškarní ples TJ Sokol
•	 6. únor 2021 – Obecní ples
•	 13. únor 2021 – Hasičské ostatky.
Upozorňujeme, že plánované akce mohou být, vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci, omezeny nebo zrušeny.

Aktuality z obce
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Poděkování
Děkujeme skautům za připomenutí státního svátku 28. října – 102. výročí vzniku samo
statného Československa.

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
listopad 2020–leden 2021
středa 18. 11. 2020 15.00–18.00 hod.
sobota 28. 11. 2020 zavřeno
středa 2. 12. 2020 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 12. 2020 9.00–11.00 hod.
středa 16. 12. 2020 15.00–17.00 hod.
středa 6. 1. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 16. 1. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 20. 1. 2021 15.00–17.00 hod.

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

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

Stav jírovců na tvaroženské návsi
Již několik let je možné na některých 

jírovcích (laicky nazývaných kaštany) 
na  naší návsi sledovat tzv. dvojí květen
ství. Strom na podzim ztratí listí a vykve
te. Jev je to sice zajímavý, ale pro strom 
relativně nebezpečný. Dvojité květenství 
upozorňuje na  oslabení daného stro
mu. Toto oslabení může být způsobeno 
mechanicky (olámané větve, poškození 
kořenů, zimní chemická údržba okolních 
komunikací…) nebo některou z celé řady 
chorob. Dle míry poškození/napadení 
může dojít i k odumření celého stromu.

Pozorným očím také možná neušlo, 
že  tvaroženské jírovce jsou v  současné 

době napadeny klíněnkou jírovcovou 
(Cameraria ohridella) a  houbou Guignar-
dia aesculi. Housenky drobného motýla 
klíněnky vyžírají v  listech   oválné až po
dlouhlé miny, jež se rychle rozšiřují až 
pokrývají prakticky celou listovou plochu. 
Miniaturní larvy se z nakladených vajíček 
prokousávají do nitra listů, které hnědnou 
a  předčasně opadávají. Napadení bývá 
dobře patrné již koncem léta. 

Otázkou je, jak se dá stromům po
moci?
•	 Proti klíněnce jírovcové je účinné ošet

ření napadených stromů insekticidem 
s účinnou látkou diflubenzuron. Proti 

Zprávy z výborů a komisí
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houbovému onemocnění je možné 
použít postřik fungicidem s  účinnou 
látkou tetrakonazol.

•	 Místo klasických postřiků je možné 
při systémové ochraně stromů využít 
aplikaci ochranných preparátů for
mou mikro a makroinjektáže. 

•	 Důkladným shrabováním opadané
ho listí, ve kterém přezimuje klíněnka 
i  původce houbového onemocnění, 
lze s  oběma neduhy poměrně úspěš
ně bojovat.
Problematika ochrany našich stromů 

byla konzultována s odborníky z Mende
lovy univerzity v  Brně a  ze společnosti 
SAFE TREES. Dále byla provedena kon
zultace s  pracovníky Technických služeb 
Slavkov a Veřejné zeleně města Brna. 

Aplikace postřiků se na  první dojem 
jeví jako nejjednodušší a možná i nejúčin
nější. Je třeba si však uvědomit, že na naší 

návsi je víc než 50 jírovců různého stáří 
a různého vzrůstu. Postřik je třeba apliko
vat na  list, což u  vzrostlých stromů není 
jednoduché. Technické služby Slavkov 
tento postřik prováděly vlastními silami 
ze zdvihací plošiny a  zapůjčeným moto
rickým postřikovačem. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o chemické ošetření, je nutné 
při aplikaci omezit ekologická a hygienic
ká rizika.

Aplikace ochranných preparátů for
mou injektáže skýtají celou řadu výhod. 
Patří k  nim např. prodloužená funkčnost 
ochrany stromů a  minimální ovlivnění 
okolního prostředí. Systémová ochrana 
injektáží je šetrnější a  zároveň odpoví
dá požadavkům na  ochranu zdraví osob. 
Někteří odborníci tuto metodu příliš ne
doporučují, a to z důvodu mechanického 
zásahu, poškození kmene stromů. 
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Třetí možností je důsledný sběr opa
daného listí. Úskalí této metody je jediné, 
a  to je právě již zmiňovaná důslednost. 
Okamžitě po opadu listí je nutné provést 
jeho sběr a to tak, aby nedošlo k jeho me
chanickému poškození a  k  následnému 
vypadávání kukel klíněnky do  trávníku, 
kde potom přezimují. Účinné je pouze vy
hrabování, popřípadě vysávání a  násled
ná likvidace (pálení nebo kompostování).

Pokud chceme mít tvaroženskou ná
ves takovou, jakou ji známe, plnou kve

toucích kaštanů, je nutné využít všechny 
možnosti, jak provést výše popsaný sběr 
spadaného listí. Obecní zaměstnanci ten
to sběr listí provádějí, ale mají i jiné povin
nosti. Možná by stálo za zvážení, zda jim 
s touto činností nepomoci. V jarních měsí
cích dále provést instalaci lapačů a sledo
vat chování stromů po celý příští rok. 

Pokud budou naše stromy dlouho
době oslabeny suchem a kromě klíněnky 
ještě nějakou další chorobou, může se 
stát, že o některé z nich přijdeme. 

Jan Spáčil 
Komise zemědělská a životního prostředí

Usnesení č. 12 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 14. září 2020 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/12/20 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 2/12/20 – Návrhovou komisi:  
 Jiří Šmerda 
 Mgr. Pavel Daněk 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 3/12/20 – Ověřovatele zápisu: 
 František Kopecký 
 MUDr. Rudolf Lichka 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 4/12/20 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s AusterlitzPro s.r.o. 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 
Příloha č. 1a – Smlouva o spolupráci s AusterlitzPro s.r.o. na rok 2020 
Příloha č. 1b – Smlouva s JMK o poskytnutí dotace  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 5/12/20 – Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 14.09.2020. 
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

Informace ZO a OÚ
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  Usnesení č. 6.1/12/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v insolvenčním 
řízení a podání nabídky na koupi stavby č. p. 316, objekt občanské vybavenosti, 
v k. ú. Tvarožná. K dalšímu jednání zplnomocňuje starostu obce a advokátku 
Mgr. Lenku Ptáčkovou Resovou. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 6.2/12/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy 
o svěření peněz do advokátní úschovy s Mgr. Lenkou Ptáčkovou Resovou. 
Příloha č. 3 – Smlouva o svěření peněz 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  Usnesení č. 6.3/12/20 – Zastupitelstvo obce podmiňuje uvolnění finančních 
prostředků z advokátní úschovy ve prospěch insolvenčního správce uzavřením 
kupní smlouvy, která bude schválena zastupitelstvem obce. 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 1

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  Předsedům výborů a  komisí zaslat do  31.10.2020 požadavky do  rozpočtu obce 
na rok 2021.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 
Požadavky finančních prostředků z rozpočtu obce Tvarožná na rok 2021 pro MŠ 
ve výši 667 tis. Kč dle přílohy č. 4 a pro ZŠ ve výši 811 tis. Kč dle přílohy č. 5. 
Zprávy předsedů výborů a komisí. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 14. 9. 2020

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   František Kopecký, v. r. 

MUDr. Rudolf Lichka, v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1
Příloha č. 1a – Smlouva o spolupráci s AusterlitzPro s.r.o. na rok 2020
Příloha č. 1b – Smlouva s JMK o poskytnutí dotace 
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 6
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Z činnosti spolků a sdružení
Tvaroženští skauti si připomněli výročí vzniku samostatného státu, 
Československa

Během úterý 27. října letošního roku 
obdrželi členové 1. Skautského oddílu 
Tvarožná následující výzvu: 

„Všechny vás moc zdravím v  této ne
lehké době, kdy nemůžeme provádět naši 

běžnou skautskou činnost. Jediné, co mě 
těší, je skutečnost, že naše činnost je pou
ze pozastavena, nikoli zakázána. 

Zítra, 28. října si připomínáme jeden 
z  našich nejvýznamnějších státních svát

Příloha č. 3 – Smlouva o svěření peněz
Příloha č. 4 – Požadavky MŠ
Příloha č. 5 – Požadavky ZŠ
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ků, založení samostatného státu, Čes
koslovenska. I  v  těch nejtěžších dobách, 
za  nacismu a  komunismu, si skauti toto 
výročí připomínali. Připomeňme si ho zí
tra prosím i my. 

Prosím všechny tvaroženské skauty, 
vyrobme si státní vlajku, např. takovou, 
jaká je v příloze. Zítra si najdi chvilku času, 
obleč si skautský kroj a svoji vlajku přines 
k  pomníku Masarykovy aleje. Vlaječku 

zde nějak umísti a pořiď fotku, tu potom 
pošli svému vedoucímu. Fotky dáme do
hromady a zase zveřejníme. 

Zítra večer uvidíme, kolik z nás si váží 
toho, že žijeme sice v těžké době, ale stále 
ve svobodné zemi…“

No a  jak si naše skautky a  skauti váží 
své vlasti, může, podle přiložených fotek, 
posoudit každý sám.

Jan Spáčil 
1. skautský oddíl Tvarožná
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Na portálu Slapanicko.info najdete program  
na víkend i práci v okolí 

Šlapanický portál se stal za 8 let svého fungování největším informačním zdro-
jem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu 
kulturních  akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení. 

Chcete	 si	 prohlédnout	 fotky	 z  Žerotínských	 farmářských	 trhů	 nebo	 si	 přečíst	
o právě	probíhajících	rekonstrukcích,	ale	rádi	byste	se	přitom	vyhnuli	pročítání	čer-
né	kroniky?	Všechny	regionální zprávy jsou	řazeny	do rubrik,	takže	si	lehce	zvolíte,	
co	vás	zajímá,	ať	už	je	to	aktuální	dění,	policejní	hlášení	nebo	kulturní	a sportovní	
události.	Pokud	vám	ale	 jen	povědomí	o okolním	dění	nestačí,	 toužíte	 vyrazit	 ven	
a hledáte	událost,	které	byste	se	mohli	zúčastnit,	sledujte	kalendář regionálních akcí.	
Najdete	v něm	festivaly,	výstavy,	promítání,	besedy	a další	možná	vyžití	pro	rodiny,	
skupiny	i  jednotlivce.	Vyhledávat	 je	můžete	jak	v celém	regionu,	tak	v konkrétních	
obcích.	V případě,	že	akci	sami	pořádáte	a chcete,	aby	se	o ní	dozvědělo	i široké	okolí,	
máte	možnost	na ni	právě	zde	upozornit	zveřejněním	pozvánky	v přehledném	sezna-
mu	událostí.	Nejzajímavější	a nejčtenější	z nich	se	objeví	také	na facebookové	stránce	
Region Šlapanicko,	kterou	v současnosti	sleduje	přes	300	uživatelů.	Pokud	chcete	být	
o dění	v regionu	průběžně	informováni,	stačí	se	připojit.

Možná	vás	ale	v tuto	chvíli	víc	zajímá,	jak	sehnat	práci	poblíž	svého	bydliště.	I s tím	
si	portál	poradí.	Poptávku	místních	firem	najdete	v sekci	s nabídkami práce.	Ve vy-
hledávání	nastavte,	o jaký	obor	máte	zájem	a do jaké	vzdálenosti	jste	za zaměstnáním	
ochotni	dojíždět,	a můžete	začít	vybírat.	Firmy,	kterým	momentálně	schází	pracovní	
síla,	tady	mají	možnost	oslovit	potenciální	zaměstnance	prostřednictvím	bezplatného	
inzerátu	a zároveň	využít	vysokou	návštěvnost	portálu	pro	vlastní	propagaci	–	díky	
bezplatné	inzerci	mohou	rozšířit	povědomí	o nabízených	službách	přímo	v místě	své-
ho	působení.	Získat	nové	zákazníky	a připomenout	se	těm	stávajícím	navíc	můžete	
i zařazením	své	společnosti	do katalogu firem a služeb.	

Navštivte	portál		www.slapanicko.info 	a zjistěte,	jaké	možnosti	nabízí	právě	vám.

RegionyBrněnska.cz

REKLAMA
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Skautská Šprýmiáda 2020
Letošní 24. ročník skautské Šprýmiády 

se konal 19. 9. 2020 u  fotbalového hřiště 
pod kopečkem a  i  když její konání bylo 
z  důvodu zhoršující se koronavirové situ
ace ohroženo, jsme rádi, že se mohla tato 
tradiční akce uskutečnit i v této poblázně
né době. Zasoutěžit si totiž přišla téměř 
stovka závodníků! Krásné, slunečné poča
sí bylo už jen příjemným bonusem. 

A  protože tématem pro letošek byly 
Večerníčky, mohly se děti na stanovištích 
při plnění jednotlivých úkolů setkat napří
klad s  Kanafáskem, Krtečkem nebo vod
níkem Česílkem, zaskákat na  pružinách 
s Maxipsem Fíkem a Ájou, zdolat dlouhou 
překážkovou dráhu s Káťou a Škubánkem, 
zachránit s  Rumcajsem a  Mankou obec 
Velatice před ohnivým drakem, vyzkoušet 
moštování s  Patem a  Matem, poznat ka
marády opičky Žofky, zopakovat zeměpis 
s Krakonošem, procvičit paměť s Machem 
a  Šebestovou nebo Bobem a  Bobkem, 
sezobnout červíky s  Kosími bratry nebo 
vyzkoušet svůj čich u  Malé čarodějnice. 

Zkrátka, zvládly toho děti za celý den dost. 
V cíli pak na každého závodníka čekal ská
kací hrad, špekáček a samozřejmě drobná 
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odměna. Ti nejlepší si odnesli i  hodnot
nou cenu. 

Na závěr mi dovolte vyjádřit velký dík 
všem, kteří se na této akci podíleli. Ač se 
to možná nezdá, pro hladký průběh celé 
akce, bylo letos zapotřebí téměř 70 rukou 

(a 4 tlapek), které byly ochotné nám s or
ganizací pomoci. Děkujeme tak všem pří
znivcům z řad rodičů, prarodičů, mládeže 
a také našim věrným sponzorům. Bez Vás 
by to nešlo!

Za tvaroženské skauty 
Martina Šmerdová

Kalendář  Tvarožná 2021

Nástěnný	měsíční	kalendář	formátu	A4	s fotkami	malovaných	kamínků	
s památkami	naší	obce.

V případě	zájmu	mě	kontaktujte	do konce	listopadu:	
tel.	724 264 815,	monika.dankova@email.cz,	Instagram	monika.danek	

nebo	na adrese	Tvarožná	351.

Cena	za	kus	170 Kč.

Monika	Daňková

REKLAMA
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DESATERO – doporučený postup 
pro COVID-19 pozitivní
Pokud máte pozitivní test na COVID… čtěte POZORNĚ toto desatero

1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého 
ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého 
zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 
3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy 
v domácnosti nejsou povoleny.

2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, 
poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným 
chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti 
na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde 
o pacienta s nemocí COVID-19.

3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě nutného 
kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost od pacienta nejméně 
2 metry, pokud je to možné.

4. Pacient má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat 
opakovaně, textilní roušky denně prát (60–90 °C) a vyžehlit. Během používání a snímání roušky 
nesahat na její přední stranu.

5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen domácnosti, který je v dobrém 
zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity. Při 
ošetřování pacienta s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující osoba roušku nebo respirátor.

6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné 
je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem alkoholu a jednorázových papírových 
ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt/dezinfikovat ruce po kontaktu s pacientem, 
po a před přípravou stravy, po konzumaci jídla, po provedení úklidu.

7. Pacient má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy 
domácnosti, vhodné je používat papírové kapesníky, které po použití ihned vyhodí.

8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí pacienta a společně používaných 
prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat 
rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.

9. Veškerý odpad vzniklý při péči o pacienta (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje 
do igelitového pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1× denně se 
vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.

10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt příznaků 
nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně 
dohodnut odběr a navržen další postup.

Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní 
péči, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Česka společnost 
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP, Česka společnost 
intenzívní medicíny (ČSIM), Verze: 1/8-4-2020
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Základní škola Tvarožná
Letošní poslední příspěvek 

do  Zpravodaje začnu povzde
chem. Jen jsme rozjeli výuku, 
naplánovali aktivity do  výuky 
a  mimoškolní a  zájmové akce, 
nařízení vlády nás opět zastavi
lo a  uzavřelo doma. Začala dis
tanční výuka, s  jediným rozdí
lem oproti jarnímu uzavření škol, 
je povinná. Teď se s  žáky schá
zíme aspoň virtuálně, přes tech
niku a  netrpělivě čekáme, jak 
dlouho tento stav setrvá, než se 
opět všichni setkáme i  za  zpřís
něných hygienických podmínek, 
ale osobně ve škole.

Během prvních pár dnů le
tošního školního roku jsme si 
připomenuli naše povinnosti 
a  pravidelnou přípravu na  vý
uku, zmapovali jsme, kde mají 
žáci nějaké trhliny ještě po  jar
ním výpadku a rozjeli jsme práci 
školního speciálního pedagoga, 
pravidelná setkávání v  klubech 
a  odpolední zájmovou činnost 
ve školní družině. V plánu jsme 
měli plno dalších aktivit, kte
ré jak se jeví už do  konce roku 
společně nezvládneme. Letos 
asi poprvé, co nepřipravíme 
Drakiádu, Výtvarné díly, Tra
diční vánoční jarmark, výlet 
do  vánočního Brna a  řadu dal
ších tradičních akcí spojených 
s  podzimem, také s  Mikulášem 
a Vánocemi.

Co jsme tedy stačili? Výuku 
plavání ve Vyškově v počtu 5 lek
cí, čímž jsme vyčerpali polovinu 
dotace na  dopravu do  plavá

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Páťačky chystají ovocný salát

 Kluci a koníci

Prvňáci na hodině výtvarky před školou
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ní, zbytek peněz musíme vrátit 
a  vyčkat lepších časů, které bu
dou sportování přát. S prvňáky 
a druháky jsme vyšli na podzim
ní vycházku ke koním do Podolí, 
starší žáci navštívili Anthropos 
a  mladší žáci Hvězdárnu. Sou
středili jsme se na využití každé 
pěkné chvilky venku a trávili čas 
se žáky na školní zahradě nebo 
na  vycházkách v  okolí školy. 
Ke  svému příspěvku přikládám 
pár fotografií, vzpomínek ze za
čátku tohoto školního roku, kdy 
jsme se ještě mohli učit všichni 
společně ve škole.

Vzhledem k tomu, co se nyní 
děje, nemá smysl nic příliš do
předu plánovat a  chystat. Mu
síme reagovat na  vše pružně 
a  rychle a  využít každé chvilky, 
kdy jsou školy otevřené pro svo
je žáky. 

Nevím, zda budeme mít 
možnost se letos před Vánoce
mi rozloučit vánoční besídkou 
s  dárky nebo zpěvem koled 
na  návsi, proto podávám jen 
základní informace: vánoční 
prázdniny budou zahájeny ve  středu 23. 
prosince 2020 a  skončí v  neděli 3. ledna 
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 
2021. Přejeme si, aby začalo normální vy
učování ve škole, ve třídách, které teď zejí 
prázdnotou.

Informace o škole i  s  fotodokumenta
cí najdete na našich webových stránkách. 
Letos jsou to zatím jen střípky z  naší ob
vyklé činnosti.

Přeji vám klidný konec letošního roku 
a  hlavně pevné zdraví a  dobrou náladu, 
i když doba je teď jiná, než jsme zvyklí... 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Práce žáků školní družiny
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Mateřská škola Tvarožná
Venku máme sychravé poča

sí, listí zezlátlo, opadalo a začíná 
podzim. Ten však začíná každý 
rok, ale co je pro nás všechny 
v  současné době nejvíc aktuál
ní je to, abychom si toto krásné 
předvánoční období ve  zdraví 
užili. Nyní dodržujeme v  mateř
ské škole maximální hygienické 
požadavky a hlavně trávíme vel
kou část dne venku. Apelujeme 
na maminky, aby dávaly dětem 
vhodné a  teplé oblečení na po
byt venku, které si mohou ušpi
nit. Děkujeme. 

Je velmi důležité, aby si ro
dina našla v  této nelehké době 
to pozitivní, kdy si rodiče bu
dou s  dětmi hrát hry, číst jim 
pohádky, půjdou na společnou 
procházku a  budou hledat tu 
nádheru, kterou v běžném živo
tě nevidí. Děti to jistě ocení. Měli 
jsme naplánovanou spoustu za
jímavých akcí, ale bohužel sou
časná situace nám to neumož
ňuje. A tak si užíváme podzimu 
a  radostí, které toto období 
nabízí i bez plánovaných aktivit. 
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Doufáme, že se ve zdraví 
dočkáme Vánoc a  užije
me si je v pohodě, v kru
hu nejbližších. Velmi si 
vážím všech příznivců 
naší mateřské školy, 
a doufám, že i v roce 2021 
tomu nebude jinak.

Přeji čtenářům zpra
vodaje za  všechny za
městnance mateřské 
školy hodně zdraví, štěstí 
a  pohody, jež vydrží mi
nimálně celý příští rok.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Nová publikace

V říjnu letošního roku byla Zájmovým 
sdružením právnických osob Slavkovské 
bojiště – Austerlitz vydána nová publi
kace pod názvem „Vzpomínky Václava 
Řehy“. Zachycuje výběr ze vzpomínek ve
terána rekonstrukcí bitev, které ho za ně
kolik desetiletí přivedly nejen na  bojiště 
z 2. prosince 1805 u Slavkova, ale na mno
ho dalších míst u nás i v Evropě. 

Václav Řeha má nesporný vypravěčský 
talent. S  pohledu řadového francouzské
ho pěšáka popisuje podrobně, pravdivě, 
svérázně a  výstižně, jak takové akce pro
bíhají. Hodnotí i svoje kamarády a zamýšlí 
se nad smyslem dnešních rekonstrukcí 
i válek obecně. Poučné jsou i vzpomínky 
na jeho mládí a rodinu.

Publikace ve formátu A4 má 120 stran 
a  je doplněna desítkami historických fo
tografií z Tvarožné, Slavkova, Mohyly míru 
a z cest po Evropě.
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František Kopecký,  
předseda Zájmového sdružení

Z obecní kroniky – rok 1960
Prádelna
Předání prádelny

Zbudovaná prádelna prádelním družstvem v  roce 1946 a  převzatá do  Jednotné
ho zemědělského družstva v  roce 1950 byla družstvem předána národnímu výboru 
do užívání. Družstvo vzhledem k tomu, že v prádelně pralo mnoho rodin, kteří nebyli 
družstevníky a dosti rodin se hlásilo k praní, rozhodli se funkcionáři, že prádelnu předají 
národnímu výboru – místnímu hospodářství. Sledovalo se tím zvýšit služby praní i pro 
nečleny družstva. Protože inventář byl dosti opotřebovaný, bylo předání bezplatné. 
Organisaci praní měla na starosti pí. Odehnalová Anna. Příjem za praní činil ročně cca 
3.000, Kčs. Vydání taktéž tolik na zakupování potřeb, oprav strojů a nákup drobného 
inventáře. Za praní se platilo dle možných množství vypálených kw kilovatých hodin. 
Za jednu hodinu spotřeby proudu se platilo 10, Kčs.

V prádelně v době předání pralo 35 rodin. 
(doslovný přepis ze str. 46)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce
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Tvaroženské domy (5)
Dům č. 9 vlastnil v  roce 1670 Lukáš 

Strpělka, 1692 Pavel Műller, 1719 Matěj 
Műller, 1789 Jakub Galle a v roce 1813 Mi

kuláš a  Františka Kuklínkovi. 
Uplynulo čtrnáct roků a  ma
jitelé se dost rychle měnili. 
V roce 1827 měli dům a pol
nosti František a  Eleonora 
Bogesovi, za  tři roky – 1830 
Pavel Macháček, za  šest 
let – 1836 František Antošík 
a za šest let – 1842 Vincenc 
Sehnal. Od  roku 1878 ho 
vlastnili František a  Terezie 
Bartákovi. Za 42 roků, v roce 
1920, zde byli Inocenc a Lud

mila Bartákovi, od roku 1947 pak Inocenc 
a Emílie Bartákovi. 

Připojuji fotografii Inocence a  Ludmi
ly Bartákových. Oba zemřeli 
dosti brzo. Inocenc Barták 
zemřel 7. prosince 1948 
ve  věku šedesáti let, Ludmi
la ho následovala 2. ledna 
1954. Bylo jí 62 roků. 

Na  usedlosti č. 10 je 
v  roce 1654 zapsán Mates 
Brandweiner, 1667 Martin 
Čech, za  dva roky – 1669 
Vávra Provazník, za tři roky – 
1672 Martin Knefelius, za rok 
– 1673 Havel Čáp a  za  osm 

let – 1681 Georg Jahoda. V  roce 1698 
ho vlastnil Matěj Maděránek, za šest let – 
1704 Ondřej Brzobohatý, v roce 1745 Mar
tin Brzobohatý, 1780 Matěj Jahoda, 1805 
Františka Jahodová rozená Svobodová, 
1812 František Štěpánek, 1828 Cyril Hynči
ca, za dva roky – 1830 František Rindšaft, 
1835 Anton Musil, 1867 Klára Musilová 
a 1882 Jan a Filomena Blahákovi.

Pak přišli Kalábovi. Od roku 1906 Fran
tišek a Anna Kalábovi, pak – 1931 František 

Ludmila a Inocenc Bartákovi

Dům č. 9

Dům č. 10
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Kaláb a v roce 1948 František Kaláb mladší 
s manželkou Antonií. Ti jsou na fotografii.

O  domě č. 92 už nemáme nejstarší 
podrobné informace. Z rodokmenu který 
vypracoval Ivo Liškutín ale víme, že z této 
rodiny nám nejstarší zná
mý Jan Liškutín z Chvalkovic 
koupil 3. září 1783 od klášte
ra Svaté Anny v Brně hospo
du v  Jiříkovicích č. 43. Jeho 
potomek Konstatnin získal 
1. června 1791 testamentem 
pololán v  Jiříkovicích č. 6. 
Přešla desetiletí.

Rodina Liškutínů se ve 
Tvarožné usadila od  31.  čer
vence 1891, kdy dům č. 92 
a  náležející polnosti koupili 
od  Antonína a  Cecílie Švá
benských devětačtyřicetile
tý jiříkovický pololáník Jiří 
Liškutín s  manželkou Jeno
véfou, rozenou Zemanovou ze Šlapanic. 
Koupili ho pro sebe a  pro tehdy patnác
tiletého syna Františka. Pololán č. 48 v Ji
říkovicích přenechali staršímu, třiadvace
tiletému synovi Josefovi. 

František Liškutín se 27. ledna 1902 
oženil s  Marií Floriánovou z  třičtvrtě 
lánu v Holubicích a zřejmě už po svatbě 
čtvrtlán převzali. Manželům se v  říjnu 
roku 1902 narodila dcera Hedvika a  po
tom synové Alois, Jan a Josef. Následovala 
další dcera Marie a synové František, Sta
nislav a v dubnu 1926 Jiří.

Hedvika provdaná Hrdličková bydle
la ve  Šlapanicích, Marie provdaná Brzo
bohatá ve  Velaticích. Budoucí PhDr.  Jan 
Liškutín vystudoval a trvale bydlel v Brně, 
MUDr.  Josef Liškutín po  návratu z  II. svě
tové války žil v Praze a pak v Hradci Králo
vé. Další čtyři synové zůstali ve Tvarožné. 
Dům a pozemky převzal čtvrtý syn Fran
tišek. 

Připojuji fotografii domu z  16. února 
1957. Před domem jsou věnce připravené 
na pohřeb generálmajora prof. MUDr. Jo
sefa Liškutína, který se ten den konal. 
(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Dům č. 92

František a Antonie Kalábovi
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Ze života obce obrazem
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 5. ledna 2021. 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
Pro ulitu šnečí, proč tvé oči brečí?
Měsíček tu klečí, zem po dešti měkčí.
Tráva zlatem hraje, mráz snad ponechá je.

Proč tvé očí brečí, pro ulitu šnečí?
Tráva ve svém lesku, je jak hladina při potlesku.
Hejno kapek deště, zem tiše šeptá ještě.

Šnek si vlezl do skořápky, zazdil její východ.
Tiše, v teple schován, vyčká jara příchod.
Proč tvé oči brečí, pro ulitu šnečí?

autor: Jaroslav Daněk

REKLAMA
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listopad–prosinec 2020
92 let Josef Gajdoš, Tvarožná 275

75 let Marie Klimešová, Tvarožná 319 
 Oldřiška Ondráčková, Tvarožná 296 
 Jan Urbánek, Tvarožná 127

65 let Vilém Blažek, Tvarožná 195

60 let Marie Pokorná, Tvarožná 182

50 let Regina Přikrylová, Tvarožná 206

Všem jubilantům blahopřejeme!

Pozn.: Neuvádíme jména jubilantů, od nichž jsme neobdrželi souhlas se zveřejněním. Formulář ke zveřejnění osobních údajů je distri-
buován jubilantům na adresu trvalého pobytu. Formulář se souhlasem je možno podepsat v průběhu celého roku na Obecním úřadě 
ve Tvarožné. Zveřejňovaná jubilea jsou: 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91 a více let.

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.  
Datum vydání 17. 11. 2020.

Naši jubilanti

Ceny inzerce ve Tvaroženském zpravodaji:

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



Podzimní vycházka u koní v Podolí – ZŠ Tvarožná

Výuka pod širým nebem – ZŠ Tvarožná




