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Vážení spoluobčané, 
vítám vás u prázdninového čísla zpravo-

daje.
Tak sotva nám trochu pominula korona-

virová hrozba, máme tu hrozbu další a tou 
je současné letní počasí, projevující se vy-
sokými teplotami a bouřkami s přívalovým 
deštěm a silným větrem.

Byli jsme zvyklí, že tropické bouře se 
vyskytují spíše v  jiných zeměpisných šíř-
kách a tornáda vesměs na americkém kon-
tinentu. A  najednou tu máme velice silné 
tornádo necelých 50 kilometrů vzdušnou 
čarou. Dalo by se říci téměř za humny. Lidé 
v několika obcích na  jižní Moravě přišli ne-
jen o střechu nad hlavou, ale někteří i o celý 
dům a několik z nich i o život. I když se růz-
né přírodní katastrofy dají fyzikálně vysvět-
lit, velice těžko lze předpovídat kdy, kde 
a v jaké intenzitě se vyskytnou. 

Možná, že smyslem takovýchto tragédií 
je uvědomění si sounáležitosti s  druhými 
a  příležitost k  pomoci. Z  tohoto pohledu 
se pak tato neštěstí týkají především těch, 
které nepostihly. Dávají člověku šanci, aby 
se projevil jako člověk. Způsoby jsou různé, 
možnosti může mít každý jiné, ale lhostej-
ným by neměl zůstat nikdo. 

Jsou prázdniny, doba dovolených a  od-
počinku. Mnozí je v důsledku řádění přírod-
ního živlu prožijí jinak, než jak si představo-
vali a plánovali. Vám, milí spoluobčané, ale 
přeji, aby vás nic podobného nejen o letoš-
ních prázdninách, ale ani nikdy v budoucnu, 
nepotkalo.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Poděkování
Děkujeme tvaroženským hasičům a všem občanům, kteří pomáhají obcím postiženým 
tornádem zasíláním finančních příspěvků nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

Informace o akcích a událostech
•	 28. května pořádala tvaroženská farnost Noc kostelů, s programem v kostele sv. Mi-

kuláše.
•	 12. června zorganizovali pro veřejnost pracovníci Muzea ve Šlapanicích procházku 

obcí Tvarožnou zaměřenou na téma bitvy tří císařů. 
•	 14. června se konalo slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ.
•	 18. června se konalo u vodní nádrže za obcí cvičení hasičů s bambivakem.
•	 20. června pořádala Jednota Orel Tvarožná závody RC modelů.
•	 27. června se konal Farní den, u příležitosti výročí 25 let od kněžského vysvěcení 

tvaroženského faráře P. Pavla Kopečka.

Pozvánka na plánované akce a události
2.–3. srpen – Olympiáda TJ Sokol. 
5. srpen – Letní kino.
6. srpen – Diskotéka – DJ P.M.C.
7. srpen –  připomínka výročí založení četnické stanice ve  Tvarožné (100 let) – křest 

knihy Františka Kopeckého Případy (nejen) tvaroženských četníků, výstava 
dobových artefaktů za  účasti četníků z  historické četnické stanice Kuřim, 
v závěru vystoupení hudební skupiny Tamburáši. 

8. srpen – Tvaroženská pouť, letní kino.
28. srpen – Obecní hody, hraje kapela Šardičanka.

Aktuality z obce

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červenec–září 2021
středa 21. 7. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 31. 7. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 4. 8. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 14. 8. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 18. 8. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 25. 8. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 1. 9. 2021 15.00–18.00 hod.
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sobota 11. 9. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 15. 9. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 25. 9. 2021 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.

Informace ZO a OÚ
Usnesení č. 16 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 10. května 2021 v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/16/21 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 2/16/21 – Návrhovou komisi:  
 Mgr. Pavel Daněk 
 Ing. Jiří Brzobohatý 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3

  Usnesení č. 3/16/21 – Ověřovatele zápisu: 
 Lenka Dumpíková, DiS. 
 Milan Filipec 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 3

V 18:15 hodin se dostavil zastupitel pan Rudolf Kaláb.

  Usnesení č. 4/16/21 – Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 
74.531 Kč spolku Tady to mám rád, z. s., na zaplacení části kupní ceny nemovitosti 
v obci Mokrá-Horákov v rámci projektu Nový domov. 
Příloha č. 1 – Darovací smlouva 
Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí finančního daru 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 5/16/21 – Směnu pozemku p. č. 2082 v k. ú. Holubice o výměře 
340 m2 zapsaného na LV č. 1400 pro obec Tvarožná a pozemku p. č. 793/5 v k. ú. 
Tvarožná o výměře 340 m2 zapsaného na LV č. 1173 pro obec Holubice a pověřuje 
starostu uzavřením směnné smlouvy s obcí Holubice. Související náklady 
(příprava smlouvy, návrh na vklad do KN) hradí navrhovatel – obec Holubice. 
Příloha č. 3 – Zveřejnění záměru obce Tvarožná směnit nemovitý majetek 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2
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  Usnesení č. 6/16/21 – Vyřazení majetku dle přílohy č. 4. 
Příloha č. 4 – Zmařené investice 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2

  Usnesení č. 7/16/21 – Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč pro Junák – 
český skaut, středisko Pozořice, z. s., na pořízení stanových plachet. 
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 2

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –

 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  – – –

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

  Zprávu starosty. 
Návrh usnesení.

Ve Tvarožné dne 10. 5. 2021

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Lenka Dumpíková, DiS., v. r. 

Milan Filipec, v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Darovací smlouva
Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí finančního daru
Příloha č. 3 – Zveřejnění záměru obce Tvarožná směnit nemovitý majetek 
Příloha č. 4 – Zmařené investice
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace
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Usnesení č. 17 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 28. června 2021 v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 

  Usnesení č. 1/17/21 – Program zasedání zastupitelstva obce 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 2/17/21 – Návrhovou komisi:  
 Rudolf Kaláb 
 Bc. Jan Spáčil 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 3/17/21 – Ověřovatele zápisu: 
 Mgr. Věra Floriánová 
 František Kopecký 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 4/17/21 – Roční účetní závěrku obce Tvarožná za rok 2020. 
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty  
Příloha č. 1a – Rozvaha 
Příloha č. 1b – Příloha k výkazům 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 5/17/21 – Závěrečný účet obce Tvarožná za rok 2020 – přijat bez 
výhrad.  
Příloha č. 2 - Návrh závěrečného účtu za rok 2020  
Příloha č. 2a – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 
Příloha č. 2b – Zpráva o výsledku řádné inventarizace za rok 2020 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 6/17/21 – Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička za účelem společné-
ho nákupu energií pro rok 2022. 
Příloha č. 3 – Smlouva o spolupráci 
Příloha č. 3a – Zastupované subjekty 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 7/17/21 – Finanční podporu obcím postižených přírodní katastrofou 
ve výši 100 tis. Kč zasláním na účet veřejné sbírky JMK a pověřuje radu obce 
provedením rozpočtového opatření. 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 5

  Usnesení č. 8/17/21 – ZO nesouhlasí s výstavbou rodinných domů na pozemcích 
par. čísla 445/100 a 445/102 v k. ú. Tvarožná.  
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové ZO 5

  II. Zastupitelstvo obce po projednání NESCHVALUJE:

  – – –
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 III. Zastupitelstvo obce Tvarožná UKLÁDÁ: 

  ZO ukládá radě obce vstoupit do jednání s vodoprávním úřadem v souvislosti ná-
vrhu opatření v problémových úsecích koryta potoka. 

  ZO ukládá radě obce zajistit dendrologický posudek vzrostlých stromů v lokalitě 
u dvora.

 IV. Zastupitelstvo obce Tvarožná ODKLÁDÁ: 

  – – –

 V. Zastupitelstvo obce Tvarožná BERE NA VĚDOMÍ: 

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

Ve Tvarožné dne 28. 6. 2021

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

František Kopecký, v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 
Příloha č. 1a – Rozvaha
Příloha č. 1b – Příloha k výkazům 
Příloha č. 2 – Návrh závěrečného účtu za rok 2020 
Příloha č. 2a – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Příloha č. 2b – Zpráva o výsledku řádné inventarizace za rok 2020
Příloha č. 3 – Smlouva o spolupráci
Příloha č. 3a – Zastupované subjekty
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Základní škola Tvarožná
V červnu skončil další kovidový školní 

rok. Výuka teď byla opět protkaná různý-
mi mimořádnými opatřeními a  omezení-
mi. Museli jsme se každé pondělí testovat 
antigenními testy na zjištění viru covid-19, 
stále mít na obličeji ochranu 
nosu a  úst = dospělí respi-
rátor a  děti roušku, nesměli 
jsme sportovat a  zpívat. Do-
poručeno bylo chodit hod-
ně do  přírody, dodržovat 
homogenní skupiny a  ne-
vpouštět do školy cizí osoby. 
30. června jsme se všichni 
sešli, abychom si rozdali vy-
svědčení a celý uplynulý rok 
zhodnotili a  slavnostním 
zvoněním zakončili.

Hodnocení prospěchu 
za  druhé pololetí bylo opět 
náročné vzhledem k dlouhé 
distanční výuce, ale všich-
ni žáci se opravdu snažili 
předvést ten nejlepší vý-
kon. Výsledkem je postup 
všech žáků do  vyššího roč-
níku, žádná snížená známka 
z  chování, 59 vysvědčení 
se samými výbornými a  za-
meškaných jen 1  166 hodin, 
což je průměrně 15 hodin 
na žáka. Je to velmi nízké čís-
lo a s absencí se tak dostává-
me pod dlouhodobý průměr. 

Během posledních červ-
nových dní byla škola plná 
aktivit: nacvičili jsme Mo-
ravskou besedu, navštívili 
s páťáky Prahu, zajeli do pla-
veckého bazénu ve Vyškově, 
podívali se k lamám na Hády 

do Brna, prozkoumali okolí rybníku, sešli 
se s  předškoláky a  jejich rodiči, zahráli si 
plno her, podívali se na zámek do Slavko-
va, vyhodnotili všechny soutěže za  celé 
pololetí a  rozloučili se s žáky pátého roč-

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Druháci poznávají živočichy u rybníka

Rozloučení s páťáky na obecním úřadě

Na programu o včelách v Lama centru v Brně
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níku. Poslední školní soutěží byl tradiční 
Tvaroženský slavík. Vítězkou se stala Nikča 
Polesná z 5. třídy.

Páťáci si již tradičně při-
pravili rozlučkový program, 
který prezentovali na  schůz-
ce s rodiči, také na obecním 
úřadě při zápisu do pamětní 
knihy a nakonec i při setkání 
se všemi žáky a  učitelkami 
v úterý 29. června. V novém 
školním roce se na  16  páťá-
ků mohou těšit v ZŠ v Pozo-
řicích, na jednoho žáka na ZŠ 
Kotlářská v Brně, na dva žáky 
na Gymnáziu ve Šlapanicích 
a  na  dva na  Biskupském 
gymnáziu v  Brně. Za  nás 

všechny jim přeji hodně úspěchů v  no-
vém místě i v novém třídním kolektivu!

Naši školu ale neopouští jen páťáci. 
S jejich odchodem končí pracovní poměr 
i paní asistentce Ivaně Zelinové. Bohužel 
se musíme rozloučit i  s  paní učitelkou – 
speciálním pedagogem Vlastimilou Slád-
ečkovou a  paní učitelkou Ivou Frýzovou. 
Obě skvěle doplňovaly náš kolektiv. Všem 
třem děkuji za  skvělou práci s  žáky naší 
školy a  přeji jim za  nás všechny hodně 
úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Během prázdnin nás ve  ško-
le čeká pravidelný úklid, obvyk-
lá údržba interiérů, ale také opra-
va fasády na  místech, kde opadává.  
V  měsíci červenci bude před školu při-
staven kontejner na  starý papír. Děkuji, 
že sbíráte s námi! 

Všem žákům, rodičům i celému týmu 
zaměstnanců školy děkuji za  perfektní 
práci a spolupráci v průběhu celého škol-
ního roku. Teď nás čeká zasloužená dovo-
lená a žáky prázdniny.

Všem nám přeji pohodové slunečné 
léto!

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Na výletě ve Slavkově

Závěr školního roku – závěrečný taneček
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěv-

ku bych se krátce zmíni-
la o  závěru školního roku 
2020–2021.

14. června probíhalo 
na  školní zahradě pasová-
ní devatenácti předškoláků 
na  školáky v  plné parádě. 
Taky jsme si zatancovali a za-
soutěžili. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat mamin-
kám předškoláků, které na již 
zmíněné akci zajistily hojné 
pohoštění pro všechny zú-
častněné a  panu Kousalovi 
za  zajištění grilování. Rov-
něž děkuji zřizovateli, všem 
příznivcům mateřské školy, 
sponzorům, ale i sběratelům 
starého papíru, hliníku, ví-
ček od PET lahví za podporu, 
kterou nám ve školním roce 
2020–2021 věnovali. Bude-
me se těšit i v příštích letech 
na  velmi dobrou spolupráci 
a  hezké vztahy, jež zde do-
posud panovaly. Nyní již pravidelně bude-
me mít přistaven kontejner na papír před 
mateřskou školou, a to každý sudý měsíc.

Nyní bych se krátce zmínila o  organi-
začních záležitostech, týkajících se příš-
tího školního roku. Školní rok zahájíme 
1. 9. 2021 v 6,45 hod. Úplata za předškol-
ní vzdělávání bude od  září 2021 nadále 
450 Kč měsíčně. Děti v posledním ročníku 
vzdělávání jsou od  úplaty osvobozeny. 
Úplata za  předškolní vzdělávání se hradí 
pouze na účet mateřské školy. 

Stravné se hradí pouze na  účet se 
splatností do 20. v měsíci na měsíc násle-
dující.
Strávníci ZŠ  7–10 let: 400 Kč
 11–14 let: 440 Kč 

Strávníci MŠ celodenní stravování s odkla-
dem povinné školní docházky: 700 Kč.
Strávníci MŠ polodenní stravování s  od-
kladem povinné školní docházky: 600 Kč.
Strávníci MŠ celodenní stravování: 650 Kč.
Strávníci MŠ polodenní stravování: 550 Kč.

Do  věkových skupin jsou strávníci za-
řazováni na  dobu školního roku, ve  kte-
rém uvedeného věku dosahují (od  1. 9. 
do 31. 8. ).

Číslo účtu MŠ Tvarožná je 
168323241/0300. Variabilní symbol zadej-
te rodné číslo dítěte. První platba na září 
2021 musí být uhrazena do 20. srpna 2021 
a  poslední platba bude v  květnu 2022 
na červen. Prosíme o pozastavení plateb 
na prázdniny. Děkujeme.

Výlet do papouščího ZOO Bošovice  11. 5. 2021

Výlet na Špilberk 26. 5. 2021
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V červenci se provádí vyúčtování stráv-
níků, přeplatky do 200 Kč se automaticky 
převádí na další školní rok, nad 200 Kč se 
posílají zpět na  účet, pokud se vedoucí 
ŠJ nedomluví s  rodiči jinak. Od září 2021 
bude fungovat pouze elektronické odhla-
šování a  přihlašování obědů a  svačinek. 
Dětem, které nově nastoupí do MŠ od 1. 9. 
2021, vydá paní Bajerová, vedoucí ŠJ, uži-
vatelské jméno a  heslo v  termínu od  23. 

do 31. 8 2021 v prázdninové 
provozní době MŠ (7,00–
16,00 hod.). 

Systém je možné obslu-
hovat dvěma způsoby. Přes 
webové stránky www.jídel-
na.cz nebo aplikací na  mo-
bilním telefonu, která je 
jednorázově zpoplatněna 
poplatkem cca 50 Kč. Návod 
na  použití systému si stáh-
něte na  našich webových 
stránkách www.mstvarozna.
cz.

Od 23. 8. do 27. 8. od 8,00 
hod. do  16,00 hod. bude 
paní školnice Anežka Konči-
tíková v  prostorách mateř-
ské školy přebírat přikrývku 
a polštář od rodičů dětí, kte-

ré se budou od září v mateřské škole vzdě-
lávat celodenně. 

Dne 19. 8. 2021 proběhne od  16,00 
hod. v prostorách mateřské školy schůzka 
rodičů, jež se týká organizačních záleži-
tostí školního roku 2021–2022. 

Všem čtenářům zpravodaje přeji, aby 
si letní měsíce užili s lidmi, které mají rádi, 
a na místě, kde se jim líbí a kde je jim dob-
ře.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Ze života obce
Nová kniha o četnících 

Obec Tvarožná vydala ke  100. výro-
čí zřízení místní četnické stanice knihu 
kronikáře Františka Kopeckého s názvem 

„PŘÍBĚHY (NEJEN) TVAROŽENSKÝCH ČET-
NÍKŮ“. 

Obsahem knihy je běžná činnost 
tvaroženských četníků na  pozadí po-

měrů a  událostí v  samostatné republice 
i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 
1921–1945. 

Její součástí jsou příběhy z  Brněnska, 
Bučovicka, Slavkovska a Vyškovska. 

Autor píše o  krádežích, vraždách, se-
bevraždách, hazardních hrách, doprav-

Netradiční letní oslava narozenin v MŠ

Koupání v MŠ na konci školního roku
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ních nehodách a  o  dalších 
skutečných smutných událos-
tech místního i  regionálního 
významu. 

Informace o popisovaných 
případech čerpal v  Okresním 
archívu Brno-venkov, v  Okres-
ním archívu Vyškov, v  Mo-
ravském zemském archívu, 
v  Moravské zemské knihovně, 
v Archivu bezpečnostních slo-
žek, v  četnických kalendářích 
i obecních kronikách.

V  závěru knihy nechybí 
zprávy o  dění ve  Tvarožné, 
Velaticích, Horákově a  v  Mok-
ré v  letech 1945–1949, tedy 
o událostech, řešených už pod 
názvem Sbor národní bezpeč-
nosti. 

Přílohami jsou fotogra-
fie, archívní materiály, ukázky 
z  četnických zápisů, novin, 
kronik a četnických kalendářů. 

Autorovým cílem je přispět 
k  pochopení nelehké práce 
tehdejších strážců pořádku 
a  bezpečnosti a  nahlédnout do  jejich ži-
votů.

Na 352 stranách najdete řadu hořkých 
a  truchlivých příběhů, které vás snad 
svým obsahem zaujmou.

„Křest“ knihy bude v  sobotu 7. srpna 
v areálu kulturního domu a můžete ji zís-
kat na Obecním úřadě ve Tvarožné.

Cena ANNO
Ve  středu 30. června byly v  Primátorském salónku na  brněnské Staré radnici pře-

dány diplomy osobnostem nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
za rok 2020. 

Ocenění v 6. ročníku tohoto hodnocení předala brněnská primátorka Markéta Vaň-
ková, která má nad akcí záštitu. 

Jednou z 13 vybraných osobností je i tvaroženský kronikář František Kopecký, který 
byl navržen Brněnským městským střeleckým sborem, jehož je zakládajícím členem 
a už tři roky i kronikářem. 
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Předání ceny JMK p. Františku Kopeckému
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Cena Jihomoravského kraje
V pondělí 28. června předal bývalý hejtman Bohumil Šimek v zahradě Löw-Beero-

vy vily 13 osobnostem cenu Jihomoravského kraje za rok 2020. Na návrh Brněnského 
městského střeleckého sboru byl oceněn i tvaroženský kronikář František Kopecký.
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JRK Česká republika s.r.o.

Bolzanova 1 I Praha 110 00

www.meneodpadu.cz 

Tvarožná začíná boj s odpady

Omezování skládkování

V  současné  době  se  v České  republice
skládkuje  46 % odpadů (hůře  jsou na tom v
Evropě  jen balkánské  státy).  Tendence  je  ale
jasná:  skládkování  postupně  omezovat  až
téměř vypustit.  

Velký  bič  nachystala  Evropská  unie,  která
svými  odpadovými  směrnicemi stanovila  jasné  a  přísné  cíle:  Do  roku  2035
navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování komunálních
odpadů na 10 %. 

Druhý  tlak  způsobuje  česká
legislativa. 1.  ledna  začal  platit  nový
odpadový zákon, který městům i obcím
radikálně  navyšuje  poplatek  za
ukládání  směsného  komunálního
odpadu  (SKO)  na  skládku.  V současné
době  platí  města  a  obce  500  Kč  za
každou  tunu  SKO.  Při  nesplnění
skládkovacích  limitů  se  poplatek
navyšuje  na  800  Kč  za  každou  tunu

navíc. V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na  1 850 Kč.
Toto drastické zdražování se pak může promítnout i  do poplatků za odpady u
samotných občanů. Proto je v zájmu každého z nás uchopit do rukou tu jedinou
zbraň,  kterou  máme –  snížit  objem  SKO v naší  obci.  Toho  docílíme  i  tím,  že
budeme vytvářet méně odpadu a začneme pořádně třídit. 
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JRK Česká republika s.r.o.

Bolzanova 1 I Praha 110 00

www.meneodpadu.cz 

Produkce odpadů v Tvarožné

Každý občan naší obce v průměru ročně vyprodukuje 209 kg SKO.   Abychom se
ale  vyhnuli  zdražování  a  například  v roce  2024  platili  pouze  500  Kč  za  tunu,
musíme snížit množství SKO maximálně na 170 kg/občan/rok. 

Míra třídění  v naší  obci  dosahuje  pouhých 19 %. Každý
občan ročně vytřídí pouze  12 kg papíru, průměr v České
republice  dosahuje  22  kg/občan/rok.  U plastu  jsme  ve
stejné  rovině  jako  celorepublikový  průměr,  tzn.  15
kg/občan.  Je  tady  proto  obrovský  prostor  pro  zlepšení
u každého z nás. Už v roce 2025 totiž musíme dosáhnout
60% míry třídění.

V současné  době  navíc  Tvarožná  doplácí  110  Kč  za
každého  občana.  Pokud  nezačneme  více  třídit
a předcházet vzniku odpadu, bude částka stále narůstat.  

Změny v Tvarožné

V souvislosti s novou legislativou a těmito vysokými čísly se naše obec rozhodla
podniknout potřebné změny, které nám pomohou zlepšit tuto alarmující situaci. 

První z nich je nádobový sběr plastu a papíru od domu.
Občané, kteří  budou mít zájem, zdarma získají  nádoby
na tyto odpady. Na nádoby se pak nalepí speciální QR
kódy,  které  slouží  k evidenci  odpadu.   Druhý  krok  ke
změně, je evidence SKO, ta bude také probíhat pomocí
QR kódů. O podrobnostech o distribuci nádob i kódů vás
budeme  včas informovat. 

Při  výsypu  pak  pracovníci  svozové  společnosti  kódy
načtou  do  evidenčního  systému  a Tvarožná  tímto  způsobem  získá  ucelený
přehled  o  celkovém  množství  odpadu.  Následovně  tak  může  optimalizovat
odpadové hospodářství, aby poplatky za odpad pro občany zůstaly ve stejné výši.

Prosíme všechny občany, třiďte odpad, má to smysl! Děkujeme za spolupráci a 
těšíme se na společné budování obce s minimem odpadu.
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Informace z regionu
Regionální značka BRNĚNSKO originální produkt®  
má své první držitele

Místní akční skupi-
na (MAS) Slavkovské 
bojiště učinila další 
krok v  podpoře míst-
ních podnikatelů, a to 
založením vlastní regi-
onální značky BRNĚN-

SKO originální produkt®.
První certifikáty byly slavnostně pře-

dány u příležitosti Dnů Slavkova na řeme-
slném jarmarku v sobotu 29. 5. 2021 v pře-
krásném prostředí Rubensova sálu zámku 
Slavkov u Brna. Na tomto jarmarku se tak 
mohli návštěvníci setkat s čerstvě oceně-
nými produkty. Stánek MAS byl součástí 
Pohádkové cesty, a tak zájemci měli mož-
nost seznámit se s myšlenkou regionální 
značky a prací MAS.

Regionální značka BRNĚNSKO zahrnu-
je území kolem Brna od  Kuřimi, přes Ro-
sice, Židlochovice až po  Slavkov. Je sou-
částí Asociace regionálních značek, která 
koordinuje 30 značek po  celé republice. 

Regionální značku získají výrobky, které 
jsou výjimečné svou vazbou na  region,  

na  jeho charakter, tradice, kulturu či 
historii, a které svojí jedinečností mají vel-
ký potenciál v cestovním ruchu. Zákazník, 
který si koupí produkt označený regionál-
ní značkou, má jistotu, že tento produkt 
splňuje standardy regionálního značení.

První certifikované výrobky regionální 
značkou BRNĚNSKO originální výrobek: 
keramický Podržkvítek Lucie Babákové ze 
Želešic, selské víno Pavla Husáka z Nesva-
čilky, Kdoulový sýr a Višně z Líšně z Chuti 
Moravy, mléčné bio výrobky Veroniky 
Kropáčkové z  Nelepče, medovina Jindři-
cha Kříže z Nosislavi, víno z Vinařství u Kří-
žů z  Viničných Šumic, Le-Mi česká lněná 
autorská móda Lenky Miczkové z  Hajan, 
med Jaroslava Martínka z  Kuřimi, Elegan 

originální šitá móda s autorskými potisky 
Nely Šulákové z Velešovic, uzené maso Jo-
sefa Jůzy z Březiny, Vildenberské pivo Ale-
še Šmerdy z  Holubic, moravské zemské 
víno z  vinařství Vykoukal z  Hostěrádek-

-Rešova, děrované kraslice Pavly Taubero-
vé z Křenovic, víno, mošt a želé z rodinné-
ho bio vinařství Válka z Nosislavi. 

Mgr. Hana Tomanová 
Manažerka MAS Slavkovské bojiště 

www.slavkovskebojiste.cz
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Tvaroženské domy (9)
Ve  vzpomínkách starosty Jindřicha 

Galleho (*1884 †1971) se dočteme, že  za-
hrada velkostatku byla rozparcelována 
na stavební místa. Začalo se stavět a  tak 
byla od č. 23 vybudována silnice k okresní 
silnici do Pozořic. Stála 20.000 korun. 

Bylo ještě nutné spojit tuto část obce 
s  Novou ulicí a  Krhonem. Bez mostu to 
nešlo. Starosta se vypravil na hejtmanství 
se žádostí o peníze. Tam mu řekli: „Dejte 
nám 30.000 a  my ten most necháme po-
stavit“. To se mu zdálo mnoho. Zavolal si 
cementáře Václava Šlezingera, domluvil 
dělníky a ti za týden most postavili. Jak se 
říká „načerno“. Stál 7 tisíc. 

Po mostě který nechal vybudovat sta-
rosta Galle se dostaneme na  levý břeh 
potoka. Tam je jiný terén než na  břehu 
pravém. Situace historického jádra nám 
ukazuje omezení svahem pod Krhonem, 

bývalými Važanicemi. Ten neumožňoval 
hluboký prostor pro domy, dvory, kůlny 
humna a  stodoly, jako na  břehu pravém. 
V této části obce docházelo, jak je zřejmé, 
k častějšímu dělení majetků. 

První usedlostí je dům č. 26. Jeho 
prvním majitelem byl od  roku 1661 Pa-
vel Horáček. Následovali Bartl Aatz (1673), 
Martin Bayerle (1690), Jakub Langer (1729), 
Jan Schlesinger (1736) a po osmačtyřiceti 
letech Václav Schlesinger (1784). Další ma-
jitel této rolnické usedlosti Martin Schle-
singer (1797) platil v  roce 1820 za  dvě 
světnice a  jednu komoru domovní daň 
20 krejcarů. 

Po  dvaapadesáti letech vlastnili used-
lost Melchior a  Josefa Schlesingerovi 
(1849), následovali Inocenc Šír (1880), 
František a  Marie Skládaných (1883), Jan 

Z obecní kroniky – rok 1961
To bylo žáků…
Školství 1961

Do školy opět byl stanoven nový ředitel Stanislav Vrbka. 
Ve škole bylo zapsáno 366 žáků, nejvyšší počet od počátku školy, kteří se rozdělili 

do 12 tříd.
Jako jiná léta i letos pomáhaly děti Jednotnému zemědělskému družstvu. Za svou 

práci obdržely 5.000,- Kč na zakoupení pomůcek. Při umístění nastoupilo 7 žáků v ze-
mědělství a  jeden v hutnictví. Celkem vycházelo 73 dětí, které se šly učit a studovat. 
Čtyři žákyně nastoupily přímo do pracovního poměru bez učení, jako pomocné síly.

Děti, které dříve navazovaly styky se sovětskými pionýry obdržely od pionýrské or-
ganizace v Mogylevě/Běloruská sovětská socialistická republika krásné dary, jako alba, 
obrazy a jiné památky.

Velikou slavnost navštívil i okresní tajemník Komunistické strany s. Burša Vladimír, 
který dary předal.
(Kronika str. 60)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce
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a  Žofie Floriánovi (1900) a  od  roku 1927 
Josef a Anna Bendovi. 

Příjmení Benda stejně jako podobné 
varianty má původ v osobním jméně Be-
nedikt (blahoslavený, požehnaný). 

Dalším domem v této řadě, u kterého 
známe majitele, je dům č. 78 (fotografie). 
Prvním známým majitelem je Jan Štěpá-
nek (1873). Následovali Jan a Barbora (roz. 
Štěpánková) Daňkovi (1886), Jan Daněk 
(1898), Josefa Veselá (1921) a  farní kostel 
Tvarožná. V době kterou pamatuji tam by-
dlela Žofie Floriánová.

Vedle stojí dům č. 114. 
Byl zbourán a nově posta-
ven tak jako mnohé další 
domy ve Tvarožné. U toho 
postupné vlastnictví ne-
znám. Pamatuji si tam šev-
ce Šubrta a jeho zetě Josefa 
Hlavatého, četníka a přísluš-
níka SNB. Ten byl předsedou 
Místního národního výboru 
(1965–1971) a matrikářem. 
Jako docela nedávnou vzpo-
mínku připojuji fotografii 
domu.

Dalším v  této řadě je 
dům č. 94. Vznikl odděle-
ním z celolánu č. 27. Ten byl 
v roce 1858 rozdělen na dva 
půllány, tedy č. 27 a č. 94. 

Prvními majiteli byli An-
dreas a  Marie Crhovi. Ná-
sledovali Josef a  Jenovéfa 
Eliášovi (1894), od roku 1913 
Jenovéfa Eliášová a  od  roku 
1927 Stanislav Veselý. 

Rodiči pozdějšího sta-
rosty Stanislava Veselého 
byli František Veselý (ze-
mřel ve věku 39 roků) a jeho 
manželka Františka, rozená 

Eliášová. Měli ještě tři mladší děti. O dva 
roky mladšího dobrodruha a  redaktora 
Jaroslava (autora „Vzpomínek na domov“), 
o čtyři roky mladší dceru Marii provdanou 
Kroužkovou a syna Adolfa (*1907). 

Kupní smlouvou datovanou 5. ledna 
1937 získal dům Stanislavův mladší bratr 
Adolf a jeho manželka Filoména.

Jako první majitel domu č. 27 (fotogra-
fie) je v roce 1654 zapsán Pavel Aude. Ná-
sledoval Václav Aude (1666), už za rok Ha-
vel Čáp (1667), Matěj Kaláb (1673), Georg 

Dům č. 78

Dům č. 114
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Sigmund (1682), Josef Sig-
mund (1707), Matouš Gale 
(1716), Ondřej Kaláb (1729), 
František Maděránek (1749) 
a František Crha (1782). Maji-
tel usedlosti Jan Crha (1806) 
platil v  roce 1820 za  jednu 
světnici a  jednu komoru do-
movní daň 20 krejcarů. 

Příjmení Crha se odvo-
zuje ze jména Cyril. Už Cyril 
a  Metoděj jsou zmiňováni 
jako Crha a Strachota.

Od  roku 1876 usedlost 
vlastnili Marie a František Crhovi, potom 
Rudolf Galle (1881), František Crha (1886), 
Karel Riegel (1904), už za  dva roky Jan 
a Marie Rozhonovi (1906) a od roku 1911 
František a Žofie (roz. Galová) Klimešovi. 

Desátník dragounského pluku č. 6 
František Klimeš zemřel 8. ledna 1916, 
dům zdědila vdova Žofie. Od  roku 1949 
dům vlastnil syn Jaroslav s  manželkou 
Františkou. 

Příjmení Klimeš je slovanskou podo-
bou jména Klement. 

Prvním majitelem domu č. 28 je Mar-
tin Čech (1657). Následovali Jakub Čech 
(1668) a  Mikuláš Čech (1699). Pak se ma-
jitelé rychle střídali. Od  roku 1709 tam 
byl Jan Šof, po  něm Ondřej Zikmund 
(1713), Melichar Kadlec (1716), Matěj Hni-
lica (1719) a Martin Kadlec (1723). Ten tam 
bydlel dlouho – dvaapadesát roků. V roce 
1775 už tam byl Florián Čísl. Po šestatřice-
ti letech vlastnili dům a pozemky Matiáš 
Čísl a jeho manželka Tekla roz. Kabelková, 

V  roce 1820 platila už ovdovělá Tekla 
Číslová, jak to potvrzuje výpis z  matriky, 
domovní daň 20 krejcarů.

Po třinácti letech usedlost vlastnil Ma-
tiáš Čísl (1839). Následovali Jan a  Cecilie 
Dvořákovi (1843), už v  následujícím roce 

Anton Gala a po pěti letech Anton a Fran-
tiška Galovi (1849). 

Dalších 87 roků dům vlastnila rodina 
Kalábova. První byl František Kaláb (1856) 
z č. 50, který půllán koupil za 3000 zlatých. 
Po  úmrtích v  rodině a  jistých změnách 
tam byl nějaký čas nájemce Blažka Kolář. 

Po něm přišli František a Antonie (Bla-
háková z  č, 44) Kalábovi (1905), Antonie 
a  Josefa Kalábovy (1942) a  od  roku 1943 
Emil a Marie Blahákovi. 

Příjmení Blahák vzniklo z  osobního 
jména Blahoslav, Blahomil či Blažej. 

Další v řadě je dům č. 29. V roce 1673 
ho vlastnil Adam Šlezinger. Po  čtyřiačty-
řiceti letech ho vystřídal Chrištov Jung 
(1717) a  už v  dalším roce Šebestián Pe-
kárek. Následoval Šebesta Audy (1731), 
po  čtyřiceti letch Jakub Galle (1771), pak 
Matěj Millner (1780) a  František Millner 
(1789).

Pak tam přišla rodina Diváckých. První 
byl Mates Divácký (1792), František a Ma-
riana (roz. Pražákova) Diváckých (1828), 
František Divácký (1861) a Anton Divácký 
(1881).

Pak už přišli Silnicové. V  roce 1910 to 
byla Vicencie Silnicová a  Antonín Silnica, 
od roku 1948 Josef a Jan Silnicovi.

Dům č. 27
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P ů v o d n í 
dům byl roz-
dělen a  dostal 
další číslo 153. 
Číslo 29 zůsta-
lo Marii Šmer-
dové (1902), 
po  sedmačty-
řiceti letech ji 
vystřídali Josef 
a  Josefa Šmer-
dovi. 

Další infor-
mace máme 
o  domě č. 82. 
Prvními vlast-
níky byli An-
tonín a  Barbo-
ra Klimešovi 
(1870). Po  de-
vatenácti letech je dům napsán na zřejmě 
ovdovělou Barboru Klimešovou (1889). 
Od  roku 1901 tam bydleli malorolník Ja-
roslav Eliáš (starosta obce v  letech 1919–
1926) s  manželkou Filoménou, po  čtyřia-
dvaceti letech Alois Eliáš a  od  roku 1939 
učitel Bohuslav Dostál s manželkou Bože-
nou. 

Dalším domem, u  kterého známe 
vlastníky, je dům č. 30. V  roce 1662 ho 
vlastnil Bernard Jahoda. Po  jedenácti 
letech ho vystřídal Jan Audy (1673). Už 
za  rok tam byl Jíra Pekárek (1674). Násle-
dovali Bartoň Čáp (1681), Jan Jastřabský 
(1684), Jakub Jastřabský (1687) a  Pavel 
Jastřabský (1716). V  roce 1735 je tam Flo-
rián Müllner (Müller?), potom Anton Audy 

a od roku 1775 Anton Audy starší. Posled-
ním z této rodiny byl Pavel Audy (1789). 

Od  roku 1806 už je tam žili členové 
rodiny Klimešovy. Prvním byl Franti-
šek Klimeš, po  něm od  roku 1826 jeho 
stejnojmenný syn, od  roku 1850 vdova 
Františka Klimešová a  po  pětadvaceti 
letech, od  roku 1875, Rudolf a  Františka 
Klimešovi. Po jednatřiceti letech, od roku 
1906, patřil dům Františce Klimešové. S její 
dcerou Marií se oženil Alois Mazel ze Sivic 
(společná svatební fotografie). Manželé 
dům vlastnili od roku 1911 do roku 1926 
kdy se, po  parcelaci velkostatku, „zakou-
pili“ na domě č. 25. Od toho roku v domě 
bydleli Robert a Emílie Irainovi. 

(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Dům č. 25, Alois a Marie Mazlovi – svatba
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Ze života obce obrazem
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Prodej a montáž 
tradičních kamen 
KANUK, která 
navazují na 
úspěšnou éru 
kamen „Bullerjan“.

Prodej, montáž 
a servis 
prémiových 
plynových 
kondenzačních 
kotlů německé 
kvality ve Vaší 
blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503

tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz

“““““........

REKLAMA



29 Ročník 49  •  Číslo 4  •  červenec–srpen 2021

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 6. září 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
Čmelák potkal stonožku, 
co popíjela na rožku, 
víno z jarních pampelišek 
v kelímku ze zvonečků.
 
Beruška letí na limču z truskavců, 
vylekalo ji krkání krkavců, 

mravenci běží na medovici, 
však makat musí úderníci.

Na rožku je pěkně živo, 
roháč si dal čekankové pivo,
čmelák už měl naváto,  
i stonožce kulhá to.

autor: Jaroslav Daněk

Prodej a montáž 
tradičních kamen 
KANUK, která 
navazují na 
úspěšnou éru 
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Prodej, montáž 
a servis 
prémiových 
plynových 
kondenzačních 
kotlů německé 
kvality ve Vaší 
blízkosti!

Poptávejte na:
ETL-Ekotherm a.s., Sivice 503

tel.: 603 154 919, sivice@etl.cz, www.etl.cz

“““““........

REKLAMA
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červenec–srpen 2021
92 let Anna Šlezingrová, Tvarožná 241

85 let Zdeňka Gajdošová, Tvarožná 275

75 let Vít Konečný, Tvarožná 247 
 Libuše Flodrová, Tvarožná 129

70 let Vlasta Rafajová, Tvarožná 93

65 let Marie Kalábová, Tvarožná 345 
 Ludmila Vojtová, Tvarožná 50

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 16. 7. 2021

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



Závody RC modelů, 20. června 2021

Farní den s cimbálovkou Kalečník, 27. června 2021



P. Metoděj Slavíček
*10. 2. 1923 †17. 9. 2003

Farář ve Tvarožné od r. 1967 do r. 2000. Krátce po vysvěcení na kněze v r. 1949 nastoupil 
vojenskou službu k PTP. Za svého působení ve Tvarožné inicioval množství rozsáhlých oprav 

a investic v kostele sv. Mikuláše, včetně instalace dvou nových zvonů Cyril a Metoděj.


