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Tvaroženská olympiáda TJ Sokol, 2. srpna 2021

Připomínka 
výročí založení 
četnické stanice 
ve Tvarožné (100 
let), křest knihy 
F. Kopeckého 
Případy (nejen) 
tvaroženských 
četníků,  
7. srpna 2021
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Vážení spoluobčané, 
přeji Vám příjemné podzimní dny a  ví-

tám vás nad stránkami Tvaroženského zpra-
vodaje. Statisticky je prý dokázáno, že se 
lidé nejčastěji baví o počasí. Tak začnu třeba 
bouřkami.

 Během letních bouřek došlo na  návsi 
k  pádu dvou vzrostlých kaštanů. Odbor-
né dendrologické posudky stromů v  obci 
necháváme zpracovávat pravidelně a  sys-
tematicky. Stromy na  návsi, včetně těch 
spadlých, byly posouzeny před dvěma roky 
v srpnu 2019. Následně, v září a v listopadu 
téhož roku, byla provedena předepsaná 
opatření (zdravotní a  bezpečnostní řez, in-
stalace bezpečnostních vazeb apod.). V  le-
tošním roce provedla odborná firma ořez lip 
podél hlavního schodiště ke kostelu a v srp-
nu jsme objednali nový rozsáhlý odborný 
posudek, který by měl zahrnovat vzrostlé 
stromy takřka v  celém zastavěném území 
obce. Cena posudku je 100 tis. Kč, bude 
obsahovat přes dvě stě stromů a k dispozici 
bychom jej měli mít v říjnu.

Při bouřkách nám nehrozí jen vítr, ale 
i voda. Ta letos v létě na návsi opět několikrát 
dosahovala úrovně mostů. V této souvislos-
ti jsme požádali vodoprávní úřad Šlapanice 
o  provedení vodoprávního dozoru na  ně-
kterých úsecích potoka, i za účasti správce 
toku, státního podniku Povodí Moravy. Jed-
ná se o úsek mezi silničním mostem u Sivic 
a  vodní nádrží pod Novou ulicí, tedy část 
koryta za zahradami domů na ulici Sivická 
a u Kosmáku, odkud voda přináší množství 
materiálu, takže potok na  návsi někdy při-
pomíná Schwarzenberský kanál při plavení 
dřeva. Druhým úsekem je část koryta za ná-
vsí mezi zahradami, tedy od bývalé kovárny 
po  fotbalové hřiště. Zde vlivem špatného 
přístupu a  některých neodborných zása-

Obsah Slovo starosty

Autorka fotografie na titulní straně: Monika Daňková.

Slovo starosty 3
Aktuality z obce 5 
Poděkování 5 
Informace o konaných akcích a událostec 5 
Pozvánka na plánované akce a události 6 
Program rozvoje obce… 6

Informace občanům 7 
Provozní doba sběrného střediska KO 7

Informace ZO a OÚ 7 
Usnesení č. 17 z veřejného zasedání ZO 7

Z činnosti spolků a sdružení 9 
Co se dělo u benjamínků 9 
28. letní tábor tvaroženských skautů 10 
25. Tvaroženská olympiáda 12 
Sportovní rok 2021–2022 15

Okénko do života ZŠ a MŠ  16 
Základní škola Tvarožná 16 
Mateřská škola Tvarožná 18

Ze života obce 22 
Václav Kosmák 23

Z historie obce 28 
Z obecní kroniky – rok 1971 28 
Tvaroženské domy (10) 28 
130. výročí založení SDH ve Tvarožné 32

Informace z regionu 34 
Cyklostezky na Šlapanicku  
se blíží do finále 34

Zpravodajův básnický koutek 37
Naši jubilanti 38 
Tiráž 38



Tvaroženský zpravodaj  4

hů do koryta ze strany vlastníků přilehlých 
pozemků hrozí zpomalování odtoku vody. 
Místní šetření, které je součástí vodopráv-
ního řízení se uskuteční v poslední zářijové 
dekádě.

V  současnosti právě probíhá výběrové 
řízení na  zhotovitele stavby „Prodloužení 
ulice Velatická“. Stavba zahrnuje vybudová-
ní vodovodu, splaškové a dešťové kanaliza-
ce, silniční komunikace a  veřejného osvět-
lení v  této části obce. S  vybranou firmou, 
která by měla být známa ještě v měsíci září, 
dohodneme nejprve harmonogram prací, 
abychom mohli o  časovém průběhu stav-
by informovat zejména vlastníky přilehlých 
pozemků a hospodařící zemědělské firmy.

V ulici Vinohrady proběhla 24. srpna ko-
laudační prohlídka dokončené stavby – ka-
nalizace a vodovodu. Na tuto akci bude na-
vazovat výstavba nové silniční komunikace 
v příštím roce. Žádost o stavební povolení 
jsme na  šlapanický stavební úřad, který je 
kompetentní pro povolování dopravních 
staveb, podali 6. srpna.

Během prázdninových měsíců byl uve-
den do  provozu nový vodojem nad Masa-
rykovou alejí, u polní cesty k lesu. Došlo tím 
ke  zvýšení tlaku ve  vodovodním systému 
v obci, což umožnilo napojení výše polože-
ných odběrných míst (horní část ulice Hlinky, 
Krhon, škola apod.) bez nutnosti dodateč-
ného zvyšování tlaku. Z tohoto důvodu byly 
odpojeny dosavadní automatické tlakové 
stanice (ATS) v základní škole a v ulici Hlinky. 
ATS v  Hlinkách bude zdemontována a  vo-
dárenská společnost využije tuto technolo-
gii pro přivedení vodovodu na samotu Sta-
rá pošta. Po zprovoznění nového vodojemu 
ztratil svůj význam původní vodojem nad 
hřbitovem vybudovaný v  roce 1980 a  byl 
v závěru měsíce srpna odpojen a zbourán.

V průběhu září bude započato s instala-
cí herních prvků v ulici Hlinky. Dodavatelem 

je firma Hřiště.cz z Brna a dokončení je do-
hodnuto v listopadu 2021.

Ve výběrovém řízení na dodavatele no-
vého veřejného osvětlení bylo osloveno 
šest firem, nabídku podaly tři. Hodnocení 
nabídek právě probíhá.

U  Místní akční skupiny Slavkovské bo-
jiště jsme objednali zpracování Programu 
rozvoje obce na období 2022–2027. Součás-
tí je i dotazníkové šetření, které proběhne 
na  konci září. Mohou se jej účastnit obča-
né starší 15 let a dotazník je možné vyplnit 
také elektronicky. Tento program rozvoje 
navazuje na předchozí programové období 
2016–2021 a měl by určovat, jak by se měla 
obec dále rozvíjet a co by měla řešit, čemu 
by měla věnovat pozornost a do čeho inves-
tovat. Zpracovaný program je kromě jakési 
střednědobé vize důležitý pro obec i v pří-
padě získávání dotací, protože projekty, kte-
ré by obec chtěla mít dotačně podpořené, 
by měly být v tomto programu zahrnuty.

Ve spolupráci s firmou pana Miloše Sou-
kupa, která v  letních měsících prováděla 
opravu parkoviště dálniční odpočívky Roh-
lenka, bylo provedeno zpevnění části cesty 
ke mlýnu, obratiště za Novou ulicí a úprava 
chodníků v areálu Kosmák.

Cyklostezka, respektive její část, tedy 
úsek mezi Podolím a  Tvarožnou, začíná 
získávat zřetelnější obrysy. Byla podána žá-
dost o stavební povolení a  jeho vydání se 
předpokládá na  konci října, případně v  lis-
topadu. V průběhu září bude zahájeno vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby a vlastní 
realizace je plánována od března 2022. Pro-
jektované náklady na tuto část cyklostezky 
činí asi 30 mil. Kč bez DPH. Další informace 
o cyklostezkách v našem regionu přinášíme 
v samostatném článku.

Na začátku října nás čekají parlamentní 
volby. A čekáme také my něco od těchto vo-
leb? Anebo je naším heslem: nic nechtít, nic 
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Poděkování
Děkujeme tvaroženským stárkům, dětem základní školy, obecním pracovníkům, tvaro-
ženským spolkům a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu Obecních hodů.

Tvaroženští stárci děkují obci Tvarožná, sponzorům, hasičům, základní škole, TJ Sokol 
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a přípravě letošních hodů. 
Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří nás přišli podpořit, ať už v průvodu nebo na ve-
černí zábavu a neodradilo je chladnější počasí. Rovněž děkujeme všem občanům za to-
leranci hluku v nočních hodinách během hodů a jejich příprav. Těšíme se na příští rok, 
kdy se hody uskuteční v sobotu 18. června.

Informace o konaných akcích a událostech
•	 2.–3. srpna pořádala TJ Sokol Olympiádu pro děti a mládež. 
•	 5. srpna se promítalo letní kino – film Matky.
•	 6. srpna se konala diskotéka s DJ P.M.C. Alešem Pudivítrem.
•	 7. srpna jsme si připomenuli 100. výročí založení četnické stanice ve Tvarožné; za pří-

tomnosti četníků z historické četnické stanice Kuřim jsme pokřtili novou publikaci 
Františka Kopeckého Případy (nejen) tvaroženských četníků, večer byl zakončen vy-
stoupením hudební skupiny Tamburáši. 

•	 8. srpna se konala Tvaroženská pouť zahájená tradičně mší svatou na  Santonu 
u kaple Panny Marie Sněžné, večer se promítalo letní kino – film Gump – pes, který 
naučil lidi žít.

•	 13. srpna jsme si připomenuli 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Při 
slavnostní schůzi na Sokolovně obdržela řada členů SDH vyznamenání za dlouho-
dobou a obětavou činnost pro hasičský sbor. Schůze se zúčastnili také zástupci pol-
ských hasičů z obce Międzyrzecze.

Aktuality z obce

nežádat, nic neočekávat? A jen rezignovaně 
přihlížet…?

Ve  středu 1. září začal nový školní rok. 
Říká se, že každý začátek je těžký, ale mě ni-
kdy nenapadlo, že by to mohlo platit i o za-
čátku školního roku. Zde bych spíše očekával 
těžší konec, kdy závěrečné písemky mohou 
výrazně promluvit do  známek na  vysvěd-
čení. Avšak při vzpomínce na loňský školní 
rok a  při stále platných omezeních a  hygi-

enických nařízeních, kterými se musí školy 
řídit, vstupujeme do nového školního roku 
s určitými obavami a nejistotou. Proto bych 
chtěl popřát všem žákům, jejich rodičům 
i všem pedagogům, aby se už žádné černé 
scénáře nenaplnily, ale aby měli všichni klid 
na práci a důvod ke spokojenosti. Věřím, že 
tomu tak nakonec bude, protože (a to platí 
obecně) „…po každé bouřce zas slunce svítí, 
zas ptáci zpívají a voní kvítí“.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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•	 14. srpna uspořádali hasiči Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná. 
•	 28. srpna se konaly Obecní hody s kapelou Šardičanka, 12 párů krojovaných stárků 

doplnilo 56 dětí základní školy při tančení Moravské besedy.
•	 4. září zástupci naší obce navštívili obec Martínkov u příležitosti výročí obce (700 let) 

a slavnostního otevření Muzea Václava Kosmáka v jeho rodném domě.
•	 11. září pořádali vinaři Tvaroženskó burčákovó.

Pozvánka na plánované akce a události
18. září – skautská Šprýmiáda, s tématem Biblické příběhy – 25. ročník.
20. září – veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná.
7.–10. říjen – Divadelní víkend na Sokolovně. 
8.–9. říjen – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
13. listopad –  výsadba stromů za  Masarykovou alejí, za  účasti občanského sdružení 

Větvení.
4. prosinec – vzpomínkové akce – 216. výročí bitvy tří císařů.

Program rozvoje obce – dotazníkové šetření
Vážení spoluobčané, možná už máte, nebo brzy obdržíte do  svých schránek do-

tazník nazvaný Jak se žije ve Tvarožné. Smyslem tohoto šetření je shromáždit důležité 
informace pro pořízení nového Programu rozvoje obce Tvarožná na období 2022–2027. 
Ten bude zahrnovat jak cíle, ke kterým by měl rozvoj naší obce směřovat, tak i cesty, 
které by měly vést k jejich dosažení. Obdobný dotazník jste možná vyplňovali už před 
pěti lety, kdy se připravoval Program rozvoje obce na minulé období. Aby bylo mož-
né smysluplný a vyvážený program dalšího rozvoje obce vypracovat, je nutná aktivní 
účast všech obyvatel. Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci v podobě vy-
plnění dotazníku, ve kterém můžete sdělit své názory na život v obci. Dotazník je ano-
nymní, pro objektivní zjištění je důležité, abyste dotazník vyplnili individuálně, každý 
sám za sebe. Dotazník je určen pro všechny obyvatele obce ve věku od 15 let. Vyplněný 
dotazník v papírové podobě můžete odevzdat do schránek umístěných na obecním 
úřadě a na poště v období od 20. 9. do 30. 9. 2021. Máte také možnost vyplnit dotazník 
elektronicky na internetových stránkách obce www.tvarozna.cz, pod odkazem https://
forms.gle/WRxcQpvA7xDdBS6XA. Podrobný návod a pokyny k vyplnění obdržíte spo-
lu s dotazníkem. 

Děkujeme Vám za čas, který vyplnění dotazníku věnujete a těšíme se na Vaše ná-
zory.

Pavel Šťastný
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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 3

  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

Informace ZO a OÚ

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–listopad 2021
sobota 25. 9. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 29. 9. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 9. 10. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 13. 10. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 23. 10. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 27. 10. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 6. 11. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 10. 11. 2021 15.00–17.00 hod.
sobota 20. 11. 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.
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  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:
  – – –

 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 
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Z činnosti spolků a sdružení
Co se dělo u benjamínků

Skautský rok 2020/2021 u  našich skautských 
benjamínků Skřítků byl stejně tak podivný, jako asi 
vše, co se v tomto roce událo. Sice jsme v září zahájili 
činnost, ale hned z kraje podzimu nám byla činnost 
pozastavena a  s  malým okénkem v  období Vánoc 
jsme v  běžném slova smyslu nefungovali téměř až 
do  května. I  potom to bylo v  určitém omezení, ale 
alespoň jsme se mohli scházet. 

Doufáme tedy, že letošní skautský rok pro nás 
bude přívětivější a budeme moci jezdit na výlety, vý-
pravy a  hlavně se scházet každý týden na  pravidel-
ných klasických schůzkách.

Pravidelnou letní výpravu jsme naštěstí mít moh-
li, takže v  červenci jsme udělali třídenní výpravu 
na skautskou základnu v Lelekovicích. Z dětí se zde 
stali malí piráti a s pomocí piráta Křivé hnáty nachá-
zeli úryvky z deníků kapitána Mandragury, který po-
stupně prověřoval jejich pirátské dovednosti. Děti 
například musely prokázat, že si zvládnou vyrobit 
vlastní loď či vlajku, že se ubrání lidožravcům, že se 
neztratí v mlze a nebo, že zvládnou vypít litr rumu 
na ex . Za úspěšné zvládnutí úkolu děti dostávaly 
kousek mapy, která je nakonec dovedla právě k po-
kladu kapitána Mandragury. 

Doufáme, že si děti užily tábor stejně tak, jako my 
vedoucí a  přejeme si, abychom takových a  podob-
ných dobrodružství mohli v  roce 2021/2022 zažívat 
více! Už se těšíme, jak se ve skautské klubovně setká-
me se všemi „starými“ i novými benjamínky.

Za vedoucí benjamínků 
Marie Plevová

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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28. letní tábor tvaroženských skautů
Letošní letní skautský tábor 

tvaroženských skautů byl trošičku jiný 
než tábory v letech předchozích. V minu-
lých letech jsme pro naše tábory využívali 
pronajatých, již vybudovaných základen. 
Letos byla situace jiná. V  údolí Říčky se 
naše skautské středisko Pozořice rozhod-
lo pořídit druhé tábořiště, na jehož budo-
vání jsme se aktivně podíleli i  my. Ještě 
před prázdninami bylo nutné připravit 
materiál a postavit některé táborové stav-
by. V sobotu 26. června se potom musela 
stavba celého tábora dokončit, aby bylo 
vše připraveno pro první táborový turnus. 
Díky nasazení skautů, vedoucích, ale také 
díky obětavé pomoci rodičů se vše zvlád-
lo a tábor byl připraven včas. 

Letní tábor tvaroženských skautů se 
konal v  druhé polovině července. Letos 
jsme se vydali na  patnáctidenní horole-
zeckou expedici do  pohoří Himaláj, kde 
29 dětí rozdělených do čtyř družin dobý-
valo nejvyššího horu světa Mount Everest. 
Každý den jsme se dovídali něco nového 
o horolezcích a snažili se osvojit některé 
jejich dovednosti. V  táboře nás dokonce 
jeden takový horolezec navštívil, přive-
zl batoh plný vybavení, ukázal nám, co 
k  čemu slouží a  povyprávěl zajímavé zá-
žitky z dobývání vrcholků hor. 

Na táboře se našel čas i na jiné aktivity. 
Děti si na  vlastní kůži vyzkoušely televiz-

ní soutěž Máme rádi Česko, absolvovaly 
táborový desetiboj, při kterém si zkusily 
jak běžné sportovní aktivity, tak i ty méně 
běžné, jako je třeba hra lakros. 

Kromě toho, že jsme všichni každý 
den museli provádět běžné táborové 
práce jako je pumpovat vodu, připravo-
vat dřevo na  vaření, pomáhat v  kuchyni, 
si naše čtyři horolezecké expedice jeden 
den vyzkoušely roli táborových kucha-
řů a  připravily si jídlo úplně samostatně. 
Tuto aktivitu mám rok od roku raději. Naši 
skauti vaří rádi, vaří zajímavě, jejich jídlo 
vypadá moc pěkně a chutná výborně. 

Každou neděli jsme slavili přímo v  tá-
boře nedělní mši svatou. Jednou nás na-
vštívil P.  Pavel Kopeček a  jednou P.  Zde-
něk Fučík. V  táborovém programu se 
našlo i místo na dvoudenní výlet do okolí 
tábora, při kterém starší skautky a skauti 
nocovali pod přístřeškem v lese.

Žádný skaut však není skautem, po-
kud nesloží svůj skautský slib. Ke slibu je 



11 Ročník 49  •  Číslo 5  • září–říjen 2021

nutné se řádně připravit, osvojit si 
mnoho znalostí a dovedností. Umět 
se o sebe, ale i o kamarády postarat, 
a  hlavně se rozhodnout jako skaut 
celý život žít. V  samotném závěru 
tábora skládalo šestnáct dětí svůj 
světluškovský, vlčácký nebo skaut-
ský slib. Takové množství dětí u sli-
bového ohně tvaroženský skauting 
ještě nezažil. Je to veliká radost, ale 
také odpovědnost jak těch, kteří 
slib složili, ale také nás, kteří jsme je 
ke slibu přivedli. 

Patnáct dnů uteklo jako voda a přišel 
konec tábora. Na závěr tohoto článku bych 
se s vámi rád podělil ještě o jeden osobní 
zážitek. Pod vlajkou tvaroženských skau-
tů jsem zažil víc než dvě desítky úspěš-
ných táborů, ale ten letošní, ten patří mezi 
jeden z nejlepších. Možná je to úžasným 
tábořištěm, na kterém jsme mohli tábořit. 
Určitě je to ostatními vedoucími a dalšími 

dospělými, se kterými jsme mohli tvořit 
instruktorský tým, ale hlavně, hlavně je to 
díky dětem, na kterých je znát, že na sobě 
neustále pracují, zdokonalují se a  rok 
od roku jsou šikovnější. Všem moc děkuji, 
děkuji za to, že jsem na každém účastníku 
letošní expedice mohl vidět, že čas, který 
skautingu věnujeme, má smysl.

Jan Spáčil,   
skauti Tvarožná
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25. Tvaroženská olympiáda
Po necvičební sezóně 2020–2021 jsme se nejistě plížili k letním měsícům. Děti si na-

štěstí venku hrály a běhaly s radostí a vyhláškám navzdory. Začátek léta přinesl mírné 
rozvolnění, bylo povoleno sportování za „určitých podmínek“, při dodržení všech hygi-
enických nařízení. Rozhodnutí o uspořádání Tvaroženské olympiády – sportovní akce 
s vysokou účastí sportujících i přihlížejících – bylo možná riskantní, ale pomohlo nám 
všem zažít opět pocit sounáležitosti, společného sdílení pozitivního zážitku a prožít tak 
příjemný prázdninový čas. 

25. tvaroženská olympiáda byla opět otevřená všem sportovcům do  18 let, ome-
zen nebyl ani počet disciplín. V první den se závodů v běhu, hodu a skoku dalekém 
účastnilo 75 soutěžících, druhý den si do tělocvičny přišlo vyzkoušet šplh a skok vysoký 
45 soutěžících. 

Skvělými výkony se zaskvěl Vincent Baránek ve II. kategorii, podařilo se mu posu-
nout rekord této kategorie hned ve dvou disciplínách, Lukáš Pospíšil za  IV. kategorii 
posunul rekord v hodu kriketovým míčkem na vynikajících 54,5 m a vyrovnání rekordu 
ve skoku vysokém dosáhla svým osobitým stylem Zuzanka Žáková v I. kategorii.

A zde jsou výsledky 25. Tvaroženské olympiády:

Tabulka výkonů

I. KATEGORIE
3–5 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

20 m tenis.
míček z místa 3 m

Tomáš BRZOBOHATÝ Tvarožná 8,3 3,45 65 / /
Dominik PREDNÝ Tvarožná 7,7 4,5 83 / 40
Jakub MACHÁČEK Starovičky 7,3 3,2 59 / /
Julián GALE Tvarožná 6 7,6 84 / 60
Irenej NOVOTNÝ Tvarožná 5,5 4,3 94 / 60
Štěpán BARÁNEK Tvarožná / 4,6 68 / 40
Tomáš HELEŠIC Tvarožná 5,8 4,2 88 / /
Erik SYSEL Martinice 6,1 3,15 80 / /
Dominik DANĚK Tvarožná 9 1,65 18 / /
Jakub KOUSAL Tvarožná / / / / 45

Hana SPÁČILOVÁ Tvarožná 8,8 2,4 68 / 45
Sofie ŠIMKOVÁ Tvarožná 7,3 2,65 49 / /
Leontýna ŠMERDOVÁ Tvarožná 6,8 3,9 80 / 55
Barbora KUČEROVÁ Tvarožná 5,3 5,7 94 / 55
Zuzana ŽÁKOVÁ Praha 6,3 3,65 87 / 70
Tereza KLEINOVÁ Tvarožná 7,2 4,9 69 / 50
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Marie ŠLEZINGEROVÁ Tvarožná 5 6,15 105 / 50
Adéla TRNĚNÁ Tvarožná 8,8 2,1 29 / /
Martina PÁSKOVÁ Jinačovice 11,8 1,8 30 / /
Eliška KUČEROVÁ Tvarožná 7,8 3,9 49 / /
Karolína KUSÁ Tvarožná 6,9 4,5 80 / 45
Vanessa VIČAROVÁ Tvarožná 11 2,35 45 / /
Stella SEKANINOVÁ Tvarožná 9,2 2,3 30 / /
Eliška URBANOVÁ Tvarožná 18,8 1,45 25 / /

      
II. KATEGORIE
6–8 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 3 m

Vít ŠMERDA Tvarožná 10,1 6,6 179 8,4 90
Daniel DOBEŠ Tvarožná 10,3 10,6 217 / /
Matěj ŠIMEK Tvarožná 10,6 6,6 143 / /
Tobiáš JUNGMANN Mníšek p. B. 10,7 9,2 100 5 75
Antonín KLEIN Tvarožná 10,1 10,15 205 10,2 80
Ruben GALE Tvarožná 10,4 9,55 177 13,6 60
Hynek DOBŠÁK Brno 11,4 10,05 187 8,5 75
Barnabáš VOLEJNÍK Jinačovice 12,7 5,3 156 / /
Vincent BARÁNEK Tvarožná 9,2 34,3 282 3,5 110
Sinan BARÁNEK Tvarožná 11,5 13 175 8,2 60
Daniel NEUŽIL Bučovice 11,7 9,3 162 / /
Matyáš SEKANINA Tvarožná 10,4 14,85 202 7,9 60
Filip KOUSAL Tvarožná / / / / 65

Julie SPÁČILOVÁ Tvarožná 14 4,7 114 12,3 65
Magdalena ŠMERDOVÁ Tvarožná 12,8 5,8 105 / 60
Sofie JUNGMANN Mníšek p. B. 11,6 5,35 24 / 55
Kamila ŠMERDOVÁ Tvarožná 11,5 6,3 181 8,6 70
Kateřina KUČEROVÁ Tvarožná 10,5 8,3 206 6,8 80
Adéla POKORNÁ Tvarožná 11,3 6,4 152 / /
Terezie PREDNÁ Tvarožná 13,6 5,9 107 / 55
Anna MACHÁČKOVÁ Starovičky 14,5 4,7 127 / /
Theodorika JÁGEROVÁ Tvarožná 9,9 11,1 201 6,8 80
Sofie LOUBOVÁ Jinačovice 11,6 12,4 199 / /
Sára PÁSKOVÁ Jinačovice 12,1 5,8 146 / /
Rafaela NOVOTNÁ Tvarožná 11,9 5,65 143 26,1 60
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Hana KUSÁ Tvarožná 10,5 9,4 220 8 80
Aneli SYSLOVÁ Martinice 11,5 4,65 150 / /

III. KATEGORIE
9–11 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 5 m

Ondřej STANĚK Tvarožná 10 17,15 188 / 95
Ondřej POSPÍŠIL Tvarožná 9 29,4 300 8,6 100
Jakub ŘIČÁNEK Tvarožná 11,4 14,55 161 / /
Jakub NEUŽIL Bučovice 9,3 17,55 253 / /
Pavel HELEŠIC Tvarožná 11,5 11,8 200 / /

Konstancie JÁGEROVÁ Tvarožná 9,4 13,15 274 12,6 90
Linda DOBŠÁKOVÁ Brno 8,9 11,5 237 10 100
Justýna NOVOTNÁ Tvarožná 10,4 12,6 243 30,9 100
Klaudie NOVOTNÁ Tvarožná 10,1 11,75 242 / 85
Aylen BARÁNKOVÁ Tvarožná 9,3 20,9 288 16,5 90

IV. KATEGORIE
12–14 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m kriket. 
míček

s rozbě-
hem 5 m

Tomáš DOLEŽAL Tvarožná 10,8 39,15 308 9,3 115
Filip DOBEŠ Tvarožná 10,8 25,7 317 / 105
Erik KAPUSŇÁK Stavěšice 9,8 30,3 337 6 110
Jakub ŠTOURAČ Tvarožná 9,3 40,8 418 12,6 145
Lukáš POSPÍŠIL Tvarožná 9,3 54,5 326 6,1 140
Maxmilián JÁGER Tvarožná 10,7 30,4 337 7,7 130

Anna NEUŽILOVÁ Bučovice 11 11,4 208 / /
Julie ŘIČÁNKOVÁ Tvarožná 10,5 18,5 291 / /
Michaela KOTTNEROVÁ Tvarožná 11,1 21,1 183 / /
Veronika STAŇKOVÁ Tvarožná 12 13,4 190 / /
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V. KATEGORIE
15–18 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m granát s rozbě-
hem 5 m

Adam POKORNÝ Tvarožná / 35,3 / / /
Vojtěch DANĚK Tvarožná / 42,2 / / /

Klára KOCOURKOVÁ Stavěšice 11,2 17,15 308 9,8 115

Vysvětlivky: 
Zvýrazněné jsou nejlepší výkony dané kategorie
Žlutě podbarvené jsou rekordy v dané kategorii
/ – neúčast; nezdařený pokus I. kategorie ve ŠPLHU nesoutěží. 
Nový rekord kategorie:  II. Kategorie/H – skok vysoký: Vincent Baránek 

II. Kategorie/H – hod kriket.míčkem: Vincent Baránek 
IV. Kategorie/H – hod kriket. míčkem: Lukáš Pospíšil

Vyrovnání rekordu v kategorii: 
 I. Kategorie/D – skok vysoký: Zuzana Žáková

Na  závěr jako vždy děkuji všem skvělým kolegům a  kolegyním z  organizačního 
týmu, za finanční podporu obci Tvarožná, jejím zástupcům za osobní přítomnost a po-
vzbuzení při závěrečném ceremoniálu a panu Shulzovi z Národní kolotočové společ-
nosti za volňásky pro vítěze. 

za organizační tým Tvaroženské olympiády 
Ivona Šťastná

Sportovní rok 2021–2022
Jaký bude, to s jistotou nemůžeme ani odhadnout. Ale budeme se tvářit, že „běžný“ 

a budeme doufat a věřit. Každopádně jsme připraveni. Od října se otvírají všechny od-
díly pro děti a mládež, většina sportovních oddílů pro dospělé již zahájila svou činnost 
během září. Z rozvrhu cvičebních hodin se dozvíte více o časovém rozložení pro jed-
notlivé sportovní složky, kontakty na trenéry a cvičitele budou k dispozici na vývěskách 
TJ Sokol Tvarožná. Pro nejmenší děti je určeno cvičení pro předškolní žactvo, cvičení 
zaměřené na všestranný pohyb je také v nabídce pro žáky a žákyně (ZŠ). Ti také mohou 
využít i  nabídky do  oddílů florbalu či stolního tenisu. Bližší informace podají trenéři 
a cvičitelé TJ Sokol Tvarožná.
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Základní škola Tvarožná
Ve středu 1. září 2021 jsme na školním 

dvoře zahájili nový školní rok 2021/2022. 
Tradičnímu zahájení předcházelo testová-
ní všech žáků. Jako každým rokem byl pří-

tomen i pan starosta, který žáky pozdravil 
a popřál úspěšný nový školní rok bez kovi-
dových omezení a mimořádných nařízení. 
V  letošním školním roce si připomínáme 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Hody

TJ SOKOL TVAROŽNÁ
Rozvrh cvičebních hodin… říjen 2021–červen 2022 …tělocvična na Kosmáku

9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21

PO ZÁKLADNÍ ŠKOLA STOLNÍ TENIS
senioři

FLORBAL
dorost ŽENY VOLEJBAL

ÚT ZÁKLADNÍ ŠKOLA STOLNÍ TENIS
dorost, muži

ST ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁCI KOPANÁ
mladší a starší senioři

ČT ZÁKLADNÍ ŠKOLA STOLNÍ TENIS
senioři

PŘEDŠKOLNÍ
ŽACTVO ŽÁKYNĚ KOPANÁ

muži ŽENY

PÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  BADMINTON STOLNÍ TENIS
ml. dorost, muži

SO FLORBAL  BADMINTON STOLNÍ TENIS
soutěžní utkání

NE STOLNÍ TENIS
soutěžní utkání

ODDÍL ČINNOSTÍ
KULTURNĚ ORGANIZAČNÍCH 

Ivona Šťastná,  
TJ Sokol Tvarožná
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110. výročí od  zprovoznění školní budo-
vy. Čeká nás celoroční projekt zaměřený 
na historii, současnost a budoucnost naší 
školy. Pevně věřím, že se všechny pláno-
vané aktivity podaří zrealizovat.

V  první třídě jsme přivítali 21 prvňáč-
ků, které na jejich první cestě do školy do-
provodili jejich nejbližší. Novou žákyní je 
i Zuzka, která k nám přestoupila do čtvrté 
třídy ze ZŠ v Brně. Celkem se tedy na škole 
učí 81 žáků rozdělených do  pěti ročníků 
v pěti třídách a  3 žáci navštěvují základní 
školu v cizině – dva v Anglii a jedna v Bru-
selu. 

Rozložení tříd je následující: 1. roč-
ník vede paní učitelka Pavlína Třečková, 
2.  ročník paní ředitelka Věra Floriáno-
vá a  paní učitelka Martina Eklová, která 
také učí ve  všech třídách anglický jazyk, 
3. ročník vede paní učitelka Jitka Kaňová, 
4.  ročník paní učitelka Kateřina Kalužová 
s  asistentkou pedagoga Zuzanou Ryšán-
kovou, 5. ročník paní učitelka Markéta 
Dragounová s  asistentkou pedagoga 
Simonou Škarvadovou. Některé hodiny 
ve  3. třídě bude letos vyučovat Veroni-

ka Laníčková. Ve  školním poradenském 
centru funkci výchovného poradce vy-
konává paní ředitelka Mgr.  Věra Floriá-
nová, funkci speciálního pedagoga paní  
Mgr.  Jitka Kaňová, metodika prevence 
Mgr.  Pavlína Třečková. Konzultační ho-
diny je možné si domluvit přes školní 
elektronický systém Edookit. O  pořádek 
ve  škole bude i  nadále pečovat školnice 
paní Renata Laníčková. Ve  výuce nábo-
ženství římskokatolického bude pokra-
čovat pan farář a paní katechetka Monika 
Hoffmannová. Školní družinu povedou 
ve  dvou odděleních paní vychovatelka 
Veronika Laníčková a  Simona Škarva-
dová. Ráno na  žáky dohlédne Mgr.  Zu-
zana Ryšánková. Provoz družiny je jako 
loni – ráno od 7 do 8 hodin a odpoledne 
od 11.40 do 16.00 hodin. Termíny odcho-
dů dětí ze Školní družiny zůstávají stejné 
jako loni v  13, v  15 a  16  hodin. Zájmové 
kroužky rozjedou svoji činnost, pokud ne-
nastanou žádné komplikace, od  měsíce 
října. Přihlášky budou žákům předávány 
aktuálně.

První školní den
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Mateřská škola Tvarožná
I když by si každé dítě jistě přálo, aby 

prázdniny pokračovaly, není to možné. 
Čas nejde zastavit a  čeká nás všechny 
nový školní rok a  s  ním i  nové povinnos-

Plavecký výcvik ve Vyškově v rozsahu 
10 lekcí jsme zahájili v  úterý 7. září. Infor-
mační třídní schůzky se se konaly ve čtvr-
tek 9. září v 16.30 h. 

Během prázdnin ve škole proběhl ge-
nerální úklid, oprava problémových míst 
na  fasádě, menší úpravy a  opravy v  jed-
notlivých třídách a údržba školní zahrady. 

V  posledních prázdninových dnech 
se všichni soustředili na  výzdobu tříd 
a  přípravu pomůcek pro nový školní rok 
a  také na  předtančení Moravské besedy 
na  obecních hodech netradičně posunu-
tých na 28. srpna. Počasí nám k tanci přálo 
a všem 56 tanečníkům se taneček vydařil. 
Velký dík patří nejen jim, ale i  jejich rodi-

čům, kteří děti oblékli do  kroje a  velmi 
pěkně je nastrojili a  někteří i  upravili ter-
míny dovolených ve  prospěch hodové 
zábavy. 

Organizace sběru starého papíru zů-
stává stejná. Kontejner je přistaven před 
školu vždy v  lichém měsíci. Teď tedy 
od  začátku září. Děkujeme, že sbíráte 
s námi.

Všem žákům, jejich rodičům a  také 
pedagogům přeji, aby nový školní rok 
2021/2022 proběhl v  klidu a  ve  zdra-
ví, v  běžných podmínkách, abychom si 
všichni užili i  plánované doplňkové akti-
vity a společná setkávání, abychom mohli 
zpívat a tančit a sportovat. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná
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ti. Děti, které nám odešly 
do školy se budou učit číst, 
psát a počítat a nové děti 
v mateřské škole si budou 
zvykat na  nové prostředí 
bez maminek. Je to někdy 
velmi těžké, ale všechny 
děti to zvládnou v  krátké 
době na  jedničku s  hvěz-
dičkou. 

V  tomto školním roce 
nás čeká spousta spor-
tovních, ale i  kulturních 
akcí a  samozřejmě výletů. 
Doufejme, že je nám CO-
VID nezastaví, stejně jako 
minulý školní rok. 

13. září navštivili naší 
předškoláci v základní 
škole kulturní program 
pod názvem „Kouzelný 
kolotoč pohádek“. Den 
poté jsme se vydali do Raj-
hradu, kde se nachází zá-
chranná stanice pro dravé 
ptáky. 22. 9. se pojedeme 
podívat do  zábavného 
parku, Bonga. Na  konci 
měsíce září se vydáme 
do obory Holedná na pro-
gram „Do obory s oborní-
kem“. Budeme rádi, když 
děti přinesou pro zvířátka 
z obory suché pečivo, jablíčka, kaštany…

Od  října zahájíme dopolední aktivity, 
které budou doplňovat náš školní vzdě-
lávací program. Bude to logopedie, hra 
na flétnu, jóga, keramika a šikovné ručič-
ky. Odpolední kroužek angličtiny pod ve-
dením paní učitelky Simony Moore začne 
rovněž v měsíci říjnu, odpolední kroužek 
náboženství bude probíhat pod vedením 

paní učitelky Marty Novotné a  kroužek 
Fit dance pod vedením paní učitelky Dáši 
Divišové, a  to pravidelně každý čtvrtek. 
Doufáme, že se naše aktivity a  kroužky 
budou dětem líbit, a každé dítě si vybere, 
co ho nejvíce zajímá.

Přeji všem čtenářům zpravodaje krás-
né a slunečné babí léto.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

První zářijové dny v mateřské škole



Tvaroženský zpravodaj  20

Letos bylo celkem 12 párů stárků a 3 sklepníci. Hlavním párem byli Kristýna Šubrtová a Antonín Ryšavý. Stárky a stárci na fotografii výše zleva: Barbora Daňková, Jan Krček, Petra Pejřilová, Vít Štor, Anna Daňková, Patrik Soukal, Terezie Křížová, Adam Lindovský, Zuzana Hejduková, Jiří Buchta, 
Helena Ryšavá, Marek Andrysík, Kristýna Šubrtová, Antonín Ryšavý, Tereza Daňková, Viktor Šťastný, Daniela Ondráčková, Adam Filipec, Alice Kozáková, Jan Štor, Anna Formanová, Tomáš Forman, Sára Filipcová, Michal Pejřil. Sklepníci zleva: Filip Dvořák, Štěpán Krček, Kryštof Adámek.
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Ze života obce
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Václav Kosmák (*5. 9. 1843 Martínkov †15. 3. 1898 Prosiměřice) 
„…Vám, kdož tyto řádky po letech čísti budete: pozdrav z vlasti za hrobem, z říše věčnos-

ti! Doufáme, že všemocný Bůh chrám, jejž právě stavíme, přede vší pohromou živlů zachrání. 
A že nikdo z nás mezi živými nebude, až báň, do které tuto listinu vložíme, ruka lidská znovu 
otevře, proto Vás již teď pozdravujeme pozdravem Duší od svých těl odloučených nejen já, 
pisatel těchto řádků, ale všichni budovatelé či dobrodincové tohoto chrámu Páně… 

…v Tvarožné dne 31. října 1880 … Václav Kosmák, farář“

Uvedený úryvek je součástí poselství 
příštím generacím, které sepsal P. Václav 
Kosmák před 141 lety. V  neděli 31. října 
1880 byla listina vložena do  báně pod 
posvěceným křížem a spolu s ním vyzdvi-
žena na novou věž tvaroženského kostela. 
Za necelý rok nato byl kostel sv. Mikuláše 
dostavěn. Poselství Václava Kosmáka není 
ukotveno jen v  této listině, je mnohem 
širší a  obsáhlejší. Václav Kosmák během 
relativně krátkého života zažil mnohé 

– chudobu, ústrky při studiích i  smutné 
události v rodině. O to více vnímal nuance 

života obyčejných lidí a  od  svého mládí 
je výstižně popisoval v povídkách – dnes 
všeobecně známých kukátkách. Za  své-
ho kněžského působení poznal několik 
moravských obcí, tvaroženskou farnost 
spravoval téměř šestnáct let. Účastnil se 
aktivně společenského života, jeho nej-
větší zásluhou bylo vybudování nového 
tvaroženského kostela. 

Rodný dům Václava Kosmáka stojí 
v  Martínkově na  návsi, v  těsné blízkosti 
kostela Navštívení Panny Marie, jenž určil 
jeho životní dráhu. Osud rodného domu 
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i  význam duchov-
ního dědictví 
Václava Kosmáka 
nebyl lhostejný 
mar tínkovsk ým 
občanům. Vybu-
dováním muzea 
Václava Kosmáka 
na  tomto místě 
dokázali zrealizo-

vat myšlenku zachování jeho odkazu a  pře-
dání dalším generacím. Muzeum bylo slav-
nostně otevřeno 4. září 2021, při oslavách 
výročí obce (700 let), za účasti velkého počtu 
místních obyvatel a hostů. Otevření muzea 
Václava Kosmáka v  období, kdy si připomí-
náme 140. výročí vybudování kostela sv. Mi-
kuláše u nás ve Tvarožné, je významným po-
selstvím hrdých obyvatel jeho rodné obce. 
Za  to jim patří velké uznání a  poděkování. 
Návštěva muzea Václava Kosmáka v Martín-

kově tak může být 
dalším cílem k  vý-
letům za  pozná-
ním historie naší 
obce. 

Pavel Šťastný



25 Ročník 49  •  Číslo 5  • září–říjen 2021



Tvaroženský zpravodaj  26



27 Ročník 49  •  Číslo 5  • září–říjen 2021



Tvaroženský zpravodaj  28

Tvaroženské domy (10)
Pokračujeme v  putování po  tvaro-

ženských domech, u kterých známe jejich 
dávné i blízké majitele. 

Po  silnici od  Bendového k  Dostálo-
vému, vybudované v  roce 1914, jsme se 
dostali až k domu č. 31. Prvním známým 
majitelem je v  roce 1789 kovář Jan Ha-
nuš. Kovářem byl i  majitel od  roku 1820 
Jakub Kačník. Ten v  tom roce zaplatil 
za dvě světnice a jednu komoru domovní 
daň 20 krejcarů. Kovárna byla přestavěna 
na hostinec. Letopočet neznáme. 

Následují další vlastníci – Šírovi. 
Od roku 1877 to byl Inocenc Šír, po něm 
Františka Šírová (od 1912). Za rok už tam 
byl Emanuel Šír (1913), který v  roce 1913 
malý a starý hostinec „pod kostelem“ zbo-
řil a postavil nový. Už v roce 1919 vlastnila 
dům Emílie Šírová.

V roce 1924 už jsou vlastníky František 
a  Josefa Havlovi a  od  roku 1938 Inocenc 
Havel. V  roce 1949 byl hostinec převzat 
Okresním komunálním sdružením a  řez-
nictví převzal národní podnik Masna. 

Dalším majitelem byl od  roku 1951 opět 
Inocenc Havel a  po  něm, Marie Havlová 
(1956). 

V  tom roce sem byla z  pohostinství 
„U Šírů“ přestěhována školní jídelna. Ještě 
před tím se zde vystřídala řada nájemců. 
Znám jen jména Klapačka, Pištěláková, 
Rainišová a Ospalý. Další mi třeba někdo 
připomene. 

S  tímto vývojem do  jisté míry souvisí 
i obecní kovárna u cesty do Pozořic a hos-
tince „Na prostředku“, č. 12 a od roku 1900 
hostinec v  Potravním spolku Blahobyt. 
O tom napíšu později. 

Z  domu č. 31 pocházel zahraniční vo-
ják František Havel, který se na  západní 
frontě II. světové války podílel ve  spoje-
necké armádě na  osvobození republiky 
v  roce 1945. Jeho osudy jsou popsány 
v obecní Pamětní knize a v knize „Okupa-
ce, perzekuce, osvobození“.

V  roce 1954 došlo k  asanaci lednice 
u  Havlového a  domu pod kostelem, kde 
je tzv. Přichystalova zahrada. 

Z obecní kroniky – rok 1971
Obyvatelstvo

V roce 1971 se narodilo 13 dětí, vesměs v Brně. Z toho bylo 7 děvčat a 6 chlapců. 
Ve stejném období zemřelo 11 našich občanů. 

Nejmladší zemřelou občankou byla 16-ti letá Marie Mazlová. Příčinou její smrti byla 
leukémie (bělokrevnost). Nejstarším zemřelým občanem byl 95-ti letý František Jašek, 
bývalý cihlářský dělník. Tragicky zahynul 45-ti letý Jindřich Sedláček, když při výko-
nu služební cesty najel řidič automobilu na posypový vůz, přičemž došlo u Sedláčka 
ke smrtelnému úrazu. 

V  místní obřadní síni bylo uzavřeno 23 manželství, většinou ze sídliště z  Mokré. 
Z Tvarožné uzavřelo sňatek 5 ženichů a 5 nevěst.

V roce 1971 měla naše obec 1 112 obyvatel.
(Kronika str. 224)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Z historie obce
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Původ počeštěného příjmení Havel 
nacházíme v  osobním jméně Gallus – 
obyvatel Galie (latinsky Gallia). 

Pokračujeme domem č. 32. na Krhoně. 
Prvním majitelem byl Josef Čáp. Následo-
vali František Bosonohý (1775), Georg Ja-
hoda (1789), Antonína Audyová provdaná 
Macháčková (1806) a od roku 1819 Martin 
Burša. 

Ten za obytné stavení s jednou světni-
cí a jednou komorou zaplatil v roce 1820 
domovní daň 20 krejcarů. V tom roce pla-
tili stejnou domovní daň i  jeho sousedé 
v domech č. 33, 34, 35 a 36. 

Následovali Martin a  Josefa Kunder-
manovi (1836), Eduard Tomášek (1870), 
Marie Plhalová (1918) a od roku 1927 An-
tonie Plhalová. Od roku 1929 dům vlastni-
li František a Božena Hlaváčovi a od roku 
1950 Vojtěch a  Marie Pluháčkovi. Po  tři-
nácti letech tam bydlela Anna Karafiáto-
vá (1963) a od roku 1978 Vladimír a Jana 
Spáčilovi. 

U domu č. 33 známe prvního majitele 
z  roku 1815. Byl to Jiří Jahoda. Následo-
vali František a  Viktorie Jahodovi (1818), 
po  šestačtyřiceti letech Martin a  Terezie 
Oklešťkovi (1864), Terezie Oklešťková 

(1895), po  pěti letech Marie 
Oklešťková a po třiačtyřiceti 
letech Marie Zachovalová 
(1943). Posledními známými 
majiteli které uvádím jsou 
Jan a Pavla Pluháčkovi. 

Dům č. 34 vlastnil v  le-
tech 1764–1775 Václav Pav-
lík. Následovali Jan Jahoda 
(1789), Daněk (Daniel) Zacpá-
lek (1820), Anton a  Barbora 
Zacpálkovi (1824) a  od  roku 
1881, tedy po sedmapadesá-
ti letech, Antonín Zacpálek. 

Pak už tam byla rodi-
na Neužilova. Jako první, 

od  roku 1882, Ignác a  Marie Neužilo-
vi. Potom Josef a  Marie Neužilovi (1912) 
a od roku 1952 Anna a Růžena Neužilovy. 

Dům č. 35 vlastnil v letech 1775–1789 
Martin Galle. Následovali Václav a  Rozá-
lie Sigmundovi (1811), Jan Kaláb (1825), 
po  třiceti letech Mariana Bočková (1855), 
potom Marie Bočková (1877), Jan a  Jose-
fa Škrobovi (1881), Jan a  Anna Tomkovi 
(1896), Josef a  Anděla Jebáčkovi (1898), 
Anděla Jebáčková (1917), Štěpán a  Kristi-
na Blažkovi (1917), František a  Marie Pa-
zourkovi (1921) a od roku 1946 Josef a Rů-
žena Kotlánovi. 

Příjmení Kotlán může mít původ buď 
ve slovesu kotlat – hloubit nebo ve slově 
obecného základu kotel. 

Dům č. 36 má prvního vlastníka, stej-
ně jako dům č. 35, od  roku 1775. Je to 
Florian Müller. Dalšími majiteli jsou Anna 
Müllerová (1793) a  Michal Fiala (1808). 
V roce 1840 tam postupně byli tři majite-
lé – František Škrla, Anton Palík a patrně 
po sňatku pak Anton a Marie Palíkovi. 

Po  jednačtyřiceti letech měl dům Jo-
sef Boček (1881), po čtyřech letech Pavel 
a  Anastázie Rozkydalovi (1885) a  za  dva 
roky Marie Rozkydalová (1897). 

Dům č. 31 s farou (č. 39)
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Na  začátku dvacátého století, 
od  roku 1902, vlastnil dům Ladislav Da-
něk a po pěti letech Antonín a Františka 
Daňkovi. Dalšími majiteli jsou Konstantin 
a  Ludmila Havránkovi (1912). Posledními 
majitelkami které uvádím jsou Ludmila 
Havránková (1926) a od roku 1951 Milada 
Fafílková.

Dům č. 37 postavila v  roce 1764 tva-
roženská obec, s  největší pravděpodob-
ností jako pastoušku. Měla jednu světni-
ci a  jednu komoru. Toto obydlí sloužilo 
původně pro ubytování obecních pastý-
řů, ponocných nebo sluhů. Po  ukončení 
společné pastvy dobytka někdy na  pře-
lomu 19. a  20. století vyvstala otázka co 
s domem. Řešením byl odprodej, Od roku 
1922 vlastnili dům František a Antonie Ka-
lábovi a  od  roku 1931 Anežka Kalábová 
provdaná Weberová. 

V  roce 1965 dům koupila rodina Hav-
lova, která po  dvou letech provedla de-
molici domu. Na pozemku tak byla získá-
na plocha pro rozšíření domu Inocence 
Havla. 

Dům č. 38 už také neexistuje. Prvním 
majitelem byl od  roku 1775 Bartoloměj 
Brzobohatý. V letech 1789–1807 ho vlast-
nil Bartoň Šedý. Pak tam byli opět Brzo-
bohatí. První byl Šebestián Brzobohatý 
(1815). Následovali Šebestián a  Františka 
Brzobohatých (1832), František Brzobo-
hatý (1851), Amálie Brzobohatá rozená 
Drápalová (1859), Jan a  Antonie Brzobo-
hatých (1895), obuvník Rudolf a  Anežka 
Ondráčkovi, Rudolf Ondráček (1926) a Jin-
dřich a Františka Muselíkovi (1929). 

Pak dům koupili František a  Josefa 
Havlovi (1934). Jako u  domu č. 31 násle-
dovali Inocenc Havel (1938), Inocenc Ha-
vel (1951) a  od  roku 1956 Marie Havlová. 
Dům byl zbořen a  na  jeho místě vznikla 
zahrada. Číslo 38 bylo přiděleno Aloisi Ka-
lábkovi. 

Fara má č. 39. První zmínka o  faráři 
ve Važanicích je ze druhé poloviny 14. sto-
letí. Byl to Bocho a po něm Václav. O faráři 
jménem Jan z  Tvarožné je první zmínka 
v  roce 1455. A  duchovní správci museli 
někde bydlet. 

Konkrétní zmínka o faře je až v souvis-
losti s nástupem p. Františka Schupplera 
v roce 1738, kdy je zapsáno že farní budo-
va byla v ubohém stavu. 

Od roku 1813 vystřídal faráře Václava 
Bartoška třiašedesátiletý farář Johann 
Raichert, rodák z Drnholce. Přišel z Líšně. 
A  protože fara měla čtyři světnice a  tři 
komory, platil v roce 1820 nadstandardní 
domovní daň dva zlaté. A jeden zlatý měl 
v 19. století 100 krejcarů.

Nová budova byla postavena a  také 
posvěcena (2. 7. 1894) za faráře Miloslava 
Simonidese, který ve  Tvarožné nastoupil 
6. srpna 1893, kdy vystřídal P. Kosmáka. 

Podle prací mladých farníků v  prázd-
ninové soutěži kterou uspořádal P.  Josef 
Soukop v roce 1946 se svěcení nové fary 
zúčastnil i  P.  Václav Kosmák. Paní Hrom-
ková z  Velatic ve  vzpomínkách uvádí, 
že ho potkala u kostela. A plakal. Ptala se 
ho proč pláče. Kosmák jí řekl: „Hromková, 
pro lítost! Když jsem zde byl farářem, faru 
postavit nechtěli a  když jsem odešel posta-
vili ji hned.“ 

Dílčí opravy fary probíhaly i v dalších 
letech. Například oprava fasády v  roce 
1974. 

V  roce 1954 se počet žáků ve  škole 
značně zvýšil. Řešením bylo přechodné 
zřízení jedné školní třídy v budově fary.

K faře patřilo i malé hospodářství. Far-
ní stodola na  návsi byla zbořena v  roce 
1972. V  roce 1974 tam byla dokončena 
prodejna Jednoty. 

Generální rekonstrukce fary začala 
v  září 2001 a  byla ukončena žehnáním 
11. srpna 2002.
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A  teď o  domu č. 40. Farní škola zalo-
žená líšeňskou vrchností s  dozorem círk-
ve byla ve Tvarožné už před rokem 1710. 
V  polovině 19. století byla v  havarijním 
stavu. Po  dlouhém rozhodování byla 
budova z  kotovic a  doškovou střechou 
na  konci června 1861 zbořena. Na  stej-
ném místě byla s  přispěním hraběte Eg-
berta Belcrediho postavena přízemní jed-
notřídní škola pro Tvarožnou a  Velatice. 
Z „dobrého staviva“ dodaného patronem, 
jak píše ve školní kronice učitel Josef Žem-
lička. Stavba netrvala dlouho. Díky dobré-
mu počasí byla dokončena 19. října 1861. 

V  roce 1880 požádal farář Václav 
Kosmák patrona školy o  její rozšíření 
o  jedno poschodí. Nástavba byla prove-
dena v roce 1883. Škola se stala trojtřídní. 
Dozor převzaly světské orgány. Byla tam 
až do  dokončení stavby současné školní 
budovy. 

V roce 1924 byla v přízemí na východ-
ní straně zřízena šatlava. Od  roku 1946 
byla, rovněž v přízemí, družstevní prádel-
na. 1.  ledna 1950 zde zahájil činnost ma-

triční úřad. Prvním matriká-
řem byl Josef Švábenský. 

V  budově Místního ná-
rodního výboru byla urči-
tou dobu hasičská zbrojnice 
a  školní třída. Dnes je tam 
Obecní úřad. Na konci 90. let 
minulého století prošla bu-
dova zásadní rekonstrukcí. 
V  přízemí objektu je pošta, 
knihovna, kadeřnictví a ordi-
nace obvodní lékařky. 

Vedle obecního úřadu je 
dům č. 59. Půdorys malého 

pozemku na  kterém stojí a  dvorní část 
která k němu patří je jako by částečně od-
dělen od pozemků domů č. 40 a 41. 

V  roce 1802 je tam jako majitelka 
zapsána vdova Jeřábková. V  roce 1813 
následuje Mariana Glosarová provdaná 
Kartousová. Následují Barbora Kartouso-
vá (1825) a Jana Kartousová (1842). V roce 
1857 tam došlo k rychlé výměně majitelů. 
Od  9. května tam byl Jan Sekanina a  už 
18.  května Josef Beránek a  Mariana Kno-
sová. 

Další majitelkou byla Františka Veselá 
(1864). V následujícím roce už tam jsou za-
psáni čtyři spoluvlastníci, zřejmě její po-
tomci – Štěpán, František, Vincenc a  Ma-
riana Veselých.

Dalšími majiteli jsou Václav a Františka 
Buřivalovi (1873) a od roku 1890 Antonín 
a  Františka Knosovi. Poslední majitelkou 
kterou uvádím je, od roku 1925, Františka 
Neveselá rozená Knosová.

Připojuji fotografii domu č. 31 s  farou 
(č. 39) po zbourání farské stodoly a fotogra-
fii domu č. 40. 

(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné

Dům č. 40
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130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tvarožné
Příspěvek ke 130. výročí přednesený na slavnostní schůzi tvaroženských hasičů v pátek 

13. srpna 2021 v budově Sokolovny. Zkráceno pro Tvaroženský zpravodaj.

Sbor dobrovolných hasičů ve Tvarožné 
byl založen 16. května 1891. Impulzem 
byly dva požáry v  srpnu předchozího 
roku. 

Rok založení tedy patří do  let 
1848–1918, které historikové označují 
jako období občanské společnosti. Zaklá-
dání spolků umožňoval císařský patent 
č. 171/1849 zpřísněný v roce 1852 a nově 
právnicky upravený císařským patentem 
v roce 1867, tedy po Rakousko-uherském 
vyrovnání.

Co to bylo za roky? Monarchii již více 
než čtyři desetiletí vládl císař František Jo-
sef I. Životní úroveň rostla, válčilo se napo-
sledy v roce 1866. 

Pro představu – v  roce založení sbo-
ru zemřel básník Jan Neruda, narodili se 
například Vladislav Vančura, Vlasta Burian 
a Erwin Rommel.

Kdo sbor založil? Ve  zřizovacím výbo-
ru byla tato povolání: hostinský, učitel, zá-
mečník a tři rolníci. 

Prvním předsedou byl zvolen rolník 
Matěj Daněk z  č. 15. Dalšími členy devíti-
členného výboru byli obchodník, zámeč-
ník a šest rolníků. Jsem rád že mezi nimi 
byl i  můj praděda, rolník Mikuláš Ondrá-
ček ze zemědělské usedlosti č. 8. 

Mezi zakládajícími členy převažují – 
mimo kováře, koláře, krejčího a  stolaře – 
jen rolníci a jejich synové.

Místopředsedou byl starosta obce Jan 
Blahák z  č. 10, významnými příznivci se 
stali majitel panství hrabě Egbert Belcredi 
a farář Václav Kosmák.

A  když jsem připomenul sociální slo-
žení sboru připomenu i  tehdejší poměry 
ve Tvarožné. 

Obec měla více než 120 domů a něco 
přes 800 obyvatel. Ještě třicet roků se 
čekalo na  zavedení elektrického proudu, 
komunikace byly nedlážděné, spojení 
s Brnem špatné. 

V  obci byl líšeňský velkostatek, hlav-
ním zaměstnáním obyvatelstva bylo ze-
mědělství. Večer se pracovalo při svíčkách 
a  petrolejkách. Tak docházelo k  častým 
požárům. 

Každé takové kulaté výročí je příleži-
tostí ke  vzpomínkám. Na  ty hasiče a  po-
žárníky co tu byli před námi, na  úroveň 
vybavení sboru i na důležité události. 

Nabízí se třeba úvaha nad činností 
zakladatele moravského hasičstva Tituse 
Kršky. Ten v roce 1898 sepsal k 50. výročí 
panování císaře Františka Josefa I. obsáh-
lou Hasičskou kroniku. Jsou v ní samozřej-
mě údaje o  sboru ve  Tvarožné a  dalších 
sborech v okolí, které v té době existovaly. 
Ale to bychom brali příliš ze široka. A tak 
se držme Tvarožné. 

Sborem prošla za ta dlouhá léta velká 
řada mužů, kteří formovali činnost a tvář 
sboru. I jim je třeba věnovat alespoň krát-
kou vzpomínku. 

Ale protože historie tvaroženských ha-
sičů je sepsána ve třech brožurách z před-
chozích tří kulatých výročí, můžeme hle-
dat další zajímavosti. 

Dávní i  docela nedávní předchůdci 
pracovali v podmínkách, které si snad ani 
nedokážeme představit. Třeba co se týká 
vybavení sboru. Ruční stříkačka tažená 
koňmi sloužila pro Tvarožnou a  Velatice 
do  roku 1928. Teprve pak byla koupena 
motorová stříkačka od  firmy Hrček-Neu-
gebauer. Bryčka bez stříkačky byla v obci 
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hodně dlouho. I já a mí vrstevníci jsme s ní 
jeli v roce 1968 k odvodu do Šlapanic. 

První auto Horch-Union dostali hasiči 
až v  roce 1956. Byl to ovšem starší auto-
mobil, který už nevyhovoval pro větší Šla-
panice.

Nemohu pominout ani trochu zapo-
menutou oblast – oblast samaritskou 
neboli samaritánskou službu která po-
skytovala první pomoc při úrazech. Ta 
vznikla v  nové republice na  počátku 
20. let 20. století po ustavení dobrovolné 
organizace Červeného kříže. Zpočátku 
tuto činnost vykonávali muži, později se 
přidaly i ženy. Fungovala až do roku 1953, 
kdy tyto povinnosti direktivně převzala 
dobrovolná organizace Červený kříž. 

A při této příležitosti a v souvislosti při-
pomenu jednu snad zajímavou událost 
a dva citáty. Ve středu 18. června 1924 jel 
po státní silnici nad obcí Uhřice prezident 
T. G. Masaryk. Silnice byla obsypána lid-
mi a  u  samoty Silničná stála slavobrána. 
Na ní byl nápis: „Tatíčku, Tvé dítky Ti jásají 
vstříc.“ U ní stáli uniformovaní hasiči, čle-
nové Orla a Sokola. Kolona zastavila, pre-
zident vystoupil a pod svůj portrét napsal 
hasičům toto věnování: „Naše hasičstvo 
najde v  samaritánství krásný doplněk 
hasičské stavby. Hasiči samotní musí být 
svému okolí vzorem zdravotnické čistoty 
osobní, rodinné, domácnosti a rozumí se, 
že všechny prostředky pro prvou pomoc 
musí mít stále k ruce a ve vzorné čistotě.“ 

Vzpomínku na samaritánství ukončím 
citátem horlivého člena sboru, krejčího 
a  hasičského jednatele Oldřicha Ličky. 
Toho si ještě mnozí pamatujeme. Ten 
v  roce 1938 v  jednom svém referátu na-
psal: „ Kdo oblékne hasičský kroj aby se 
blýsknul není pravým hasičem. Dobrým 
hasičem je ten, kdo z lásky k bližnímu se 
snaží pomáhat v neštěstí – službou sama-
ritskou.“ 

Hasiči, většinou rolníci, měli na  cviče-
ní vyhrazena od jara do podzimu nedělní 
odpoledne. Svolával je trubač signálem 

„Hasiči do  schůze“. Jel na  kole po  obci 
a troubil. Většinou přišli všichni. Mladí cvi-
čit a ti starší se na ně podívat.

 V  roce 1952 byla vybudována jímka 
na vodu na návsi. Hasičská zbrojnice byla 
do  roku 1958 v  prostoru dnešní pošty, 
v přízemí Obecního úřadu. 

Stavba nové zbrojnice byla zaháje-
na v  roce 1958 a  hasičské vybavení bylo 
dočasně umístěno v několika náhradních 
objektech. V roce 1960 dostali hasiči auto 
Tatra 805. 

Hrubá stavba zbrojnice byla hotová 
v následujícím roce, ale ještě byla spousta 
dodělávek. Pracovní elán brigádníků po-
stupně upadal. 

Slavnostní otevření zbrojnice se usku-
tečnilo až v roce 1961, roce 70. výročí za-
ložení sboru. 

Při této příležitosti byli čestnými 
uznáními oceněni předkové některých 
z nás – František Brzobohatý z domu č. 53, 
Konrád Slezák č. 226, Antonín Brzoboha-
tý č. 49, Jan Blahák č. 77, můj dědeček Jan 
Kaláb z č. 8, Bohumil Šubrt č. 114 a Josef 
Horák č. 98. 

V roce 1963 byla na střechu zbrojnice 
namontována siréna, kovový sušák na ha-
dice byl po  mnoha odkladech vztyčen 
v roce 1966. 

Do  vzpomínek jistě patří hasičské 
čestné stráže u  Božího hrobu. Po  roce 
1948 byli hasiči v uniformách nezbytnou 
součástí prvomájových průvodů. Dodnes 
udržovanou tradicí je účast na  mši při 
svátku mučedníka sv. Floriána, který je 
patronem nejen hasičů, ale i hutníků, ko-
miníků a pekařů. 

Nyní už se zaměřím na  současnost. 
Sbor a jeho členové se zapojují do činnos-
ti obce, jsou nápomocni svým spoluobča-
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nům a  nadále se snaží naplňovat obsah 
původního hasičského hesla „Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu“.

O  činnosti za  posledních pět roků už 
ve své zprávě hovořil starosta sboru Petr 
Pejřil. 

Během roku hasiči spolupracují při 
akcích pořádaných obcí. Sami jsou po-
řadateli tradičních kulturních akcí jako je 
hasičský ples, zájezdy, ostatky a pálení ča-
rodějnic pro členy a příznivce. 

Tradiční termín má hasičská soutěž 
O pohár obecního zastupitelstva i soutěž 
v požárním útoku O pohár starosty SDH.

Za  normálních „nekovidových“ pod-
mínek funguje družba s hasiči z polského 

OSP Miedzyrzecze, kteří navštěvují naši 
obec při některých obecních i hasičských 
akcích. Členové našeho sboru zase už 
mnohokrát zavítali ke svým polským přá-
telům.

Činnost našeho Sboru dobrovolných 
hasičů je bohatá. Bez hasičů si život v naší 
obci opravdu nedovedeme představit.

A  závěrem ještě jeden z  citátů Oldři-
cha Ličky, opět ze schůze v roce 1938. I ten 
dokazuje jeho oddanost hasičství: 

„Pokládám si za  povinnost připome-
nout všem přítomným, že tak jako roste 
povinnost s časem, tak se také musí vzá-
jemně vyvíjet láska a bratrství k dosažení 
cíle, jemuž je hasičství předurčeno.“

František Kopecký,  
kronikář ve Tvarožné  

a čestný člen SDH ve Tvarožné 

Informace z regionu
Cyklostezky na Šlapanicku se blíží do finále

Stavba cyklostezek Jiříkovice–Blažovi-
ce a  Kobylnice–Prace o  prázdninách po-
stoupila do závěrečné fáze.

Po  pokládce asfaltových vrstev pro-
bíhají nyní dokončovací práce, jako na-
příklad obklady propustků, přejezdy pro 
zemědělskou techniku, budování krajnic, 
osazení stojanů na kola, instalace doprav-
ního značení, osetí travnatých pásů kolem 
cyklostezky atd.

Už 16. září v  16 hodin proběhne slav-
ností otevření těchto dvou úseků, které 
bude na  začátku cyklostezky ve  směru 
od Jiříkovic do Blažovic.

Tím ale práce na  tomto díle nekončí, 
budou následovat další kroky, jako napří-
klad kolaudace, výkup pozemků pod cyk-
lostezkou a vyúčtování dotace. To všech-
no ještě nějaký čas zabere a  až po  jejím 

proplacení budeme moci říct, že je vše 
úplně hotovo.

Příští rok se chceme pustit do  stav-
by dalších úseků, tentokrát na Pozořicku. 
Tato etapa se skládá z úseků Líšeň–Podolí, 
Podolí–Velatice a Velatice–Tvarožná. K  již 
schválené dotaci musíme ještě doložit 
pravomocné stavební povolení, o  které 
jsme o  prázdninách požádali, a  vysoutě-
žit dodavatele a  také banku, která bude 
stavbu financovat. Obojí chceme stihnout 
ještě na podzim, abychom se na jaře moh-
li pustit do díla. Výběrové řízení na zhoto-
vitele bude vyhlášeno už v měsíci září. 

Zároveň také podáme žádost o územ-
ní rozhodnutí pro II. etapu na  Pozořicku. 
V ní jsou zahrnuty úseky ve Tvarožné, v Si-
vicích, Pozořicích a Kovalovicích.

Rudolf Staněk,  
manažer DSO Šlapanicko
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 5. listopadu 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
Kde bramborová nať, tam ušmudlané tváře. 
Mnoho listů vytratilo se z kalendáře. 

Mnoho už těch mezi stromy bloudí. 
Štiplavý dým z oka slzu loudí.

Kde bramborová nať, tam stoupá bílý dým. 
Myšlenko ty se ztrať, v puse jen trocha slin.

autor: Jaroslav Daněk
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září–říjen 2021
93 let Oldřich Švehla, Tvarožná 193

92 let Vlasta Foitlová, Tvarožná 334

91 let Květoslava Sedláčková, Tvarožná 142

80 let Ludmila Buchtová, Tvarožná 180

75 let Věra Kolářová, Tvarožná 270

70 let Milada Trojáková, Tvarožná 2 
 Růžena Maňáková, Tvarožná 71

65 let Vladimír Kubín, Tvarožná 343 
 Květoslava Vojtová, Tvarožná 83

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 15. 9. 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



Soutěž v požárním útoku 
O pohár starosty SDH 
Tvarožná, výročí založení 
SDH Tvarožná (130 let),  
14. srpna 2021

Obecní hody s kapelou 
Šardičanka, 28. srpna 2021



doc. Vladimír Drápal
*28. 10. 1921 †30. 4. 2015

Akademický malíř, grafik a sochař. Celý život prožil v rodné Tvarožné. Studoval umělecké školy 
v Praze a Paříží, působil jako pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho dílo je zastoupeno 

ve sbírkách galerií v České republice i v zahraničí.  
Za uměleckou tvorbu obdržel Cenu města Brna, Cenu Jihomoravského kraje a medaili ministra 

kultury České republiky Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury.


