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Divadelní představení Tvaroženské legendy, 29. listopadu 2014

Mikulášský turnaj ve stolním hokeji, 6. prosince 2014
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Vážení spoluobčané,
za zvuků petard a v záři barevných ohňostrojů jsme vstoupili do nového roku.
Že je přelom roku spojen s používáním zábavní pyrotechniky, na to jsme si už zvykli,
jaksi to k tomu patří, už s tím počítáme
a bereme to jako tradiční novoroční folklór. Domnívám se však, že většina občanů by si nerada zvykala na to, že zábavní
pyrotechnika bude používána prakticky
denně v průběhu celého prosince a čím
dál častěji i během roku. Aby to nedopadlo tak, že budeme ohňostrojem slavit
jedničky z písemky, první zoubek nebo
narozeniny domácího křečka. Nevymlouvejme se na to, že ohňostroj děláme jen
kvůli dětem – jako bychom jim jiným způsobem nedokázali udělat radost. Zákon
nestanoví jakým způsobem má být zábavní pyrotechnika používána, pouze to,
jak má být vyrobena. Existují samozřejmě
hlukové limity, ale nedovedu si představit, jak zajistit, aby se pracovníci krajské
hygienické stanice vyskytovali ve správný
čas na tom správném místě a mohli hluk
změřit. Obecní vyhláškou nelze používání zábavní pyrotechniky zakázat, pouze
omezit. A to navíc jen v některých lokalitách, nikoliv plošně na celém území obce.
Mnoho možností nemáme. Zbývá doufat,
že si toto upozornění přečtou ti, kterých
se to nejvíce týká, vezmou si je k srdci
a odpoví si na otázku, do jaké míry může
být jejich počínání pro ostatní obtěžující
a nepříjemné.
Z investičních akcí plánovaných na
tento rok bych zmínil dvě největší. Tou
první je „Snížení energetické náročnosti
budovy obecního úřadu“ nebo, chcete-li zkráceně, „Zateplení OÚ“. V závěru
loňského roku proběhlo výběrové řízení
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na zhotovitele stavby. Ze šesti firem, které podaly nabídku, byla vybrána firma
Kaláb, která nejlépe splnila hodnoticí kritéria. Realizace bude probíhat od začátku
dubna do poloviny června. Celková cena
realizace stavby je 3,2 mil. Kč a bude hrazena v převážné části z dotace ze Státního
fondu životního prostředí.
Druhou velkou akcí, by měla být již
delší dobu očekávaná rekonstrukce krajské komunikace III/4179 v úseku dlouhém
téměř 500 m, tedy od křižovatky s krajskou
silnicí III/3839 u bývalé kovárny a dále přes
náves kolem obecního úřadu směrem
ke kostelu, s ukončením pod hřbitovem.
V rozpočtu na letošní rok máme na nové
objekty, které jsou součástí této stavby
(chodníky, parkovací stání, dešťová kanalizace,…), a které zůstanou v majetku obce,
vyčleněnu částku 4 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo 10. prosince novou obecní vyhlášku o poplatku
za komunální odpad. Tím zásadním, co
z této vyhlášky vyplývá, je výše poplatku
pro rok 2015. Základní sazba se nemění
a zůstává ve výši 550 Kč na osobu. Úleva
100 Kč z této sazby se poskytuje osobám,
které k 1. lednu 2015 nedovršily 15 let
a těm, kteří k tomuto datu již dosáhli hranice 70 let.
Ve Věstníku právních předpisů (č. 15)
Jihomoravského kraje vydaném v závěru
roku 2014 jsou prezentována nařízení týkající se území naší obce. Jedná se o Nařízení č. 39 o zřízení Přírodní památky Velatická slepencová stráň, která částečně
zasahuje na tvaroženský katastr a Nařízení č. 40 o zřízení Přírodní památky Santon.
Obě tato nařízení, která vstupují v platnost 1. 1. 2015, mimo jiné vymezují nové
hranice a nová ochranná pásma těchto
přírodních památek a stanovují ochranné
podmínky, v nichž například vyjmeno-
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vávají činnosti, které jsou v těchto lokalitách zakázány. Celý text těchto nařízení
je k dispozici na internetových stránkách
Jihomoravského kraje a pokládám za užitečné se s ním seznámit.
Od Nového roku byl ustanoven nový
stavební úřad v Mokré, do jehož působnosti patří obce Sivice, Velatice a Mokrá-Horákov. Tvarožná nadále spadá pod stavební úřad v Pozořicích.
Již v loňském roce schválila rada obce
zpracování rozvojového strategického
plánu obce ve spolupráci s Místní akční
skupinou Za humnama, která vypracování tohoto elaborátu nabídla obcím
ve svém regionu za velmi výhodnou
cenu 23 tis. Kč na obec. Tento dokument
nemá závaznost jako například územní
plán, může však být důležitým podkladem při jeho tvorbě. Ale především bude
vyžadován při žádostech o dotace v dotačním období 2015–2020 a je důležité,
aby záměry, které budeme chtít podpořit
dotačními prostředky, byly v tomto plánu
obsaženy. Prvním krokem bude dotazníková akce zaměřená na vás, občany, kdy
budete mít možnost vyjádřit svůj názor,
aby obsah tohoto dokumentu vycházel
především z vašich požadavků, potřeb
a podnětů.
Milí spoluobčané, začíná nový rok
a jaký bude, záleží i na každém z nás. Cyklické opakování časových úseků – dnů,
týdnů a roků je pro člověka přirozené
a nutné. Všechny tyto cykly mají svůj konec, ale vždycky i nový začátek, což může
být pro nás inspirující. I člověk může znovu začínat, pokud zjistí, že se motá v bludném kruhu, že odbočil na špatnou cestu
nebo má dojem, že dojel na konečnou.
Představuji si život jako kolo u bicyklu,
které při svém otočení zároveň urazí i kus
cesty. Někdy rovné, kdy nemusíme příliš
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šlapat do pedálů, jindy různě kopcovité,
kdy je potřeba pořádně zabrat. Přeji vám,
ať trasa roku 2015 je pro vás příjemná,

moc často se neklikatí a vede správným
směrem.
Ing. Petr Buchta
starosta obce

Aktuality z obce
Informace o proběhlých akcích a událostech
• 29. listopadu se konaly vzpomínkové akce u příležitosti 209. výročí bitvy tří císa-

řů. Obec navštívili hasiči s Polska a zástupci družební obce Kvačany ze Slovenska.
Odpolední ukázku bitvy pod Santonem zhlédly pozvané osobnosti – ministr obrany Martin Stropnický se svou manželkou Veronikou Žilkovou, náměstek hejtmana
JMK Stanislav Juránek, generální konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgenjevič
Šaraškin, francouzský velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian a řada významných
domácích a zahraničních hostů.

• 6. prosince na Sokolovně pořádala jednota Orel Mikulášský turnaj ve stolním hokeji.
• 7. prosince se konal v kostele sv. Mikuláše adventní koncert. Účinkoval komorní pěvecký soubor Danielis z Rousínova. Koncertu se zúčastnil vysoký počet návštěvníků,
kteří ocenili mimořádný umělecký výkon souboru.

• 23. prosince jsme se sešli pod vánočním stromem. Děti ze základní školy zazpívaly
koledy, skauti nám rozdávali Betlémské světlo a hasiči připravili ve zbrojnici něco
na zahřátí. Součástí programu byl živý betlém s hudbou a koledami.

• 10. ledna proběhla ve Tvarožné Tříkrálové sbírka organizovaná Oblastní charitou
Rajhrad. Naši občané přispěli částkou 37.933 Kč.

• 17. ledna pořádala TJ Sokol Dětský maškarní ples, tentokrát netradičně v sobotní
odpoledne.

Pozvánka na plánované akce
• 24. 1. – Hasičský věneček (KD Kosmák).
• 31. 1. – Poslední leč – ples Mysliveckého sdružení Tvarožná (KD Kosmák).
• 14. 2. – Ostatky – průvod masek, večerní zábava (Sokolovna).
Upozornění
• Změna úředních hodin Úřadu městyse Pozořice, stavební úřad

Na základě rozhodnutí rady městyse Pozořice bude s účinností od 1. 1. 2015 provedena úprava úředních hodin Úřadu městyse Pozořice následovně:
Pondělí:
8:00–11.30, 12.30–17.00
Středa:
8.00–11.30, 12.30–17.00
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• Změna úředních hodin Obecní úřad Tvarožná, matrika

Rada obce Tvarožná schválila usnesením č. 2/4 ze dne 19. 12. 2014 změnu úředních
hodin matriky ve Tvarožné s platností od 1. 1. 2015 následovně:
Pondělí:
8.00–12.00, 13.00–17.00
Středa:
jen po telefonické domluvě (tel. 608 809 757)

Poděkování
Děkujeme odstupujícímu starostovi SDH Tvarožná Miroslavu Severovi za dlouholetou
práci pro sbor a vzornou reprezentaci obce Tvarožná.

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu

leden–březen 2015
sobota
17. 1. 2015
středa
28. 1. 2015
sobota
7. 2. 2015
středa
18. 2. 2015
sobota
28. 2. 2015
středa
11. 3. 2015
sobota
21. 3. 2015

9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
9.00–11.00 hod.
15.00–17.00 hod.
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 spolu s PET
lahvemi. Bílé i barevné sklo se ukládá jako směsné do společného kontejneru.

Vodné a stočné 2015
Stejně jako v uplynulém roce, tak i letos vám přinášíme informaci o ceně vodného
a stočného ve všech obcích sdružených ve Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek).
Závazek České republiky v rámci Operačního programu životní prostředí (z tohoto
programu čerpá Svazek finanční prostředky na stavbu Posílení skupinového vodovodu
I. etapa) byl, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, v rámci Fondu soudržnosti (financována stavba kanalizace) o 3 % nad úroveň inflace, a to minimálně po dobu
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla. V prvním pololetí letošního roku
Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. společně s vedením VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. a jednotlivými Svazky, vyjednaly na Ministerstvu životního prostředí snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci,
což povede ke zpomalení růstu ceny vody.
Také pro rok 2015 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného v rámci republiky jsme ve středu pomyslné tabulky (69,62 Kč/m3 – VaK Kroměříž, 103,67 Kč/m3
Tvaroženský zpravodaj
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– ČEVAK Tábor). V letech 2006 a 2007 jsme měli jednu z nejvyšších cen vodného a stočného v republice.
Rok 2015		
bez DPH
s DPH
Vodné (Kč/m3)		37,00		42,55
Stočné (Kč/m3)		40,36		46,41
Celkem (Kč/m3)		77,36		88,96
Pro srovnání ještě uvádím, že v roce 2011 byla cena vodného a stočného 72,88 Kč/
m3, v roce 2012 78,54 Kč/m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3, v roce 2014 87,40 Kč/m3. Pokud
bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení ceny vodného a stočného v korunách, byla v roce
2012 zvýšena cena o 5,66 Kč/m3, v roce 2013 bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3 a v roce
2014 o 3,88 Kč/m3. Navýšení ceny pro rok 2015 je o 1,56 Kč/m3.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeby vody na osobu za rok 36 m3
(ve skutečnosti je nižší), která je dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2015 zatížení peněženky každého občana našeho Svazku za rok
o 56,15 Kč.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Informace ZO
Usnesení č. 2 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 10. prosince 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		
Usnesení č. 1/2/14 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 2/2/14 – Návrhová komise:
			Rudolf Kaláb
			MUDr. Rudolf Lichka
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 3/2/14 – Ověřovatelé zápisu:
			Jaromír Kocourek
			Ing. Vilém Šimek
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 4/2/14 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 0
7
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		 Usnesení č. 5/2/14 – Odměny neuvolněným členům zastupitelstva s platností
od 1. 12. 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 6/2/14 – Rozpočtové opatření č. VIII. ze dne 10.12.2014 a pověření
předsedy finančního výboru k provedení závěrečného rozpočtového opatření
k vyrovnání položek závazných ukazatelů rozpočtu ke konci roku 2014
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 7/2/14 – Rozpočtový výhled na r. 2016–2018
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
		 Usnesení č. 8/2/14 – Rozpočet obce na rok 2015
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 Komisím předložit návrhy možnosti využití areálů Sokolovny a Kosmáku radě
obce s termínem do 31. 1. 2015.
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Zprávu starosty
Návrh usnesení
Ve Tvarožné dne 10. 12. 2014
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Jaromír Kocourek, v. r.
Ing. Vilém Šimek, v. r.

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 19. prosince 2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE:
		 Usnesení č. 1/3/14 – Program zasedání zastupitelstva obce
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 2
Tvaroženský zpravodaj
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		 Usnesení č. 2/3/14 – Návrhová komise:
			Mgr. Věra Floriánová
			Emilie Kousalová
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 3/3/14 – Ověřovatelé zápisu:
			Bc. Hana Nečasová
			Ing. Marie Ryšavá
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 omluveni členové ZO 2
		 Usnesení č. 4/3/14 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na vzpomínkové akce bitvy tří císařů 2014
Hlasování: pro 0, proti 13, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
		
Usnesení č. 5/3/14 – Rozpočtové opatření č. IX. ze dne 19. 12. 2014
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 omluveni členové ZO 2
II. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání NESCHVALUJE:
		 – – –
III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ:
		 – – –
IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ:
		 Návrh usnesení
Ve Tvarožné dne 19. 12. 2014
starosta obce: 		

Ing. Petr Buchta, v. r.

místostarosta obce:

Pavel Šťastný, v. r.

ověřovatelé:		Bc. Hana Nečasová, v. r.
Ing. Marie Ryšavá, v. r.

Zpráva z evidence obyvatel
Jako každý rok Vás chceme seznámit s tím, co zaznamenal úsek Evidence obyvatel
v uplynulém roce 2014 v obci Tvarožná. Následující informace se týkají občanů, kteří
byli přihlášení ve Tvarožné k trvalému pobytu.

• v roce 2014 se narodilo 18 dětí. V seznamu jsou pouze děti, jejichž matky měly
v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt:
Gia Hieu Hoang – Tvarožná 27
Daniel Štursa – Tvarožná 264
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Anna Brtníková – Tvarožná 377
Matyáš Svoboda – Tvarožná 325
Dominik Šemora – Tvarožná 347
Jana Kuklínková – Tvarožná 168
Otto Eibl – Tvarožná 405
Nela Polesná – Tvarožná 392
Matěj Neužil – Tvarožná 222
Adam Beneš – Tvarožná 69
Zdeňka Dobešová – Tvarožná 104
Patrik Iran – Tvarožná 30
Adam Štourač – Tvarožná 371
Anna Štouračová – Tvarožná 371
Dominik Hájek – Tvarožná 406
Anna Masaříková – Tvarožná 400
Tereza Dohnalová – Tvarožná 363
Julie Spáčilová – Tvarožná 317

• v roce 2014 zemřelo 8 našich spoluobčanů:
Křížová Marie – Tvarožná 42
Krček Miloslav – Tvarožná 190
Bartáková Emilie – Tvarožná 9
Kaláb Rudolf – Tvarožná 197
Kachlíř Karel – Tvarožná 297
Kolbábek Jaroslav – Tvarožná 280
Zeman Jiří – Tvarožná 278
Kaláb Václav – Tvarožná 228

• k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo v roce 2014 celkem 18 občanů.
• z obce se odhlásilo 11 občanů.
K 31. 12. 2014 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1 271 občanů, z toho 658 žen
a 613 mužů.
Pro srovnání bylo v roce 2004 k trvalému pobytu přihlášeno v obci Tvarožná 1 151
občanů, což je nárůst o 120 občanů za desetileté období. Trend pozvolného nárůstu
počtu obyvatel obce je způsoben doznívající výstavbou v lokalitě "Cihelna", ale i individuální výstavbou v obci. Vlastníci nemovitosti po vydání kolaudačního souhlasu
či souhlasu s užíváním stavby se mohou přihlásit k trvalému pobytu v obci Tvarožná.
Zajímavosti z evidence obyvatel
• Nejstaršími občankami v naší obci jsou paní Eliška Antonická a paní Zdeňka Galová.
Obě budou slavit v letošním roce 95. narozeniny. Nejstarším občanem je pan Vladimír Drápal, který letos oslaví 94. narozeniny.
• Průměrný věk obyvatel Tvarožné je 41 let. Muži mají průměrný věk 40 let a ženy
42 let.

Tvaroženský zpravodaj
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• Nejčastěji používané křestní jméno:
• u mužů: Jan 56×
Jiří 45×
Pavel 33×
Petr 29×
Tomáš 21×
• u žen:   Marie 46×
Jana 36×
Hana 23×
Anna 20×
Kateřina 18×

• Nejčastějším příjmením v naší obci je:
•
•
•
•
•

Daněk, Daňková 57×
Buchta, Buchtová 24×
Brzobohatý, Brzobohatá 21×
Kříž, Křížová 18×
Kaláb, Kalábová 15×

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).
• Ohlášení 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.
Lenka Dumpíková, DiS.
evidence obyvatel
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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
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizované konverze dokumentů

Ověření podpisu a listiny – Legalizace a vidimace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádíme na sekretariátě 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.
Lenka Dumpíková, DiS.
sekretariát

Z činnosti spolků a sdružení
Zpráva SDH Tvarožná za rok 2014
Dovolte, abych v krátkosti zhodnotil
činnost našeho sboru za rok 2014.
V letošním roce se v členské základně
nic podstatného nezměnilo.

Tvaroženský zpravodaj

Pár čísel: ve věku do 6 let máme 3 děti,
od 6 do 18 let je 22 členů a starších 18 let
je přesně 50.
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I v roce 2014 nás ve vyšších orgánech sdružení zastupovali tito členové:
• Jiří Bajer – náměstek starosty OSH Brno-venkov, současně starosta okrsku Pozořice
• Petr Pejřil – náměstek starosty OSH Brno-venkov, současně vedoucí ORM Brno-venkov
• Zbyněk Machanec – člen výkonného výboru OSH Brno-venkov a člen ORM Brno-venkov
• Miroslav Severa – pokladník okrsku Pozořice
• Marie Ryšavá – členka ORM Brno-venkov
Je zřejmé, že náš sbor se významným
způsobem podílí na chodu OSH Brno-venkov.
Zásahová jednotka má stále 16 členů.
Školení probíhá podle harmonogramu
GŘ HZS. V letošním roce 1 strojník absolvoval cyklické školení ve výcvikovém středisku v Líšni. Řidiči si stále udržují profesní
průkazy, přestože je v hasičských autech
nepotřebují. Pořád jezdíme naší „krásnou“
Avií. Ale blýská se nám na lepší časy: z dotací Jihomoravského kraje obec obdržela
500 tisíc korun na nákup nového nebo
staronového vozidla. Jednání právě probíhají. Z toho vyplývá, že v následujícím
roce se členové zásahové jednotky budou s novou technikou seznamovat a školit se v práci s ní.
Dle mého názoru jsme plán práce
a kulturních akcí pro rok 2014 splnili dle
schváleného harmonogramu:
17. ledna jsme na valné hromadě SDH
Brno – Slatina předali plaketu Za vzornou
spolupráci.
Za týden 25. ledna jsme uspořádali tradiční věneček. Do sálu na Kosmáku se přišlo bavit přes 110 zábavychtivých občanů.
Hrála opět kapela Karla Pešla z Brna.
31. ledna jsme navštívili ples SDH Mokrá.
14. února se v Hostěnicích konala VVH
okrsku Pozořice, byla hodnocena činnost
sborů okrsku a poté se v sále u Stupárků
konal ples za účasti členů většiny sborů
našeho okrsku.
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V sobotu 1. března jsme pořádali ostatky. V 11.30 se u hasičské zbrojnice sešlo
asi 30 masek a kapela 4 tety, pokusili se
ve zdraví a bez jiné újmy dorazit na večerní zábavu na Sokolovně, kde nás hudbou
k tanci a poslechu provázela hudba K+R
Křenovice. Večera se zúčastnilo 63 platících návštěvníků.
Následující týden 7. března se v hasičce sešla znovu většina masek a zkonzumovala naturální dary z ostatkového průvodu.
19. března se poprvé v letošním roce
rozezněla siréna mimo první středu v měsíci. Jednotka po příjezdu zjistila, že se
jedná o planý poplach.
Po relativně klidném březnu přišla
ta správná jarní smršť. Začala 25. března
příjezdem mladých hasičů z Polska na poznávací návštěvu našeho okolí. Ubytovali
jsme je na faře. Během víkendu navštívili
Slavkov, Mohylu míru a Brno a setkali se
s našimi mladými.
Ve dnech 4. a 5. dubna jsme propůjčili
garáž již tradiční sbírce charity Broumov,
kterou má na starosti Žofie Ondráčková
za pomoci Marie Ryšavé. Souběžně chlapská část sboru v sobotu sbírala železný
šrot. Po obci se posbíraly asi 4 tuny železa
v hodnotě asi 15.500 Kč. Poděkování patří Jožkovi Daňkovi za zapůjčení traktoru
a těm, co se zúčastnili, za práci.
Další víkend odjelo družstvo mužů
na tradiční soustředění před sezónou
do Výrovic v okr. Znojmo, tentokrát
Ročník 43 • Číslo 1 • leden–únor 2015

3.–4. května se ve Viničních Šumicích
s družstvem SDH Tučapy. Za krásného počasí a při dobré náladě se nám naše poku- oslavovalo 110 let založení SDH – ani zde
jsme nemohli chybět. V sobotu někteří
sy vůbec nedařily.
Poslední dubnový víkend odjeli mladí absolvovali slavnostní schůzi a v neděli
hasiči pod vedením Marie Ryšavé a Vlasti- jsme se v daleko větším počtu účastnili
mila Doležala do polského Miedzyrzecze pokračování oslav. Po delší odmlce souna oplátkovou návštěvu. Naši kamarádi těžilo na této oslavové soutěži družstvo
přichystali pro naše děti nádherný pro- našich žen.
V sobotu 10. května odjelo družgram: po návštěvě zbrojnic a okolí sfárali
do uhelných dolů. Myslím, že takový záži- stvo mužů na soutěž do Šaratic. Jednalo se o soutěž Velké ceny OSH Vyškov,
tek jen tak někdo nemá.
V ten samý čas vyrazili dospěláci do které jsme byli letos poprvé řádně
přihlášeni. Sezonu jsme otevřeli časem
do Křtin na tradiční hasičskou pouť.
30. dubna se za hasičkou slétly čaro- 18:06 s a 1. místem.
Následující den, 11. května, proběhdějnice, za kterými v závěsu přišly i jejich polovičky, aby některé z nich upálily. lo v Sivicích I. kolo SSPD. Družstvo mužů
Nicméně, to se nepodařilo a všichni opět ve velmi deštivém počasí předvedlo jeden z nejhorších výkonů v této soutěži
odešli nad ránem ve zdraví domů.
První neděli v květnu jsme se sešli za posledních 5 let.
Další víkend byl opět náročný. Družv kostele sv. Mikuláše u příležitosti svátku
sv. Floriána. Ranní mši svatou sloužil otec stvo mužů pomáhalo při přípravě okresního kola hry Plamen v Sivicích. ChystaJosef za všechny hasiče farnosti.
Tvaroženský zpravodaj
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lo, pomáhalo a uklízelo se za hnusného
počasí. Další část sboru zajišťovala výčep
a pomáhala s organizací Hudebních slavností Julia Antoše, které na Kosmáku pořádala obec Tvarožná.
V sobotu 31. května přijel do Tvarožné
předvoj hasičů z Miedzyrzecze. Byli ubytováni na faře. Od rána 1. června jsme
připravovali 23. ročník soutěže O putovní pohár Zastupitelstva obce Tvarožná.
V 11 hodin jsme se sešli na obecním úřadě. Za účasti starosty obce, členů SDH
Tvarožná a OSP Miedzyrzecze podepsali
starosta SDH a starosta OSP dohodu
o spolupráci mezi sbory. Poté polská delegace s vedením obce a SDH odjela na slavnostní oběd na Rohlenku. Ve 13 hodin se
na náves sjely okolní sbory a ve 14 hodin
začala samotná soutěž. V kategorii mužů
soutěžilo 12 družstev, zvítězila Tvarožná
A. Mezi 3 družstvy žen zvítězil náš tým
s časem srovnatelným s lepšími družstvy
mužů.
7. června odjelo družstvo mužů
na soutěž do Radslavic a přepsalo dějiny
požárního sportu ve Tvarožné. Soutěž vyhrálo s časem 17,74 s.
19. června se opět rozezněla siréna
a opět planý poplach.
22. června pořádal SDH Pozořice soutěž zásahových jednotek, kam odjelo
družstvo, které od letošního jara pod
vedením Vl. Doležala objíždělo soutěže okrsku. Klukům se extra nedařilo, ale
účast se počítá.
1. července začalo na stadionu VUT
v Brně MČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu. Na tuto akci se KSH JMK chystalo skoro celý rok. Na některých těchto
přípravách se podíleli naši členové. Sponzorsky se podílel jak samotný sbor, tak
i obec Tvarožná. Nemám ve zvyku jmenovat, ale v tomhle případě udělám výjimku:
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Během celého mistrovství byli v technické četě Antonín Ryšavý, Jan Krček, Vojtěch Kousal, Aleš Knos, Zbyněk Machanec,
ve VIP se o hosty po celou dobu staral
kolektiv, ve kterém byla Žofie Ondráčková. Při dovozu a odvozu materiálu a překážek, se ještě připojili Vlastimil Doležal,
Jan Daněk, Michal Kousal, Zbyněk Kadlec,
Jan Doležal a Petr Ondráček. Ve sboru rozhodčích rozhodovala celých 5 dní Marie
Ryšavá, hymnu ČR na úvod zazpívala Helena Ryšavá a před mistrovstvím s tiskem
jmenovek a dalších věcí na PC doma bojovala Michaela Pejřilová. Moc všem děkuji.
10. července jsme se v kostele sv. Mikuláše rozloučili s dlouholetým členem,
čestným starostou SDH Tvarožná, bratrem
Rudolfem Kalábem st.
18. července zase siréna. Tentokrát bylo
vyhlášeno prověřovací cvičení na budovu
v areálu firmy BONAGRO ve Tvarožné.
27. července odjeli někteří na mezinárodní tábor do Jánských Koupelí.
23. srpna k nám do Tvarožné přijela
28 členná návštěva z Miedzyrzecze. Ubytováni byli na Rohlence, večer pro ně
J. Kocourek uvařil kotlíkový guláš a poseděli jsme na zbrojnici. Druhý den za doprovodu Jiřího Šmerdy navštívili Brno.
24. srpna pořádal SDH Velatice soutěž
s příjezdem. Účastnili se mladí pod vedením Vl. Doležala.
V neděli 31. srpna jsme od rána chystali 5. ročník soutěže O pohár starosty SDH
Tvarožná v požárním útoku. Naše soutěž
byla zařazena do seriálu Velké ceny OSH
Vyškov. Po desáté hodině přijelo na fotbalové hřiště 29 družstev mužů a 15 družstev žen. Soutěž se díky účasti DHZ Šoporňa ze Slovenska stala mezinárodní.
Další družstva byla ze 4 okresů jihomoravského kraje a z okresu Tábor. Soutěž byla
i přes neúspěch domácích hodnocena
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velmi pozitivně. Tímto ještě jednou děkuji
TJ Sokol za zapůjčení jejich areálu.
Na víkend od 27. září do 28. září jsou
zástupci sboru i obce pozváni na oslavy
100 let OSP Miedzyrzecze. Čtrnáctičlenná delegace vyráží v sobotu ráno. Odpoledne při samotných oslavách jsme
předali kamarádům z Polska stuhu k praporu a medaili Za mezinárodní spolupráci III. stupně. Večer následovala zábava.
V neděli ráno po snídani jsme se rozloučili
a odjeli k domovu.
29. září další poplach, tentokrát námětové cvičení na ZŠ ve Tvarožné. Největší
pozitivum z toho vyplynulo pro školáky.
Měli příjemné zpestření školního dne.
10. října se po státní silnici hnal domíchávač betonu, a ač nechtěl, chrlil svůj
náklad přímo na silnici. Ve Tvarožné se rozezněla siréna a jednotka vyrazila na svůj
zatím poslední zásah.
1. listopadu nachystalo družstvo mužů
Sokolovnu na vyhlášení Velké ceny OSH
Vyškov pro rok 2014. Večer v 19 hod. se
sjeli zástupci sborů závodících v této lize.
Po vyhlášení a předání pohárů večer pokračoval zábavou.

V půli listopadu jsme odvezli závodní stroj do servisu, aby byl připraven jak
na soutěž O vánočního kapra SDH Kuřim,
tak už i na další sezónu.
Poslední víkend v listopadu se již tradičně náves zaplnila vojáky v dobových
uniformách. Probíhaly vzpomínkové akce
na bitvu tří císařů. Na zbrojnici jsme zřídili
občerstvení a posezení. Zásahová jednotka se připravila na asistenční službu. V pátek večer přijely návštěvy z Polska a Slovenska, o které se celý víkend starali jak
zástupci obce (starosta a místostarosta),
tak i náš sbor.
6. prosince odjelo družstvo mužů
na zimní soutěž do Sivic, kde v konkurenci 7 družstev obsadilo 5. místo a tím si
zavřelo bránu k vítězství v soutěži o přeborníka okrsku.
Děkuji všem soutěžním družstvům
za vzornou reprezentaci sboru a obce
v blízkém i širokém okolí. Poděkování patří i všem příznivcům, sponzorům, hlavně
pak obci Tvarožná v čele s p. Ing. Petrem
Buchtou, za přízeň a podporu.
Přeji Vám všem v novém roce hodně
zdraví, štěstí, lásky a pracovních i hasičských úspěchů.
Petr Pejřil
jednatel SDH Tvarožná

Změny ve vedení SDH Tvarožná
Na výroční valné hromadě 14. prosince 2014 se konaly řádné volby vedení sboru.
Došlo k výrazné změně jak ve složení, tak v počtu členů výboru. Byl zvolen tento pětičlenný výbor:
• starosta sboru – Petr Pejřil
• jednatelka – Marie Ryšavá
• pokladník – Jan Daněk
• vedoucí mládeže – Žofie Ondráčková
• člen výboru – Pavel Filip
Věříme, že toto vedení naváže na úspěšnou činnost svých předchůdců.
Marie Ryšavá
jednatelka
Tvaroženský zpravodaj
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Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2014
Dovolte, abych vás seznámila s činností mladých hasičů v tomto roce.
Zima je již tradičně zaměřena na závody v uzlování. V lednu a únoru jsme se
účastnili celkem tří závodů: v univerzitním Kampusu v Brně-Bohunicích, v Těšanech a v Brně-Bosonohách.
O víkendu 29.–30. března nás navštívili
přátelé z Polska. My jsme návštěvu oplatili
o měsíc později 26.–27. dubna. Zájezdu se
zúčastnila tři děvčata a tři kluci se dvěma
dospělými. Hostitelé nás zavedli do bývalého uhelného dolu. Dále jsme si prohlédli území, které je velmi často postihováno
velkými povodněmi, a také jsme viděli vybavení několika hasičských stanic.
V polovině dubna jsme využili trénink
uzlů, přidali znalosti zdravovědy, hasební techniky a jiné a vyrazili na již tradiční
branný závod do Pístovic.
Okresní kolo hry Plamen se konalo
v Sivicích v neděli 18. května. Naši dorostenci – jednotlivci závodili o týden
později ve Vyškově. Závody v Brně-Slatině jsou pro nás také tradiční. Letos jsme
obhajovali loňské a předloňské prvenství
mladších žáků. Nepodařilo se a tak jsme
s těžkým srdcem odevzdali Putovní pohár letošnímu vítězi. Posledním závodem
prvního pololetí byl Prázdninový pohár,
který společně pořádají SDH Sivice a Kanice. Jeho netradiční disciplínou byla letos „dálková přeprava vody“.
Přestože jsme začínali školní rok
2013/2014 s družstvem mladších i starších
žáků, během jara tohoto roku museli ti
starší přestat závodit jako družstvo. Zavi-
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nily to různé zdravotní problémy některých členů a zdraví je vždy přednější, než
cokoliv jiného.
Michal Pejřil a Petra Machancová se
zúčastnili několika závodů jednotlivců,
kde obsazovali přední místa. Michal Pejřil
se svým časem 15,16 s na 60 m s překážkami zařadil do 3. výkonnostní třídy a Petra
Machancová časem 14,88 s do 2. výkonnostní třídy. Oba se také dostali do výběru reprezentace ČR. Těchto závodů se zúčastňovali v doprovodu svých rodičů.
Po letních prázdninách jsme se znovu
sešli se všemi mladšími žáky, jejichž počet
sice stačí k sestavení družstva, ale jejich
schopnosti neumožňují příliš mnoho očekávání. Trénink jsme zaměřili na opakování a prohlubování dovedností získaných
na jaře.
Ze všech dětí jsme nakonec sestavili
jedno družstvo, které se zúčastnilo 4. října branného závodu v Čučicích. Kromě
nich závodilo také družstvo starších žáků
a dorostenci jednotlivci. Umístili se takto:
mladší žáci – 15. místo, starší žáci – 5. místo, Jan Doležal – 3. místo, Marie Ryšavá –
2. místo, Helena Ryšavá – 5. místo a Viktor
Šťastný – 6. místo.
Tím pro letošní rok skončily naše aktivity a užíváme si chvíli odpočinku. Sešli jsme se ještě na Silvestra odpoledne,
zhodnotili s dětmi i jejich rodiči uplynulý
rok a nejpozději po jarních prázdninách
začneme zase naplno trénovat.
Držte nám, prosím, palce.
Za vedoucí mládeže
Marie Ryšavá
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Mikulášský turnaj ve stolním stiga hokeji
V sobotu 6. prosince uplynulého roku
se konal první ročník Mikulášského turnaje ve stolním STIGA hokeji. Sál sokolovny
se zaplnil 24 hráči, kteří ve 4 kategoriích
hráli na 8 hracích plochách. Stolní STIGA
hokej je výborný v tom, že jej mohou
hrát všichni od nejmenších (kteří ve stoje
u stolu vidí na hrací plochu) po seniory.
V každé kategorii se utká každý s každým,
při malém počtu hráčů se hraje odveta.
Dopoledne zahájila starostka orelské
Župy Sedlákovy paní Míla Macková, povzbudit nás přišli, pan místostarosta Pavel
Šťastný, který účastníky přivítal za obec
Tvarožnou a P. Josef Rybecký, který turnaj
zahájil modlitbou, tak jak bývá na orelských akcích dobrým zvykem. Zúčastnili
se hráči z židenické orelské jednoty, z obřanské orelské jednoty a ze žatčanské
orelské jednoty a tři hosté. Akce byla ote-

vřená i pro nečleny Orla. Všichni hráči se
utkali o tři poháry a dvanáct medailí.

A kdo tedy zvítězil?
V kategorii JUNIOŘI (2003 a ml.) zvítězil Tomáš Jurásek z Orla Židenice
V kategorii DOROST (2002–1997) zvítězil Jan Limburský z Orla Obřany
V kategorii DOSPĚLÍ (1996–1965) zvítězil Vojtěch Jurásek z Orla Židenice
V kategorii SENIOŘI (1964 a st.) zvítězil Stanislav Juránek z Orla Židenice
V celkovém pořadí obdržel pohár za 1. místo Vojtěch Jurásek, za 2. místo Stanislav Juránek a za 3. místo Šimon Jurásek, všichni členové Orla Židenice.
Hana Nečasová

Zpráva o činnosti Zájmového sdružení právnických osob Slavkovské
bojiště Austerlitz za rok 2014
Jednou z oblastí činnosti Zájmového
Zájmové sdružení právnických osob
sdružení je každoroční pomoc studentům Slavkovské bojiště – Austerlitz vydalo
středních a vysokých škol. Tak byla na po- v rámci projektu „Pamětihodnosti“ další
čátku roku 1914 poskytnuta odborná po- DVD. Loňské DVD o Staré pozořické poště
moc při zpracovávání téma „Dopady akč- mělo název „Kovalovický nájemní hostiního cestovního ruchu na destinaci“.
nec“ a jeho tři části měly podtituly „Kde
Od podzimu roku 2013 až do listopa- spal Napoleon po bitvě?“, „Ruská kaplička“
du 2014 trvala spolupráce na bakalářské a „Rod Jacquierů“.
diplomové práci „Subkultura milovníků
To z roku 2014 se jmenuje „Významná
napoleonských válek, aktivně se účastní- návrší slavkovského bojiště“. Obrazové
cích jejich rekonstrukcí.“
záběry pěti návrší včetně leteckých v rozTvaroženský zpravodaj
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sahu asi 30 minut doplňují vzpomínky prof. André Poirot, držitel ceny ministerpamětníků. Na DVD jsou úryvky z dříve stva zahraničí ČR Gratis Agip. Navštívili
natočených historických událostí, jako i památník, připomínající 30. červen 1918.
jsou například empírový ples ve Tvarožné Tehdy zde bylo za přítomnosti francouzv roce 1988 a ukládání nalezených ostat- ského prezidenta Raymonda Poincaré
ků padlých vojáků do krypty Mohyly míru předneseno provolání o vzniku nezávislého Československého státu. Prohlédli
v roce 1995.
Ve dnech 10.–20. července byla pod si i památník Václava Havla a dům na názáštitou Zájmového sdružení právnic- městí, na jehož průčelí připomíná kulatá
kých osob Slavkovské bojiště – Austerlitz plaketa, že zde přespal náš první prezipodniknuta cesta do Francie na některé dent T. G. Masaryk. V Darney bylo předáetapy Tour de France. Na této cestě bylo no mírové poselství, průvodce Morava
předáno mírové poselství představitelům napoleonská a propagační materiály Slavnavštívených míst, spjatých s vojenskou kova a zámku. Prof. André Poirot obdržel
historií. Byly to města Nancy, Tomblaine, čestnou medaili s námětem Austerlitz.
31. července dopoledne se celé předGérardmer La Mauselaine, Mulhouse, La
Planche des Belles Filles, Besancon, Oy- sednictvo Zájmového sdružení zúčastnionnax, Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne, lo uložení dokumentů a poselství dalším
Chamrousse, Aix-les-Bains, Grenoble a Ri- generacím do báně opravené věže kaple
na Santonu.
soul.
31. července večer absolvoval předKrátce zmíním návštěvu v partnerském městě Slavkova Darney. Cesto- seda Zájmového sdružení František Kovatelé byli přijati představiteli města pecký besedu ve Slavkově na téma „Bitva
na radnici. Navštívili Československé mu- u Slavkova“ s 35 členy cyklistického Morazeum, ve kterém je provázel jeho iniciátor vec teamu, působícího při Tělovýchovné

21

Ročník 43 • Číslo 1 • leden–únor 2015

jednotě Sokol Benešov u Boskovic. Dota- doucí památníku Mgr. Miroslav Jireček
zů bylo hodně, beseda se protáhla na více Ph.D. Po prohlídce expozice a kaple jsme
než dvě hodiny. V úterý 2. září jsme naše hosty doprovodili do Slavkova.
Na slavkovské radnici manžele Bysna slavkovském bojišti přivítali vzácnou
návštěvu. Na pozvání Zájmového sdru- trické přijal starosta Ing. Ivan Charvát.
žení právnických osob Slavkovské bojiště Naši hosté se zajímali nejen o období
– Austerlitz přijela Jiřina Bystrická, dcera 3. koaliční války, ale i o národopis našeho
arch. Vojtěcha Kerharta, významného regionu. Následovala prohlídka zámku
meziválečného architekta a autora návr- – hlavně Kounicovské expozice. Po expohu památníku na Žuráni. Paní Jiřinu Bys- zici je provedl odborný pracovník zámku
trickou doprovázel její manžel RNDr. Jiří PhDr. Martin Rája.
RNDr. Alois Kleveta natočil o této náBystrický. Návštěva začala ve Tvarožné,
kde manžele Bystrické přijal starosta obce vštěvě DVD, dokumentující její průběh
Ing. Petr Buchta. Prohlédli si dioráma včetně vzpomínky Jiřiny Bystrické na jebitvy a zapsali se do Pamětní knihy obce. jího otce. Výklad doplňují unikátní fotoZ Tvarožné odjeli na návrší Žuráň. Tam grafie z archívu Kerhartovy rodiny a také
je přivítal starosta obce Podolí Ing. Ví- fotografie objektů a památníků, projektotězslav Eliáš, místostarostka Ing. Gabrie- vaných arch. Kerhartem.
Na průběhu návštěvy a na její dokula Marciánová a kronikář Jiří Čalkovský.
Na tamním Obecním úřadě si prohlédli mentaci spolupracovala Regionální rozoriginál desky z památníku na Žuráni. Po- vojová agentura jižní Moravy.
tom odjeli na Mohylu míru. Zde je uvítal
Na pravidelných jednáních v průběhu
starosta obce Prace Ing. Jan Vovesný a ve- roku jsme se navzájem informovali o vý-

Tvaroženský zpravodaj
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znamných aktivitách například o situaci
kolem Napoleonské expozice na slavkovském zámku, o Napoleonských hrách
ve Slavkově a Napoleonských dnech
v Praci stejně jako o přípravě a průběhu každoročních Vzpomínkových akcí
na bitvu u Slavkova.
Na jednání předsednictva Zájmového
sdružení dne 10. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Tvarožné byl zhodnocen

průběh 209. výročí bitvy u Slavkova
a také schválen předložený plán práce
na rok 2015.
Zpráva o činnosti Zájmového sdružení
byla pro stránky Tvaroženského zpravodaje částečně zkrácena.
František Kopecký,
předseda Zájmového sdružení právnických
osob Slavkovské bojiště – Austerlitz

Okénko do života ZŠ a MŠ
Základní škola Tvarožná
Měsíc prosinec patřil k těm akčnějším
měsícům školní docházky. Podařilo se
nám opět zorganizovat Jarmark dětských
výrobků ve školním dvoře. Akce proběhla
ve spolupráci se skauty a obecním úřadem. Děkuji všem, kteří nám pomohli
a zapojili se do příprav. Atmosféra tohoto předvánočního setkání bývá příjemná
a věřím, že si to i v letošním školním roce
všichni velcí i malí návštěvníci řádně užili.
Vánoční atmosféru jsme jeli s dětmi nasát i na vánoční trhy do Brna, kde
jsme se také zúčastnili programu O světle
v chrámu sv. Petra a Pavla. Během prosince se žáci zúčastnili i vánočního koncertu
pořádaného ZUŠ Pozořice a nezapomněli jsme ani na Mikuláše a jeho den s čerty a anděly. Školní docházku v roce 2014
jsme zakončili vánoční besídkou a zpěvem koled pod vánočním stromem.
Měsíc leden je ve škole spojen s testy, zkoušením vědomostí a dovedností a
hodnocením práce žáků za první pololetí
školního roku, které končí předáním výpisu vysvědčení ve čtvrtek 29. ledna. Potom
následují jednodenní pololetní prázdniny,
které letos připadnou na pátek 30. ledna.
Nový rok zahajujeme sportovně. Zabruslit si vyrazíme na ledovou plochu
23

u OC Olympia Brno 8., 12. a 14. ledna a lyžařský výcvik bychom rádi podnikli opět
na kopci u Velkého Meziříčí koncem ledna
nebo v únoru v závislosti na sněhových
podmínkách. Zúčastnit se mohou i sourozenci našich žáků nebo jejich kamarádi
předškolního či staršího školního věku.
I v letošním roce jsme přihlášení
do charitativního projektu Sněhuláci pro
Afriku. Stavět s námi může každý, kdo
zaplatí startovné ve výši 50 Kč. Věřím,
že se nám letos podaří postavit sněhuláky
ze sněhu. Termín akce aktuálně vyhlásíme.
V měsíci lednu nás tradičně čeká
zápis žáků do první třídy pro školní rok
2015/2016. Tato akce se uskuteční v úterý 20. ledna 2015 ve 14 hodin. K zápisu
zveme rodiče a jejich děti, které dovrší
do 31. 8. 2015 šest let. Zápis letos proběhne formou skupinové práce. Děti si při ní
vyzkouší, co je čeká ve škole. Rodiče během této doby vyřeší administrativní záležitosti. Vyrozumění o přijetí žáka do ZŠ
proběhne zveřejněním seznamu žáků ve
vstupní hale školy a na našich webových
stránkách. Děkujeme rodičům za jejich
důvěru v naši školu a věříme, že se dostaví
všichni noví prvňáčci, aby se zvýšil počet
tvaroženských školáků a naše škola mohla
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dále bezproblémově fungovat. Na našich
webových stránkách také najdete článek
„Co by měl umět budoucí prvňáček“. Tento dokument vychází z doporučení MŠMT.
Dále pak pro předškoláky plánujeme zařadit intenzivní 10 hodinový kurz
přípravy na školní docházku. Kurz bude
probíhat ve škole v měsíci dubnu, dvakrát
týdně v odpoledních hodinách a bude
zdarma. Zúčastnit se mohou děti s rodiči i
bez nich. Konkrétní podmínky i čas setkávání domluvíme při zápisu.

Jarní prázdniny připadají letos pro náš
okres na termín 23. února. – 1. března.
Sběr starého papíru je během celého
letošního roku plánovaný opět
v prvních 14 dnech každého sudého měsíce. To znamená, že nejbližší sběr
papíru proběhne od 1. do 14. února 2014
před budovou nebo ve dvoře ZŠ.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji za
kolektiv žáků i pracovníků školy, aby nový
rok přinesl každému jen to dobré.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Rok se s rokem sešel a máme tu nový
Od 12. ledna začínají Edukativně stirok 2015. Pevně doufám, že bude alespoň mulační skupiny pro předškoláky a jejich
pro všechny tak úspěšný jako ten minulý. rodiče. V deseti lekcích si děti vyzkouší tzv.
Nás v letošním roce čeká mnoho zajíma- „školu nanečisto“.
vých aktivit, o kterých se krátce ve svém
16. ledna jedeme na novoroční konpříspěvku zmíním. Na počátku ledna při- cert do Pozořic, který si poslechneme
jelo do mateřské školy maňáskové diva- v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
dlo s pohádkou plnou písniček a úsměv29. ledna se uskuteční v prostorách
ných momentů. Tentokrát se pohádka mateřské školy pohádkový karneval s Tejmenovala Cukrárna u čarodějky.
tinami, jež začíná v 16.00 hod. Nebude
Tvaroženský zpravodaj
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zde chybět občerstvení a bohatá tombo- středu v měsíci sbírat starý papír, z jehož
la. Již nyní můžete svým dětem připravit výtěžku hradíme akce pro děti z naší mapohádkový kostým. Srdečně všechny teřské školy. Již dopředu všem aktivním
na tuto akci zveme.
sběratelům děkuji.
4. února nás čeká výchovný koncert,
Více se dozvíte na našich webových
kde se děti seznámí s netradičními, ale stránkách www.materskeskolky.cz.
i tradičními hudebními nástroji. V tento
Na závěr svého příspěvku přeji všem
den se nám předvede kvarteto mladých čtenářům zpravodaje hodně štěstí a zdraumělců z Brna. Letos, stejně jako v mi- ví v novém roce a mnoho osobních i pranulém roce, budeme pravidelně první covních úspěchů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Bc. Yvona Hrbáčková
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Pracovní příležitosti v ABB Brno-Slatina
Společnost ABB, přední světová společnost na poli
energetiky a automatizace, rozšiřuje výrobu v lokalitě
Brno-Slatina. Hledáme nové spolupracovníky/
spolupracovnice na následující pozice:
Lokalita: Brno-Slatina – Černovické terasy, Česká republika
Odvětví: výroba/montáž zařízení pro vysoké napětí
Pracovníky pro třísměnné
pozice v úseku:
 montáže
 práškové lakovny a svařování
 skladu
 zkušebny a mezioperační
kontroly
Pracovníky pro dvousměnné
pozice v úseku:
 vstupní logistiky
 vstupní kontroly
Pracovníky do THP oddělení:
 nákupu
 plánování a řízení zakázek
 správy budovy
Pokud splňujete požadavky
a máte zájem zúčastnit se
výběrového řízení, zašlete
svoji žádost na adresu
abb.prace@cz.abb.com
nebo volejte na telefonní
číslo 547 152 018.

Požadujeme:
 dobrou pracovní morálku
 odpovědnost
 spolehlivost
Nabízíme:
 zázemí silné mezinárodní
společnosti, příjemné pracovní
prostředí
 široké spektrum firemních
benefitů (5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek
na stravování a zajištění teplé
stravy atd.)

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti
ABB dáváte souhlas ke zpracování Vašich
osobních dat a jejich uchování v personální
databázi společnosti ABB a to výhradně
za účelem zprostředkování zaměstnání
po dobu výběrového řízení, nejdéle však
jeden rok od jejich zaslání.
Pokud Vás do 21 dnů nebudeme
kontaktovat, dali jsme ve výběrovém řízení
přednost vhodnějšímu kandidátovi.

Objevte, proč lepší svět začíná
s Vámi na www.abb.cz/kariera
Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce
Boží muka v Sivicích
Od 9. listopadu 2014 je součástí Sivic v oblasti Nedbaly Boží muka, která je zasvěcena rodině.
Děkuji známým a kamarádům při stavbě Boží muky za jejich pomoc bez nároku
na odměnu.
Děkuji
• panu Romanovi Tinkovi ze Sivic za vypracování plánů a vyřízení stavebního
povolení,
• paní Částkové a Filipcové za kladné
a rychlé vyřízení stavebního povolení,
• panu Aloisovi a Petrovi Buchtovým ze
Sivic za odvoz a úpravu terénu,
• panu Janovi Kulhánkovi ze Sivic za pomoc při stavbě a provedení štukatérských prací,
• panu Jaroslavovi Neužilovi z Pozořic
za provedení štukatérských prací,
• panu Radkovi Tomancovi ze Sivic
za provedené zemní práce a zajištění
střešní krytiny,
• panu Václavovi Klímovi z Líšně za pomoc při stavbě,
• slečně Petře Buchtové ze Sivic za provedené malby obrazů,
• panu Vítkovi Škrobovi ze Sivic za provedení střešní vazby,
• panu Janovi Smutnému ze Sivic za poskytnutý materiál a zhotovení kříže,
• panu Pavlovi Šmerdovi z Holubic za poskytnutí strojů při zemních pracích,
• panu Jaroslavovi Skládanému ze Sivic za provedené kamenické práce,
• panu Miroslavovi Severovi z Tvarožné za provedení klempířských prací,
• celé mojí rodině za pomoc a manželce trpělivost při stavbě.
Napsal 9. 11. 2014
Zdeněk Kříž
Tvarožná 193

Poselství při slavnosti svěcení nové Boží muky u obce Sivice
Dnes 9. listopadu 2014, v závěru roku
ve kterém jsme si připomínali 20. výročí
Roku rodiny, vkládáme do nově postavené Boží muky Poselství dalším generacím.
Tvaroženský zpravodaj

Tato Boží muka byla vybudována s vědomím a jako připomínka myšlenky, že
nikdy není dost křesťanské lásky, která
vytváří v našich rodinách pravý domov
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pro naše děti. Jim tak vytváří základy pro tý Roch, patron nemocných, lékařů, zajatzdravý život nové nastupující generace ců, sedláků a dalších povolání. V tomto
a jejich rodičům dává další sílu pro svoje poslání mu pomáhej i svatý Urban, sedmmanželství. Tito, spojeni poutem oběta- náctý papež, patron vinařů a bednářů.
Boží muka byla na základě myšlenky
vé lásky, vzájemné úcty a věrnosti dětem
dávají správný příklad pro jejich dospělý „život se měří skutky a ne časem“ postaveživot. Rodina je tak mladým lidem zákla- na v roce 2014 ke cti a chvále Boží rodinou
dem i pro jejich hledání dobrých životních Křížovou z Tvarožné.
Děkujeme všem, kteří k tomu nezištně
partnerů a přípravou i pro jejich manželství. V rodině nacházejí oporu i rodiče ve přispěli radou i pomocí.
Slavnostní svěcení celebroval postáří a také lidé opuštění a osamocení a
spolu úctou k památce zemřelých před- mocný biskup českobudějovické diecéze
ků jim dává pocit rodinné i lidské souná- Mons. Pavel Posád, který svoji kněžskou
ležitosti. Společnosti pak náleží ocenění dráhu začínal v pozořické farnosti.
Koncelebranty byli pozořický farář P.
nenahraditelné úlohy rodičů při výchově
dětí. Rodina naplňuje Ježíšova slova „Hle- Pavel Lacina a tvaroženský farář P. Josef
Rybecký.
dejte nejprve Boží království“.
Tyto pravdy ať pomáhá naplňovat
9. listopadu 2014, Sivice
ochránce proti morovým epidemiím svaFrantišek Kopecký, kronikář ve Tvarožné

Poděkování
Děkuji panu starostovi Ing. Petru Buchtovi, radě obce, obecnímu zastupitelstvu
i všem tvaroženským občanům za podporu opravy vnější fasády farního kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné, která probíhala v letech 2011–2014. Bez Vaší pomoci by se nám dílo
nepodařilo uskutečnit.
Celkové náklady na opravu fasády činily 4.541.328 Kč. Náklady na projektovou dokumentaci, stavební dozor, opravu hromosvodů a další přidružené práce, které se realizovaly v souvislosti s opravou fasády činily ke konci loňského roku 525.118 Kč. Na opravu finančně přispěly všechny obce farnosti.
Obec Tvarožná přispěla v letech 2012–2014 částkou 450.000 Kč. Obec Velatice
150.000 Kč, obec Mokrá-Horákov 450.000 Kč. Jihomoravský kraj v letech 2011–2013
přispěl částkou 317.500 Kč. Ministerstvo kultury přispělo v letech 2012–2014 částkou
1.370.000 Kč. Finančně přispěly také firmy Mane a Bonagro a materiálem firma Kaim.
Ostatní finanční prostředky věnovali jednotlivci. Opravu prováděla ve čtyřech etapách
firma Rekonstruktiva s.r.o.
Jsem rád, že se toto společné dílo podařilo. Bez vzájemné spolupráce by to nebylo
možné.
Také Vás chci do našeho kostela pozvat, a to nejen obdivovat krásnou architekturu, která odkazuje ke kráse Stvořitele, ale i dovnitř do ticha k osobní modlitbě nebo
na společnou bohoslužbu.
P. Josef Rybecký
tvaroženský farář
http://www.farnosttvarozna.cz
29
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Poděkování
29. 11. 2014 jsme byli zařazeni do programu v obci Tvarožná u příležitosti 209. výročí bitvy tří císařů. Představení jsme hráli venku za zvuku děl, dusotu koní a pochodů
vojáků. Zima, výstřely a vojska. Tak autentické prostředí jsme si k našemu vesnickému
divadlu mohli jedině přát. Vskutku zážitek!

Místní fara byla opět naším útočištěm a zázemím, panu faráři Rybeckému velký dík.
Poděkování patří též obci Tvarožná za prostor v programu, milé přivítání a občerstvení.
Nemohu opomenout věrné i náhodné diváky, kteří nám upřímně tleskali a vydrželi sledovat představení i v zimě. Díky!
Divadelní soubor Dramatická jelita
působící při CMG a SOŠPg v Brně

Tvaroženský zpravodaj
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Ze života obce obrazem
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Z historie obce
Stalo se před sedmdesáti lety (1)
V letošním roce si připomeneme přechodně ubytovány. Město Brno vyhlá70. výročí osvobození od nacistické oku- šeno bylo v únoru za pevnost a začalo se
pace. Toto významné výročí připomenou rychle s opevňovacími pracemi. V druhé
oslavy na státní i komunální úrovni.
polovině února se začaly kopati zákopy
Jaká byla situace na frontách na po- také na území naší obce. Byly to pouze menčátku roku 1945? Němci se pokusili osvo- ší opěrné body tvaru S, které byly kopány
bodit obleženou Budapešť. Rudá armáda hlavně na Kopečku a v Krautgartech. Těchto
zahájila 12. ledna 1945 viselsko-oderskou prací se musili zúčastniti všichni nezaměstoperaci. Byla osvobozena zničená Var- naní muži, kteří mohli držeti lopatu. Dozor
šava, západní a jižní Polsko. 27. ledna byl vykonávali Němci. Někteří rolníci musili voosvobozen i nacistický vyhlazovací tábor ziti na opevňovací práce z lesa klády. Na silOsvětim. Tam byl, mimo mnoha jiných, niční zábrany, které byly projektovány, pro
18. února 1942 umučen sedmapadesáti- nedostatek času už nedošlo.
letý Prof. Florián Beneš a 13. srpna 1942
Toho času byla opevňována též budova
dvaapadesátiletý velatický rodák Augus- četnické stanice hlavně proto, aby se mohtin Eliáš, oba z Blažovic. Po bitvě v Arde- la brániti při přepadu ze strany partyzánů.
nách postupovali spojenci do Porýní, kte- Byty v přízemí byly vyklizeny, okna zazděré v únoru obsadili.
na a ponechány jenom střílny. Dosavadní
Na Jaltě se mezi 4. a 11. únorem sešli vchod z chodby byl rovněž zazděn a byl
nejvyšší představitelé tří mocností – SSSR, vybudován jiný vchod proražením stropu
USA a Velká Británie. V bývalém carském a pořízením nouzového schodiště. Okna
paláci se na konferenci pod krycím názvem Argonaut jednalo o poválečném
uspořádání Evropy.
A co se dělo v lednu a v únoru 1945
ve Tvarožné? Zásobování obyvatelstva
Protektorátu bylo zajišťováno lístkovým
způsobem. Byl nedostatek potravin, k dostání nebyly ani další životní potřeby. Kvetl výměnný obchod.
V Pamětní knize obce Tvarožny je
kronikářem Janem Krejčím na straně
288 zapsáno: „…V prosinci 1944 muselo
nastoupiti 23 občanů na opevňovací práce,
které byly prováděny na východní Moravě
a na hranicích rakousko-maďarských.
V lednu a v únoru 1945 náletů ubylo, vyskytly se však jiné známky blížící se fronty.
Častěji a častěji přicházely do vesnice menší
nebo větší skupiny německého vojska, které
Richard Knos
při svém ústupu na západ byly po domech
Tvaroženský zpravodaj
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v poschodí byla zabedněna dřevěným mřížovím, aby se zabránilo vhození ručních
granátů…“
V té době už byl více než tři roky
po smrti tvaroženský rodák a líšeňský občan Richard Knos (*19. 11. 1899
+30. 9. 1941), zastřelený v Kounicových
kolejích.
A co další tvaroženští odbojáři a vojáci? Čtyřiačtyřicetitiletý starosta Stanislav
Veselý (*17. 11. 1900) byl v lednu převezen z brněnských Kounicových kolejí
do věznice Flossenbürg a koncem února
do její pobočky v Plattlingu. Stejně starý
redaktor Jan Frodl (*17. 10. 1900) byl v té
době vězněn v koncentračním táboře
Buchenwald.
Sedmatřicetiletý učitel Bohuslav Dostal (*14. 9. 1907), vězněný v Breaslau, byl
s ostatními vězni 25. ledna 1945 přemístěn do káznice Waldheim v Sasku. Důstojník československé armády, čtyřicetiletý
Vlastimil Blahák (*30. 1. 1905), uprchl při
evakuaci věznice v Halle.
MUDr. Josef Liškutín (*13. 8. 1910)
směřoval na západ s I. armádním sborem
generála Ludvíka Svobody. V té době byl
již držitelem medaile za zásluhy I. stupně
a Pochvalného uznání 5. stupně. Bylo mu
34 roků.
Čtyřiadvacetiletý František Havel
(*29. 1. 1921) postupoval na východ

Jan Frodl

s československou brigádou, zařazenou
ve 3. armádě amerického generála George S. Pattona.
Tvaroženskou školu navštěvovalo
na začátku roku 1945 49 chlapců a 59 děvčat. Učili je řídící učitel Jan Krejčí a učitelé
Josef Fojtl a Anna Smržová. Vyučování
bylo 16. dubna přerušeno pro nastalé
válečné události. Správcem farnosti při
kostele sv. Mikuláše byl rodák z Jakubové
u Rapotic třicetiletý P. Josef Soukop.
František Kopecký,
kronikář obce

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 8. března 2015. 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.
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Naši jubilanti
leden–únor 2015
91 let

Pěgřímek Josef, Tvarožná 31

85 let	Brzobohatý Jan, Tvarožná 49
Staňková Anežka, Tvarožná 162
80 let	Junková Jiřina, Tvarožná 224
Chlup Rudolf, Tvarožná 249
75 let	Havlásek Miroslav, Tvarožná 262
Brzobohatá Dana, Tvarožná 248
65 let	Daněk František, Tvarožná 295
Rafaj Jiří, Tvarožná 252
Pulcová Jana, Tvarožná 70
Křížová Marie, Tvarožná 338
Hradský Oldřich, Tvarožná 315
Švehla Radoslav, Tvarožná 279
60 let	Klašková Růžena, Tvarožná 328
Foltýnová Hana, Tvarožná 191
Pešková Libuše, Tvarožná 333
50 let	Struhař Vladislav, Tvarožná 128
Šebesta Miroslav, Tvarožná 244
Brzobohatý Pavel, Tvarožná 167
Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE

Hledám bydlení ve Tvarožné
a okolí – menší RD se zahrádkou
nebo byt 2–3+1 s balkonem.

Tel.: 722 063 341
Tvaroženský zpravodaj
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce,
v nákladu 320 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz.
Příspěvky můžete zasílat i na zpravodaj@jpk-design.cz. Datum vydání 19. 1. 2015.
Tvaroženský zpravodaj
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Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše, komorní soubor Danielis, 7. prosince 2014

Živý betlém, 23. prosince 2014

Vítáme Vás!

