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Vážení spoluobčané, 
vítám vás u  prvního zpravodaje roku 

2022. Nechci nyní rekapitulovat rok minu-
lý ani představovat nějaké vize roku, který 
máme před sebou. Chtěl bych vás přede-
vším povzbudit, abyste do  nového roku 
vstupovali s  optimismem, abyste měli 
dostatek životní energie, chuti a  odhod-
lání a snažili se o hledání důvodů k vnitř-
ní radosti a spokojenosti. Ty jsou většinou 
méně zřetelné, než důvody k  nespoko-
jenosti, otrávenosti a  naštvanosti, které 
nám ostatně k ničemu nejsou, nijak nám 
nepomohou, a  naopak nám samotným 
spíše ubližují, protože z nás dělají lidi ne-
šťastné, pro které, jak se říká „žádné poča-
sí není dost dobré“. Přeji vám do nového 
roku pevné zdraví (z poloviny je zajišťuje 
veselá mysl), ať se vám daří nacházet dů-
vody k radosti a vaše cesty ať se příliš ne-
klikatí.

V  minulém zpravodaji jsme otiskli ná-
vrh dopravního řešení ulice U  Kosmáku 
včetně navržených parkovacích ploch. 
Vím, že automobilů v obci neustále přibý-
vá, a že by se do této ulice dalo „nacpat“ 
parkovacích míst více. Zastávám však ná-
zor, že by stále mělo jít o ulici rodinných 
domů s parkovacími místy než o parkoviš-
tě s rodinnými domy.

Lokalita, která by si lepší dopravní ře-
šení dozajista zasloužila, je Krhon. Úzké 
uličky, stísněný prostor, špatný stav ko-
munikací, nedostatek parkovacích ploch. 
Čeho je zde naopak dostatek, je počet 
automobilů a stížností plynoucích z jejich 
nevhodného parkování. Řešení určitě ne-
bude jednoduché, ale domnívám se, že je 
nutné. Vidím v  tom i  možné téma pro 
příští volební období. A do té doby bych 
chtěl majitele projíždějících i  parkujících 

Obsah Slovo starosty

Fotografie na titulní stránce: Perleťovec stříbropásek (foto M. Kovář), Santon Příroda a historie, 2008

Slovo starosty 3

Aktuality z obce 4 
Poděkování 4 
Informace o konaných akcích… 4 
Pozvánka na plánované akce a události 5

Informace občanům 5 
Provozní doba sběrného střediska Ko 5 
Pozor, senioři jsou v ohrožení! 5

Informace ZO a OÚ 7 
Usnesení č. 19 z veřejného zasedání Zo 7 
Usnesení č. 20 z veřejného zasedání Zo 8 
Zpráva z matriky 9 
Informace z evidence obyvatel r. 2021 11 
Informace pro občany – Czech PoInt 13 
Rozpočet obce tvarožná 14 
obecně závazná vyhláška č. 1/2021 16 
Finanční úřad… 21

Zprávy z výborů a komisí 22 
Zpráva o stavu finančních prostředků 22

Z činnosti spolků a sdružení 23 
Skautská adventní okénka 23 
Zpráva SDH tvarožná ke 130. výročí… 23

Okénko do života ZŠ a MŠ  26 
Základní škola tvarožná 26 
Mateřská škola tvarožná 28 
Renovace školní jídelny – leden 2022 30

Ze života obce 31 
tříkrálová sbírka ve tvarožné 31

Ze života obce obrazem 33

Z historie obce 35 
Z obecní kroniky – rok 1932 35 
tvaroženské domy (12) 36 
Dvě výročí herce Jaromíra Crhy 40

Zpravodajův básnický koutek 41

Naši jubilanti 42 
tiráž 42



Tvaroženský zpravodaj  4

Poděkování
Děkujeme koledníkům a všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. 
Děkujeme Žofii Ondráčkové za instalaci betlému u obecního úřadu. 

Informace o konaných akcích a událostech
•	 4. prosince jsme si uctěním památky obětí bitvy připomenuli 216. výročí bitvy tří 

císařů. Plánované vzpomínkové akce byly zrušeny z  důvodu epidemie Covid-19 
a stejně tak byly zrušeny nebo omezeny i některé akce následující.

•	 8. prosince vystoupily děti u Základní školy se zpěvem koled. 
•	 17. prosince se v Mateřské škole konala vánoční besídka spojená s pečením vánoček.
•	 20. prosince se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
•	 23. prosince tvaroženští skauti rozdávali Betlémské světlo.
•	 8. ledna se v obci konala Tříkrálové sbírka.
•	 8. ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů.

Aktuality z obce

vozidel v  této lokalitě požádat o  slušné 
a ohleduplné chování.

Nevím, proč mě v  souvislosti s  auto-
mobily napadly popelnice… Ale když už 
jsem se dostal k nádobám na odpad, chci 
připomenout nový systém svozu odpadů, 
který zavádíme od  Nového roku. Kalen-
dář svozu jednotlivých složek odpadu je 
přílohou tohoto zpravodaje a  k  dispozi-
ci je i  na  internetových stránkách obce. 
Nyní ještě probíhá vylaďování nového 
evidenčního systému, aby se „vychytaly 
všechny mouchy“, a  poté (asi od  února) 
již nebude možné vyvézt popelnici, kte-
rá nebude označena příslušným kódem. 
Zkontrolujte si prosím, jestli všechny vaše 
popelnice mají nalepené (u  plechových 
popelnic přinýtované) kódové označení, 
a pokud ne, obraťte se na obecní úřad.

Při psaní úvodního slova občas za-
listuji v  předchozích číslech zpravodaje, 
abych se zbytečně neopakoval. Dovolím 

si vám ale ocitovat jednu pasáž z  tex-
tu, který jsem napsal před jedenácti 
lety: „Ve sdělovacích médiích často slyšíme 
a  čteme, co  nás v  tomto roce čeká za  potí-
že – počínaje různými úspornými balíčky 
a  rozpočtovými škrty, přes zvyšování cen 
energií a  všeho ostatního, až po  snižování 
platů a  počtu lékařů. Zkrátka samá pesi-
mistická zpráva. Se špatnou náladou se ale 
nedá udělat nic dobrého, a navíc se přenáší 
na  ostatní snadněji než nakažlivá nemoc.“ 
(tvaroženský zpravodaj č. 1/2011). Člověk 
by si ani nepomyslel, jak bude tento text 
aktuální pro současnou dobu. A může si 
také uvědomit, že už byly chvíle, kdy mu 
nebylo zrovna do  zpěvu, ale dokázal je 
překonat. I když víme, že nás zřejmě neče-
ká snadný rok, neznamená to, že bychom 
z toho měli být smutní a skleslí. Dny, které 
jsou před námi, nejsou k tomu, abychom 
si je užívali, ale abychom je uměli správně 
využít. Přejme si, ať se nám to podaří.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Pozvánka na plánované akce a události
26. únor – Hasičské ostatky

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
leden–březen 2022
sobota 15. 1. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 19. 1. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 29. 1. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 2. 2. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 2. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 16. 2. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 26. 2. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 2. 3. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 12. 3. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 16. 3. 2022 15.00–17.00 hod.

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

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

Od Nového roku funguje v obci nový systém třídění odpadu prostřednictvím žlutých 
a modrých nádob (na plasty a papír) pro každou domácnost. Nádoby budou vyváženy 
dle stanoveného harmonogramu. K odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně 
zaplněné nádoby.

Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně útočí 

na  seniory s  legendami vnuk a  nemoc-
nice. Vstoupili jsme proto do  úzké spolu-
práce s provozovatelem informační linky 
1188, společností Conectart.  

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nej-
ohroženější skupiny naší společnosti. Je-
jich mnohdy osamocený způsob života, 
důvěřivost a  především touha po  sociál-
ním kontaktu z nich dělá snadný cíl a při-
tahuje k  nim pozornost různých zlodějů, 
podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v  tomto kontextu nej-
častěji obelháváni legendou VNUK. To 
znamená, že pachatel se prostřednictvím 
telefonního hovoru začne vydávat za  ro-
dinného příslušníka, nejčastěji vnuka, kte-
rý se dostal do tíživé životní situace a pod 
tlakem smyšlených okolností a časové tís-
ně potřebuje rychlou finanční výpomoc. 
Přičemž podvodný „navolávač“ nepochy-
buje o tom, že senior v obavě o své vnou-
če na vyjednávání a podvod přistoupí.



Tvaroženský zpravodaj  6

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ tak-
to obvykle začíná telefonát, který může 
mít pro důvěřivého seniora nedozírné 
následky. Nic netušící babička nebo dě-
deček osloví volajícího jménem a  už se 
začne roztáčet kolotoč se smyšleným srd-
cervoucím příběhem, ve kterém se poto-
mek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal 
do  svízelné situace například po  autone-
hodě. Nutně potřebuje peníze většinou 
v  desítkách tisíc korun. A  protože si pro 
ně z  různých, samozřejmě smyšlených 
důvodů, nemůže přijít osobně, protože je 
například v nemocnici nebo na služebně 
policie, posílá k  babičce kamaráda nebo 
kamarádku. Smluví si signál pro předání 
hotovosti a  nic netušící senior odevzdá 
peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být moti-
vovaný starostí o  vnuka, a  to tak, že se 
pachatel vydává za  ošetřujícího lékaře. 

„Dobrý den, jsem ošetřující lékař Va-
šeho vnuka, kterého k nám do nemoc-
nice přivezli s  vážným zraněním, vy-
žadujícím nadstandardní léčbu, která 
není hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění.“ Velmi distingovaná a  profe-
sionální konverzace opět s  časovým ná-
tlakem a  neodkladností provedení lékař-
ského úkonu snadno seniora přesvědčí 
o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem 
z  nemocničního prostředí je telefonát 

fiktivního nemocničního lékaře, který se-
niorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, 
vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní ne-
hodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní 
volá jménem příbuzného, který se 
měl s poškozenými z dopravní nehody 
domluvit na  finančním vyrovnání, ne-
boť v důsledku překousnutého jazyka 
či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior 
mnohdy přijde o  veškeré své finanční 
prostředky. Zažívá existenční problémy, 
zdravotní a psychické dopady z prožitého 
traumatu a  naletění podvodníkovi. Ná-
sledky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvě-
tě prostřednictvím telefonního kontak-
tu realizovaného robotem. Seniorům se 
staročeskými jmény a pevnými linkami 
bude doma vyzvánět telefon s následu-
jícím vzkazem: „Dobrý den, varování Poli-
cie České republiky. Věnujte, prosím, pozor-
nost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude 
někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný 
nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako 
doktor či notář a  bude od  Vás chtít poslat 
peníze na  účet nebo si je bude chtít u  Vás 
sám vyzvednout, vždy si tuto informaci 
ověřte a  v  případě podezření kontaktujte, 
prosím, Policii České republiky, a  to na  te-
lefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České 
republiky.“

Seniorům proto radíme:
•	 Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří 

Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
•	 Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 

a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
•	 Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou 

nepodaří navázat.
•	 Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, 

že  Vám do  zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v  cizí 



7 Ročník 50  •  Číslo 1  •  leden–únor 2022

Usnesení č. 19 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 15. listopadu 2021 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/19/21 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1
  Usnesení č. 2/19/21 – Návrhovou komisi:  

 MUDr. Rudolf Lichka 
 František Kopecký 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 3/19/21 – Ověřovatele zápisu: 
 Bc. Jan Spáčil 
 Mgr. Pavel Daněk 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 4/19/21 –  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č. 1. 
Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 5/19/21 – Převod části pozemku p. č. 701/1 v k. ú. Tvarožná pod 
zastavěnou částí RD č. p. 42, o výměře 63 m2, vlastníkům uvedeného RD, 
manželům Pelikánovým, na základě mimořádného vydržení dle § 1095 zákona 
č. 89/2012 Sb. 
Příloha č. 2 – Geometrický plán pro změnu obvodu budovy 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 6/19/21 – Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko: Etapa 
Pozořicko I“. 
Příloha č. 3 – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 
projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko: Etapa Pozořicko I“ 
Příloha č. 4 – Důvodová zpráva 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluvení členové Zo 1

Informace ZO a OÚ

měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy 
telefonů, kamer apod.).

por. Mgr. Zdeňka Procházková 
komisař

oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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Usnesení č. 20 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 20. prosince 2021 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/20/21 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 3
  Usnesení č. 2/20/21 – Návrhovou komisi:  

 Mgr. Věra Floriánová 
 Milan Filipec 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 3

  Usnesení č. 3/20/21 – Ověřovatele zápisu: 
 Rudolf Kaláb 
 Ing. Tomáš Kousal 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 3

  V 18.16 hodin se dostavil zastupitel Jaromír Kocourek.

  Usnesení č. 4/20/21 –  Dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS 
JMK. 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 7 
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 15. 11. 2021

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Bc. Jan Spáčil, v. r. 

Mgr. Pavel Daněk, v. r.
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  Usnesení č. 5/20/21 – Vyřazení majetku – zmařené investice dle přílohy č. 2.  
Příloha č. 2 – Zmařené investice 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 2

  Usnesení č. 6/20/21 – Rozpočet obce Tvarožná na rok 2022 se změnami dle 
přílohy č. 4. Zastupitelé byli seznámeni s podrobným položkovým rozpočtem 
obce na rok 2022. 
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2022 
Příloha č. 3a – Podrobný položkový návrh rozpočtu na rok 2022 
Příloha č. 4 – Změny 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 2

  Usnesení č. 7/20/21 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Tvarožná na roky 
2023–2025.  
Příloha č. 5 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tvarožná  
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 20. 12. 2021

starosta obce:   Ing. Petr Buchta, v. r. 
místostarosta obce: Pavel Šťastný, v. r.
ověřovatelé:   Rudolf Kaláb, v. r. 

Ing. Tomáš Kousal, v. r.

Zpráva z matriky
Vážení spoluobčané,

když jsme loni rekapitulovali rok 2020, jistě většina z  nás doufala, že v  tom příš-
tím roce bude vše již v pořádku a že se život vrátí do „zajetých kolejí“. Těšili jsme se, 
že se budeme osobně setkávat s lidmi a přitom si bez obav podáme ruce, usmějeme 
se na sebe a s našimi nejbližšími se obejmeme. Bohužel ani tento rok nebyl o moc lepší 
než ten předchozí.
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I přes všechna opatření, která jsme museli v roce 2021 dodržet, se nám k naší velké 
radosti podařilo v  měsíci listopadu přivítat mezi nás naše nové občánky. Na  setkání 
byly pozvány děti narozené v průběhu posledních dvou let, protože v  loňském roce 
nám to vládní nařízení nedovolila.

Pozváno bylo celkem 23 dětí, z toho 12 chlapců a 11 dívek. Díky tomuto delšímu 
časovému období již někteří „noví občánci“ seděli samostatně na židlích vedle svých 
rodičů nebo se procházeli po obřadní síni. 

Také jsme si připomněli kulatá a půlkulatá výročí našich spoluobčanů. Za celý rok 
bylo pozváno 50 jubilantů.

Tato setkání proběhla v příjemné atmosféře také díky dětem z naší základní školy, 
které vystoupily pod vedením paní ředitelky Věry Floriánové s nacvičeným pásmem 
básní a písniček. 

Na podzim oslavily 2 manželské páry 50 let společného života, za naši obec jim byl 
předán alespoň malý dárek a blahopřání.

Co se týká matriční agendy, v roce 2021 jsme zaznamenali 13 sňatků, z toho 3 byly 
uzavřeny v místním kostele sv. Mikuláše, 2 v obřadní síni obce Tvarožná, 8 obřadů pro-
běhlo na kopci Santon. Zde se tedy nabízí připomenout, že pro svůj svatební obřad 
si mohou snoubenci vybrat nejenom místo určené úřadem pro konání slavnostních 
obřadů, ale také jakékoliv jiné vhodné místo (pro náš matriční úřad samozřejmě místo 
nacházející se v katastru obcí Tvarožná a Velatice).

Úmrtí jsme do matričních knih zapsali celkem 6, a to 5 ve Tvarožné a 1 ve Velaticích. 
Ani v tomto roce jsme nezaznamenali v katastru Tvarožné a Velatic žádné narození.

Věříme, že letos se postupně situace zlepší a nám již nebude nic bránit v tom, aby-
chom se setkávali, a to nejenom při akcích v naší obřadní síni. 

Často se na nás obracíte s žádostí o vystavení druhopisu matričního dokladu. Proto 
opět upozorňujeme, že matriční doklad vydává ta matrika, v  jejímž matričním obvo-
du došlo k  narození, úmrtí nebo k  uzavření manželství. Matriční doklad můžeme vy-
dat pouze osobě, které se týká, dále rodinným příslušníkům nebo osobě, která prokáže, 
že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo orgány územních 
samosprávných celků. Úmrtní list lze rovněž vydat osobě, která žila se zemřelým v době 
jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která prokáže, že byla vypravitelem 
pohřbu.

Jedním z dalších úkonů, které zastřešují matriční úřady, je určení rodičovství k naro-
zenému či ještě nenarozenému dítěti. V současné době se nejedná již o nic výjimečné-
ho, ba naopak, mnoho párů této možnosti využívá. Samozřejmě ve většině případů se 
jedná o určení rodičovství k ještě nenarozenému dítěti. K uvedenému úkonu je zapo-
třebí předložit potřebné doklady, tzn. občanské průkazy, rodné listy obou rodičů a tě-
hotenský průkaz. V případě, že je žena rozvedená, je nutné doložit také „Rozhodnutí 
o rozvodu manželství“ s vyznačeným nabytím právní moci. Rodiče na matrice zvolí pro 
své dítě buď pouze příjmení (po  otci nebo matce), nebo již uvedou kromě příjmení 
i jména, která dítěti vybrali. Na základě tohoto dokladu se potom v porodnici zapíše 
zvolené příjmení (příp. také jméno) a následně na příslušném matričním úřadě vystaví 
dítěti rodný list, který si poté rodiče osobně vyzvednou.
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Veškerou agendu týkající se občanských průkazů i cestovních dokladů v současné 
době zajišťuje pro naši obec pracoviště Městského úřadu Šlapanice, Opuštěná 2, Brno 
(naproti starého nádraží Zvonařka) nebo pracoviště Městského úřadu ve Šlapanicích, 
Masarykovo nám. 100/7 (tel. 533 304 320 nebo 533 304 324). Více informací k této 
problematice naleznete na  www.slapanice.cz (Informační stránky Města Šlapanice, 
v sekci Jak si co vyřídím – Odbor vnitřních věcí).

Ještě připomínáme úřední hodiny, ve kterých se na nás můžete obrátit: 

pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
středa 8.00–12.00 hod.

Vaše případné dotazy rády zodpovíme také na tel. čísle 544 251 094  
nebo na e-mailové adrese matrika@tvarozna.cz.

Šťastný nový rok 2022 plný pohody, objetí a přátelských setkání přejí

Michaela Pejřilová a Jana Štouračová
matrikářky

Informace z evidence obyvatel za rok 2021
Rok 2021 byl stále spojen s virovou epidemií, ale přesto jsme mezi námi přivítali nově 
narozené děti. Naopak s některými blízkými jsme se museli navždy rozloučit. 
Jak tedy vypadal rok 2021 na úseku evidence obyvatel? Následující informace se týkají 
pouze občanů, kteří byli přihlášení v obci Tvarožná k trvalému pobytu.
•   v roce 2021 se narodilo 8 dětí, z toho 3 děvčata a 5 chlapců. V seznamu jsou pouze 

děti, jejichž matky měly v době narození dítěte ve Tvarožné trvalý pobyt. Pozn. Děti 
zapsané iniciálami nezveřejňujeme celými jmény z důvodů absence souhlasu zákonného 
zástupce se zveřejněním.

Jakub Daněk, Tvarožná 250
Karolína Šmerdová, Tvarožná 286
R. K., Tvarožná
Natálie Šimková, Tvarožná 308

Roman Duda, Tvarožná 36
Laura Kubicová, Tvarožná 306
Filip Juránek, Tvarožná 334 
Marek Šlezinger, Tvarožná 72

•   v roce 2021 zemřelo 15 našich spoluobčanů:
Pavel Burša – 76 let, Tvarožná 183
Helena Gabrielová – 66 let, Tvarožná 38
Marie Müllerová – 78 let, Tvarožná 23
Marie Bednářová – 82 let, Tvarožná 148
Anna Rafajová – 91 let, Tvarožná 252
Jaromír Tupý – 86 let, Tvarožná 158
Oldřich Lička – 87 let, Tvarožná 147
Zdenka Hradská – 85 let, Tvarožná 200

Jan Dvořáček – 70 let, Tvarožná 332
Eva Jahodová – 73 let, Tvarožná 243
Petr Pilla – 80 let, Tvarožná 203
Anna Steinbacherová –  92 let, Tvarožná 239
Jan Chlup – 84 let, Tvarožná 11
Josef Rafaj – 74 let, Tvarožná 93
Rudolf Švábenský – 86 let, Tvarožná 254
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K  31. 12. 2021 bylo k  trvalému pobytu přihlášeno 1  328 občanů, z  toho 684 žen 
a  644  mužů. Pro srovnání bylo v  roce 2011 k  trvalému pobytu přihlášeno v  obci 
Tvarožná 1 202 občanů. 

•  k trvalému pobytu se do Tvarožné přihlásilo celkem 28 občanů 
•  z obce se odhlásilo 21 občanů

Zajímavosti z evidence obyvatel:
•   Nejstarší občankou v naší obci je paní Květoslava Prochová, která letos oslaví 94. na-

rozeniny. Nejstarším občanem v naší obci je pan Josef Pěgřímek, který letos oslaví 98. 
narozeniny.

•  Nejčastěji používané křestní jméno:
– u mužů:   Jan 48× 

Jiří 42×
 Pavel 31×

– u žen:  Marie  41×
 Jana  40×
 Hana 22×

•  Nejčastějším příjmením v naší obci je:
– u mužů:   Daněk  27×
 Brzobohatý  11×
 Kříž  10×

– u žen:  Daňková  30×
  Ondráčková  10×
 Brzobohatá  8×

Informace k trvalému pobytu občana:
•   Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození – po narození dítěte (občana ČR) 

vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendové-
ho systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu 
na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel: Místem trvalého pobytu občana v  době jeho narození je místo trvalého 
pobytu jeho matky. Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte 
v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce (přiděluje se u dětí narozených 
po 31. 12. 2010).

•   Ohlášení změny místa trvalého pobytu – změnu místa trvalého pobytu ohlásí ob-
čan ohlašovně v  místě nového trvalého pobytu – Obecní úřad Tvarožná, evidence 
obyvatel, Tvarožná 40 (tel. 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz). Správní poplatek 
činí 50 Kč. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Po ohlášení 
změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vy-
dání nového občanského průkazu na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, pracoviště Brno 
nebo MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, pracoviště Šlapanice. Úřední hodiny 
jsou na obou pracovištích: pondělí a středa 8.00–17.00 hodin, úterý 8.00–13.00 hodin, 
čtvrtek 8.00–12.00 hodin.

•   Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě tr-
valého pobytu. Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 
pobytu podle zákona o evidenci obyvatel činí 100 Kč.
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Informace pro občany
Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál – slouží jako 

asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednic-
tvím jednoho místa.

Ověřené výstupy se vydávají na  počkání na  sekretariátě 
OÚ Tvarožná (tel. 544 226 101).

Více informací a ceník najdete na www.czechpoint.cz

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

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

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

Jana Pajerová, DiS. 
referent státní správy a samosprávy

•   Ohlášení ukončení trvalého pobytu – žádost se podává na ohlašovně v místě trva-
lého pobytu. Správní poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České 
republiky činí 100 Kč.

Jana Pajerová, DiS. 
referent státní správy a samosprávy
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Paragraf Položka Název příjmové položky Příjem (v Kč)

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 3 600 000

0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 150 000

0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 500 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 4 400 000

0000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 177 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 700 000

0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 10 000

0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 620 000

0000 1341 Poplatek ze psů 25 000

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35 000

0000 1381 Daň z hazardních her 100 000

0000 1382 Odvod z loterií 10 000

0000 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000

0000 1361 Správní poplatky 40 000

0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000

0000 4112 NI př. transf. ze st. r. v rám. souh. dotv 460 700

0000 4116 Ost. NI př.transferY ze statního rozpočtu 622 700

0000 4216 Ost. IN př.transfery ze statního rozpočtu 369 300

2122 x Sběr a zpracování druhotných surovin 17 000

2321 x Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly 829 200

2411 x Záležitosti pošt 240 000

3111 x Předškolní zařízení 69 000

3117 x První stupeň základních škol 20 000

3319 x Ostatní záležitosti kultury 152 000

3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 140 000

3612 x Bytové hospodářství 282 000

3613 x Nebytové hospodářství 181 700

3632 x Pohřebnictví 30 000

3639 x Komunální služby a územní rozvoj j. n. 140 900

3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 40 000

3725 x Využívání a zneškodňování komunál. odpadů 140 000

6171 x Činnost místní správy 31 100

6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5 000

6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 85 000

PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 24 932 600
Schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2021

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2022 - PŘÍJMY

Stránka 1
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Paragraf Položka Název výdajové položky Výdaj (v Kč)

1014 x Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin 15 000
2212 x Silnice 10 020 000
2219 x Ost. záležitosti pozemních komunikací 4 121 000
2292 x Dopravní obslužnost zajišťovaná veřejnými službami 140 000
2310 x Pitná voda 250 000
2321 x Odvád. a čisť. odp. vod a nakládání s kaly 11 196 300
2411 x Záležitosti pošty 580 800
3111 x Předškolní zařízení 1 097 600
3117 x První stupeň základních škol 1 080 000
3231 x Základní umělecké školy 30 000
3314 x Činnosti knihovnické 41 600
3319 x Ost. záležitosti kultury 1 218 300
3326 x Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult. 100 000
3341 x Rozhlas a televize 27 600
3399 x Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků 15 000
3412 x Sportovní zařízení v majetku obce 1 163 000
3419 x Ost. tělovýchovná činnost 330 000
3421 x Využítí volného času dětí a mládeže 257 000
3429 x Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000
3612 x Bytové hospodářství 130 000
3613 x Nebytové hospodářství 456 500
3631 x Veřejné osvětlení 420 000
3632 x Pohřebnictví 60 000
3636 x Územní rozvoj 561 100
3721 x Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 22 000
3722 x Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 628 400
3723 x Sběr a odvoz ostatních odpadů 190 000
3745 x Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 303 200
4319 x Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím 15 000
4359 x Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 000
5213 x Krizová opatření 20 000
5512 x Požární ochrana - dobr. část 179 000
6112 x Zatupitelstva obcí 1 709 000
6171 x Činnost místní správy 2 699 600
6310 x Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 23 000
6320 x Pojištění funkčně nespecifikované 42 400
6330 x Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr. 85 000
6399 x Ost. finanční operace 177 000
6402 x Finanční vypořádání minulých let 8 200
6409 x Ostatní činnost j.n. 368 000

VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 42 940 600
x 8124 Splátky úvěrů obce 904 100
x 8115 Financování - schodek rozpočtu -18 912 100

Schváleno zastupitelstvem obce dne 20.12.2021

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROK 2022 - VÝDAJE

Stránka 1
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Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 
náměstí Svobody 4, 602 00 Brno 

 

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE 
 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc 
s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika 
spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). 
 
ÚP Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno  
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 545 561 435  

ÚP Brno II, Cejl 113, 659 61 Brno 
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 545 120 383   545 120 397 
ÚP Brno III, Šumavská 35, 663 49 Brno 
(dislokované pracoviště Územního pracoviště Brno IV) 541 511 279 541 511 351 

ÚP Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno 541 557 318 541 557 316 

ÚP Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno 545 125 155 545 125 156 

ÚP v Blansku, Seifertova 7, 678 11 Blansko 516 487 333  516 487 332 

ÚP v Boskovicích, 17. listopadu 6, 680 01 Boskovice 516 487 126  516 487 184 

ÚP v Břeclavi, Sladová 1, 690 02 Břeclav 519 304 400  

ÚP v Hodoníně, Dukelských hrdinů 1, 695 51 Hodonín 518 394 110  

ÚP v Hustopečích, Nádražní 35, 693 01 Hustopeče 519 304 401  

ÚP v Ivančicích, Na Spojce 1, 664 91 Ivančice 545 125 155 545 125 156 

ÚP v Kyjově, Tř. Komenského 1360/18, 697 01 Kyjov 518 394 361 518 394 396 

ÚP v Tišnově, Brněnská 148, 666 01 Tišnov 541 557 318         541 557 316 

ÚP ve Veselí nad Moravou, nám. Míru 1759, 698 01 518 394 467  

ÚP ve Vyškově, Palánek 1, 682 01 Vyškov 517 302 391 517 302 382 

ÚP ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo 515 211 397 515 211 418 
 
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu 
nenachází v Jihomoravském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte 
  

FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno 542 192 142 542 192 143 
 
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat 
každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době 
  

Po, St 8:00 – 16:30  Út, Čt 8:00 – 14:30 
 Pá 8:00 – 13:30 

 

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022 
 
 

 Ing. Martin Komárek, v.r. 
 ředitel                           
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Zpráva o stavu finančních prostředků obce
Rok 2021 je již minulostí. Pojďme se 

k  němu ještě krátce vrátit a  podívat, jak 
obec hospodařila s finančními prostředky.

Obec zahájila rok 2021 se stavem fi-
nančních prostředků ve  výši 19,8 mil.  Kč 
(z  toho 15,8 mil. Kč na  běžném účtu, 
2,0 mil. Kč na spořicím účtu a 2,0 mil. Kč 
v podílových listech). 

Dle schváleného rozpočtu na  rok 
2021 obec předpokládala příjmy ve  výši 
22,1  mil. Kč (z  toho 18,7 mil. Kč příjmy 
z daní, 3,4 mil. Kč příjmy ostatní) a výda-
je ve výši 28,5 mil. Kč (z toho 12,8 mil. Kč 
výdaje běžné, 15,7 mil. Kč výdaje investič-
ní). Plánovaný schodek rozpočtu byl tedy 
6,4  mil. Kč. K  tomu bylo nutné počítat 
s  dalšími výdaji na  úhradu splátek dříve 
sjednaných úvěrů ve výši 0,9 mil. Kč. 

I  přes pokračující epidemii Covidu-19 
a  s  tím souvisejících omezení fungování 
ekonomiky, se toto v průběhu roku 2021 
naštěstí nijak viditelně neprojevovalo 
v  daňových příjmech obce. Naopak, vli-
vem oživení ekonomiky v  letních měsí-
cích, převyšovaly v  druhé polovině roku 
daňové příjmy původně plánované hod-
noty. Celkové daňové příjmy za rok 2021 
činí 20,9 mil. Kč (o 2,2 mil. Kč více než bylo 
plánováno). 

Hlavní investiční akcí roku 2021 (z po-
hledu velikosti nákladů) bylo vybudování 
vodovodu, splaškové a  dešťové kanaliza-
ce v ulici Vinohrady. Investorem akce byl 
Svazek pro vodovody a  kanalizace Šlapa-
nicko, jehož jsme členem. Celkové nákla-
dy akce činily 6,7 mil. Kč a  obec je bude 
Svazku splácet po dobu pěti následujících 
let. Z  dalších akcí zmiňuji investici do  tří-

dění a  svozu odpadů ve  výši 1,2  mil.  Kč 
(většina z  nás již má doma modrou po-
pelnici na papír a žlutou na plast). Na tuto 
akci jsme získali dotaci cca 1 mil. Kč. V sa-
motném závěru roku byla zahájena vý-
stavba odpočinkové zóny v Hlinkách (ná-
klady 300 tis. Kč, 80% dotace).

Ke  konci roku 2021 obec disponu-
je finančními prostředky v  celkové výši 
28,4  mil. Kč. I  díky tomu jsme mohli roz-
počet pro rok 2022 sestavit s plánovaným 
schodkem téměř 19 mil. Kč. Tento však 
počítá s  investicemi v součtu za více než 
26 mil. Kč. 

Na  již probíhající akci budování kana-
lizace a vodovodu v  lokalitě prodloužení 
ulice Velatická, naváže na  jaře výstavba 
nové vozovky (3,3 mil. Kč). Obdobně je 
pak v  druhé polovině roku plánována 
výstavba nové vozovky i  v  ulici Vinohra-
dy (6,4 mil. Kč). Obě tyto akce bude obec 
financovat právě z  úspor z  posledních 
let. V  plánu je rovněž významná investi-
ce v  oblasti protipovodňových opatření, 
konkrétně vybudování zádržných hrází 
ve  strži nad Hlinkami (8 mil. Kč). Tady je 
však realizace podmíněna získáním dota-
ce, která by měla pokrýt významnou část 
nákladů na tuto akci. Vedle těchto finanč-
ně náročných projektů rozpočet počítá 
i  s  desítkami dalších investic do  správy 
obecních budov, veřejné zeleně či kultury 
a sportu.

Věřím, že se podaří většina plánova-
ných investic realizovat a  do  roku 2022 
přeji nám všem hodně zdraví a  optimis-
mu.

Ing. tomáš Kousal 
předseda finančního výboru

Zprávy z výborů a komisí
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Z činnosti spolků a sdružení
Skautská adventní okénka

V  předloňském roce tvaroženští skauti uspořádali první ročník adventních okének, 
a protože se tato aktivita líbila, zopakovali jsme ji i v roce minulém. Čísla v okýnkách 
svítila opět v domech našich skautských dětí, ale aby to nebylo tak jednoduché a čísla 
byla na nových místech, rozsvěcela se také okénka babiček a dědečků našich dětí, svíti-
la i škola, školka, obecní úřad a fara. Doufáme, že vám vánoční pátračka zpestřila před-
vánoční čas a i když jste třeba nenašli všechna čísla, budete se těšit i na rok 2022, kdy 
bychom akci rádi zopakovali, a pokud by byl zájem, zapojili bychom tentokrát i ostatní 
občany naší obce. Děkujeme všem, kteří se letos zapojili, všem, kdo okýnka připravo-
vali a poctivě rozsvěcovali, Michalovi Sekaninovi za fotky všech okének a v neposlední 
řadě bratrovi Kamzíkovi za originální ztvárnění vánoční skautské hvězdy :).

Martina Šmerdová 
vedoucí Světlušek

Zpráva SDH Tvarožná ke 130. výročí založení za roky 2016–2021
Dovolte mi v  krátkosti zhodnotit 

posledních pět let činnosti sboru dob-
rovolných hasičů ve  Tvarožné. Členská 
základna se v  podstatě nemění, pouze 

získává zkušenosti. Máme celkem 61 čle-
nů, z toho je 37 mužů, 16 žen a 8 mladých 
hasičů. V období 2016–2020 jsme byli za-
stoupeni ve  vyšších orgánech sdružení 
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hasičů – okrsek Pozořice – starosta okrs-
ku Jiří Bajer, jednatelka okrsku Ing. Marie 
Ryšavá, pokladník okrsku Zbyněk Macha-
nec. V  okresním sdružení hasičů (OSH) 
Brno-venkov nás zastupovali: Jiří Bajer 

– náměstek starosty OSH pro represi, Petr 
Pejřil – náměstek starosty OSH pro mlá-
dež, Zbyněk Machanec – člen výkonné-
ho výboru a člen okresní ORM (Odborné 
rady mládeže), Ing.  Marie Ryšavá – člen-
ka okresní ORM, Petr Pejřil – člen krajské 
a  ústřední odborné rady mládeže. V  srp-
nu roku 2020 proběhly volby nové a vyšší 
orgány jsme obsadili podobně: Ing.  Ma-
rie Ryšavá – starostka okrsku Pozořice 
a členka okresní ORM; Zbyněk Machanec 

– pokladník okrsku Pozořice, člen VV (Vý-
konného výboru) a člen okresní ORM; Jiří 
Bajer – člen VV; Petr Pejřil – náměstek sta-
rostky OSH a člen krajské ORM.

 Jak tedy žijeme a  fungujeme? V  sou-
časné době má výbor SDH sedm členů. 
Starostou sdružení je Petr Pejřil, náměst-
kyní starosty Ing.  Marie Ryšavá, jedna-
telem Michal Kousal, pokladníkem Jan 
Daněk a  členy výboru Miroslav Severa, 
Vlastimil Doležal a  Jiří Šmerda. Vedou-
cím revizní a kontrolní komise je Zbyněk 
Machanec. Výbor se schází dle možností 
jedenkrát měsíčně, členské schůze podle 
potřeby. 

Každý náš rok začíná tradičním vě-
nečkem, který je vždy v  druhé polovině 
ledna. V  roce 2016 a  2017 hrála kape-
la Karla Pešla z  Brna. V  roce 2018, 2019 
a 2020 hrála Malá kapela z Tišnova. Změ-
na kapely možná stojí za  návštěvnickým 
rekordem plesu a  to v  roce 2018, kdy se 
bavilo 183 platících spoluobčanů. V roce 
2021 díky restrikcím už věneček nebyl. 
Další tradiční akcí jsou tvaroženské ostat-
ky. Pravidelně vyráží na strastiplnou cestu 
přes obec asi 35 masek v  doprovodu ka-
pely Čtyři tety. Opět se vymyká rok 2018, 

kdy masek bylo 48. A stejně tak rok 2021, 
kdy nám epidemie covidu-19 už „ostatko-
vat“ nedovolila. Další nedílnou akcí naše-
ho SDH je již pravidelná charita na zbroj-
nici a  s  ní spojený sběr železného šrotu. 
Koncem dubna pravidelně navštěvujeme 
hasičskou pouť ve  Křtinách a  poslední 
den v  měsíci dubnu pálíme čarodějnice 
za zbrojnicí. K poslechu hrávají Čtyři tety. 
Na svátek sv. Floriána společně navštěvu-
jeme místní kostel a pan farář sloužívá mši 
za všechny zemřelé a živé hasiče. Od roku 
2015 pořádáme koncem dubna či začát-
kem května zájezdy za  poznáním České 
republiky. V  roce 2016 to byl Pelhřimov, 
Tábor a šumavské končiny okolo Špičáku 
a Modravy. V roce 2017 hrad Svojanov, pi-
vovar Primátor, Trutnov, Adršpašské skály, 
Opočno a Letohrad s jeho muzeem řeme-
sel. Rok 2018 patřil peklu Čertovina, Hlin-
sku v  Čechách, skanzenu Veselý kopec, 
dále pak byla naším cílem Zelená hora 
ve  Žďáru nad Sázavou, Tři Studně, mu-
zeum autíček v Přísece a na závěr Třebíč. 
Poslední zájezd v roce 2019 mířil do Dráb-
ských světniček, Harrachova, Hrubého Ro-
hozce a Hradce Králové. Na rok 2020 byl 
naplánován zájezd do Berouna, ale kvůli 
epidemii covidu-19 se neuskutečnil. Další 
akcí, která trvá už od  roku 1991, je sou-
těž O  putovní pohár zastupitelstva obce 
Tvarožná. Tato se koná vždy první víkend 
v červnu. Od roku 2017 se soutěž rozšiřuje 
o kategorii CAS (Cisternová automobilová 
stříkačka). Bohužel už dva roky se ze zná-
mých důvodů soutěž nekonala. To soutěž 
v  požárních útocích, která bývá v  srpnu, 
měla více štěstí na  zákazy a  příkazy. Ko-
nala se každý rok a  letos už podvanácté. 
Soutěž je již pět let zařazena do VC (Velké 
ceny) OSH Vyškov. O pouťových akcích za-
jišťujeme pravidelně ve spolupráci s obcí, 
skauty a  stárky chystání prostor a  občer-
stvení. Pak míváme od pravidelných akcí 
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oddych, a to až do konce listopadu či za-
čátku prosince, kdy do Tvarožné přijíždějí 
francouzští, rakouští a ruští vojáci u příle-
žitosti vzpomínkových akci k výročí bitvy 
tří císařů. Pro nás to znamená nachystat 
zbrojnici na  nával, otevřít výčep a  zažeh-
nout udírnu. Prostě se dva dny staráme 
o  hladové a  žíznivé krky. Blíží se konec 
roku a  s  ním Vánoce, zpívaní pod vánoč-
ním stromem a živý betlém. Poslední den 
v  roce patří setkání na zbrojnici s násled-
ným ohňostrojem. 

Tohle byly pravidelné akce, pořá-
dali jsme i  akce nepravidelné. V  říjnu 
2016 a  2017 jsme se zapojili do  projektu 

„72 hodin‘‘. První rok jsme sbírali odpadky, 
druhý rok sázeli ovocné stromy v  Masa-
rykově aleji. Z této akce vytvořil Antonín 
Ryšavý video, které nám s dětmi vyhrálo 
den v  Dinoparku Vyškov. V  červnu 2018 
jsme pořádali Dětský den s IZS a řemesly. 
Děti si vyzkoušely starší řemesla (hrnčíř, 
drátařka atd.), práci záchranných složek 
a nakonec zhlédly loutkové divadlo. V říj-
nu 2018 se ve  Tvarožné konalo setkání 
zasloužilých hasičů. Také se nám stále daří 
udržovat mezinárodní spolupráci s  pol-
skými hasiči z  Międzyrzecze, což doka-
zuje i  fakt, že téměř po 2 letech za námi 
opět přijeli společně oslavit výročí 130 let 
založení našeho sboru. Snad se vše vrátí 
do starých kolejí a budeme moci pokračo-
vat v dalších vzájemných návštěvách.

A  pomalu se dostáváme ke  spor-
tovnímu odvětví „hasičiny“. Stále nám 
běhá družstvo mužů, které se pravidelně 
účastní postupových soutěží, objíždíme 
také soutěže pořádané sbory okrsku Po-
zořice. Nejvíce však jezdíme na  soutěže 
Velké ceny OSH Vyškov. Jedno z kol této 
ligy pořádáme pravidelně v  srpnu u  nás 
ve  Tvarožné na  fotbalovém hřišti. Druž-
stvo běhá v podstatě v nezměněné sesta-
vě již několik let: stroj – Petr Pejřil, nalívač 

– Jan Krček, košař – Michal Kousal, béčka 
– Antonín Ryšavý, rozdělovač – Jan Daněk, 
pravý proud – Michal Pejřil a  levý proud 
nový člen našeho týmu Tomáš Tinka. 
Stále máme v záloze zkušeného nalívače 
Zbyňka Kadlece a  na  béčka Aleše Kno-
se. Za SDH Mokrá běhá Lukáš Machanec, 
Zbyněk Machanec závodí za SDH Tučapy 
(okr. Vyškov). Dostáváme se k  mládeži. 
Musím říct, že tato část je pro mě osobně 
velmi smutná. Po 20 letech vytrvalé práce 
s mládeží je s tímto konec. Od roku 2017 
je zájem nižší, věřím že jedna z  příčin je 
i  momentální covidová situace (proč to 
na ni nesvést). Je to už rok a něco, co SDH 
Tvarožná je bez družstev mladých hasičů. 
I  tak musím konstatovat, že se ve  sboru 
udělalo práce mnoho, o čemž svědčí vyni-
kající výsledky Antonína Ryšavého a Petry 
Machancové z dob dřívějších; v roce 2019 
na Mistrovství ČR dorostu ve Svitavách se 
Michal Pejřil umístil na 5. místě v kategorii 
starších dorostenců. 

Důležitá složka, o které je potřeba po-
referovat, je jednotka SDH. Od roku 2020 
je velitelem jednotky Pavel Severa. Další-
mi členy jsou – Vlastimil Doležal, Roman 
Jahoda, Jan Daněk, Michal Kousal, Zbyněk 
Kadlec, Antonín Ryšavý, Jan Krček, Petr 
Ondráček, Zbyněk Machanec, Jiří Šmerda. 
Řady jednotky rozšířili noví členové - Ma-
rek Andrysík, Jan Doležal a  Michal Pejřil. 
Členové se pravidelně školí, pomáhají 
obci, kácí stromy na  požadavek zřizova-
tele, starají se o  techniku a  zajišťují asis-
tenční službu na  akcích. Za  posledních 
5 let vyjížděla jednotka asi k  20–25 zása-
hům převážně na  území obce. Část naší 
jednotky se podílela i  na  odstraňování 
následků tornáda v letošním červnu. Díky 
dotačním titulům JMK se podařilo jednot-
ce pořídit v roce 2015 cisternu Renault Mi-
dliner a v  roce 2019 dopravní automobil 
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Základní škola Tvarožná
V  novém roce 2022 přeji za  všechny 

z tvaroženské školy hlavně zdraví, dobrou 
náladu, radost ze života a úspěchy na kaž-
dém kroku.

Nový rok začal v pondělí 3. ledna opět 
testováním žáků. Vše bylo v pořádku, tak 
jsme rok zahájili optimisticky. Čeká nás vý-
jezd na třídenní kurz lyžování, také brusle-
ní a hlavně zhodnocení práce za první po-

loletí. V  lednu si také stanovujeme nové 
cíle a předsevzetí, tak se učíme vyhledat 
místa, kde je třeba na  sobě zapracovat. 
Výpis z vysvědčení se letos bude vydávat 
až 31. ledna a pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 4. února.

Měsíc prosinec byl ve škole nabitý ak-
tivitami. Většinu plánovaných akcí jsme 
zrealizovali, některé po úpravě a některé 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Adventní koncert v kostele se souborem Musica Animae

Ford Transit, který nám v červnu 2020 po-
žehnal otec David Brtník. 

Z  mého pohledu byl tohle výčet nej-
důležitějších a nejzajímavějších informací. 
Chtěl bych poděkovat členům za  jejich 
práci, obci Tvarožná a příznivcům za pod-

poru a  v  neposlední řadě rodinným pří-
slušníkům za  toleranci a  pochopení při 
naší činnosti. Závěrem mi dovolte popřát 
všem spoluobčanům, příznivcům SDH 
a  členům do  nového roku 2022 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Petr Pejřil 
starosta SDH

(Publikováno u  příležitosti slavnostní schůze ke  130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
ve tvarožné 13. srpna 2021, částečně upraveno.)
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jsme zařadili aktuál-
ně. Využili jsme zim-
ní počasí i  sněhové 
podmínky. Podařilo 
se uspořádat vánoční 
slavnost, kde jsme si 
zazpívali koledy před 
školou a  na  školním 
dvoře jsme mohli 
obdivovat drobné 
výrobky a  dekorace 
žáků. Vydali jsme se 
za  zvířátky k  Wei-
ssovým a  o  zvěři 
nám povyprávěl pan 
Ing.  M.  Duda. Sezná-
mili jsme se s  jeh-
ličnatými stromy 
a zkusili jejich větvičky a šišky využít k vý-
robě dekorací, třídami proběhly „Lucky“ 
a  zkontrolovaly pořádek v  lavicích, také 
jsme se pobavili u vánočního stromečku 
při kulturním programu na školní besídce. 
Naskytla se nám i  příležitost vychutnat 
si kouzlo Vánoc při adventním koncertu 
skupiny Musica Animae v  našem koste-
le. Pěkných předvánočních zážitků jsme 
tedy měli dostatek.

Sběr starého papíru bude pokračo-
vat i  v  novém roce, ale uvidíme v  jakém 
režimu, vzhledem k tomu, že byly do do-
mácností dodány modré nádoby na papír. 
Aktuálně se přizpůsobíme. Nejdřív bude 
kontejner před školou v  průběhu ledna. 
Moc děkujeme, že sbíráte s námi. 

Také všem děkuji za přízeň a podporu 
naší škole, která v tomto školním roce sla-
ví své 110. výročí a my máme i v druhém 

Mikulášský den ve škole

Vánoční besídka
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku přeji vám, 

čtenářům zpravodaje, abyste do  nového 
roku vstoupili s  nadějí a  očekává-
ním toho, co vám přinese. Pevně 
doufám, že nový rok 2022 bude 
pro všechny úspěšný. Nás v  letoš-
ním roce čeká mnoho zajímavých 
aktivit, o kterých se krátce ve svém 
příspěvku zmíním. 

17. ledna jedeme do Vida centra 
v Brně na program „Tanec barev“.

26. ledna do mateřské školy při-
jede pan Hrubec s  loutkovou po-
hádkou, pod názvem „O vytrvalém 
princi“.

Od  17. ledna začínají Edukativ-
ně stimulační 
skupiny pro 
pře dško lák y, 
tentokrát bez 
rodičů. V  de-
seti lekcích si 
děti vyzkouší 
tzv. „školu na-
nečisto“. 

3. února 
nás v  mateř-
ské škole čeká 
loutková po-
hádka „Krte-
ček a  zvířát-
ka“. Z  důvodu 
nemoci nám 
několikrát byla 

zrušena, tak doufám, že to nyní zrealizu-
jeme.

Návštěva kostela sv. Mikuláše 5. ledna

pololetí plány, jak si toto výročí připo-
menout, jen věřím, že je zas nějaká nová 
opatření nezruší.

Pro bližší informace o  naší škole na-
vštivte naše webové stránky skolatvaroz-
na.cz , kde naleznete aktuality, informace 
o aktivitách i fotogalerii.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ tvarožná

Návštěva kostela sv. Mikuláše 5. ledna
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21. února se vydáme do Technického 
muzea v  Brně na  pohádku „Dobrodruž-
ství Šroubka a  Matičky“. Rovněž pro nás 
bude připraven program, který se jmenu-
je „Ulička řemesel“.

Letos bude pravidelně každý sudý 
měsíc přistaven u mateřské školy pod kaš-
tany kontejner na starý papír, z  jehož vý-

těžku hradíme 
částečně do-
pravu na  kul-
turní akce pro 
děti z  naší ma-
teřské školy. Již 
dopředu všem 
aktivním sbě-
ratelům děkuji. 
Nejen papír, 
ale recyklu-
jeme i  hliník 
a  víčka z  PET 
lahví. Budeme 
rádi, když se 
s námi zapojíte 
do  třídění od-
padu i v tomto 
směru. V  hale 
mateřské školy 

jsou vám plně k dispozici nádoby na výše 
zmíněný odpad. Na počátku měsíce břez-
na rovněž plánujeme maškarní bál. O ter-
mínu vás budeme včas informovat. Proto 
můžete již dnes dětem připravit nějaký 
zajímavý kostým.

Další informace o  aktivitách vám po-
skytnu v příštím čísle zpravodaje. Více se 

dozvíte na  webových strán-
kách naší mateřské školy 
www.mstvarozna.cz.

Na  závěr přeji všem hod-
ně štěstí, zdraví, duševní po-
hody v novém roce a mnoho 
osobních i  pracovních úspě-
chů. 

Jen na  nás samotných 
záleží, zda se budeme cítit 
dobře a spokojeně.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Mikuláš v Mateřské škole 3. prosince

Mikuláš v mateřské škole 3. prosince
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Renovace školní jídelny – leden 2022
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Ze života obce

Tříkrálová sbírka ve Tvarožné
Letošní 22. ročník Tříkrálové sbírky se ve  Tvarožné uskutečnil v  sobotu 8. ledna 

2022. Průběh zajišťovalo 9 skupinek koledníků a jejich vedoucích, kteří se společně se-
šli v 9.00 hodin v kostele sv. Mikuláše, kde všem přítomným požehnal o. Roman Strossa. 
Poté se skupinky koledníků rozešly do domů s přáním štěstí a zdraví do nového roku. 

Tříkrálovou sbírku každoročně za-
štiťuje Charita České republiky, pro 
naši obec Oblastní charita Rajhrad. 
Ráda bych vám, jménem pořadatelů, 
chtěla poděkovat za  přijetí koledníků 
a za vaše štědré dary, které ve Tvarožné 
činily 69.247 Kč. Tyto prostředky bu-
dou využity např. na  financování re-
konstrukce oddělení  A  v  lůžkovém 
hospici, financování dešťové kanaliza-
ce či nového výtahu u zadního vchodu 
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Jo-
sefa v Rajhradě. 

Touto cestou bych chtěla vyjádřit 
poděkování paní Marii Bajerové, kte-
rá po  dobu 21 let Tříkrálovou sbírku 
ve Tvarožné koordinovala. V neposled-
ní řadě patří velký dík malým i velkým 
spolupracovníkům, bez kterých by tato 
akce nebyla možná. 

Monika Májková
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Ze života obce obrazem
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REKLAMA
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Z obecní kroniky – rok 1932
Narození a úmrtí
V roce 1932 narodilo se ve Tvarožné: 4 chlapci + 12 děvčat = 16 osob.
Zemřelo 7 mužů + 6 žen = 13 osob.
Činí tedy populační přírůstek 3 osoby.

Dne 8. března 1932 zemřel tvaroženský rodák a občan pan Emil Kaláb, podplukov-
ník ruských legií. Byl význačným pracovníkem v zahraničním odboji v Rusku. Dostal se 
až do severního Ruska (Archangelsk, Mezeň, ostrovy Solověcké a jinde), kde s částmi le-
gií a ve spojení s anglickými vojáky zúčastnil se bojů proti bolševikům. Odtud (a podle 
vlastního jeho vypravování od jistého anglického důstojníka) přivezl si zárodky tuber-
kulosy. K této nemoci přidružilo se ještě chrlení krve, čímž smrt byla uspíšena poměrně 
v mladém věku 43 let. 

Pro nevyléčitelnou chorobu byl podplukovník Emil Kaláb záhy pensionován. Ač byl 
churav, přec na odpočinku nezahálel. Pracoval literárně. Jako voják – odborník prostu-
doval podle domácích a cizích pramenů bitvu u Slavkova a napsal knihu „Bitva tří císa-
řů“, v níž celou bitvu po stránce technické důkladně propracoval. Zkušenosti ze sever-
ního Ruska uložil v knize „V kraji tunder“. Vedle toho psal hojně pod čáru do „Lidových 
novin“ a to vzpomínky z vojny a různé jiné. 

Pohřeb byl s vojenskými poctami. Pohřbu, jakého snad Tvarožná neviděla, zúčastnil 
se prapor vojáků pěšího pluku č. 43 z Brna a množství lidí z obce i z celého okolí.
(Kronika str. 202–203)

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné

Z historie obce

Pohřeb Emila Kalába, 13. 3. 1932
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Tvaroženské domy (12)
U několika tvaroženských domů jsem 

upozornil na významné rodáky a funkcio-
náře. Jedním z nich byl i  rolník František 
Krček z  domu č. 41. Ten byl v  roce 1867, 
po ukončení prusko-rakouské války, inici-
átorem vzniku spolku vysloužilých vojáků. 
Vysloužilci spolek skutečně založili. Fran-
tišek Krček byl zvolen prvním předsedou. 
Prapor spolku byl slavnostně posvěcen 31. 
července 1870 a  jeho kmotry byli hrabě 
Egbert Belcredi s manželkou. 

Tuto informaci píšu proto, že dosud 
není zpracována historie tvaroženských 
spolků. A že jich bylo. Pokud se tohoto té-
matu někdo ujme, bude to velmi náročná 
práce. 

A  ještě omluva z  minulého čísla. Po-
travní spolek Blahobyt byl založen v roce 
1891. V  minulém roce jsme si tedy připo-
menuli 130. nikoliv 100. výročí jeho zalo-
žení. 

Poslední informace byla o  domu 
č. 50. V něm se 10. prosince 1889 narodil 
pplk. Emil Kaláb. Vedle stojí domy č. 129 
a č. 98. V domě č. 129 si pamatuji Arnošta 
a Matyldu Večeřovy. 

Dům č. 98 vznikl v  roce 1857 rozdě-
lením půllánu č. 51 na dva čtvrtlány, č. 51 

a  98. Prvním majitelem čtvrtlánu č. 98 
byl od  válečného roku 1866 Anton Ho-
rák. V  roce 1880 usedlost vlastnili Mořic 
a  Františka Horákovi a  od  roku 1918 jen 
Mořic Horák, mj. náčelník hasičů. Ještě 
v tom roce jsou tam zapsáni Josef a Fran-
tiška (roz. Beránková) Horákovi (1918) 
a po třiceti letech, od roku 1948, Vladimír 
a Ludmila Vránovi. 

V  historickém jádru obce následuje 
na Konci dům č. 51. První majitel se jme-
noval Jakub Kus. Dalšími byli Jan Brzo-
bohatý (1668), Václav Audy (1673), Havel 
Ledvák (1687), Šebestián Haneš (1716), Ja-
kub Müllner (Müller ?, 1736), Martin Müller 
(1771), Jakub Gala (1789), Jakub Hula 
(1792), Lorenc Hula (1809), Lorenc Hula 
(1832), František Tmej (1845) a po třech le-
tech František a Marie Tmejovi (1848). 

Následovali František a  Františka Ka-
dlecovi (1867), Františka Kadlecová (1881), 
Jan Mlejnek (1886), František a  Aloisie 
Kadlecovi (1903) a od roku 1918 Hedvika, 
Marie a  Anežka Kadlecovy. V  roce 1924 
už tam jsou František a  Marie Gallovi 
a  od  roku 1949 František a  Ludmila Ga-
llovi. Ing.  František Galle působil určitou 
dobu jako člen představenstva a  potom 

i  předseda Jednot-
ného zemědělského 
družstva. 

Ve  vceňovacím 
operátu z  roku 1844 
jsou mezi vlastníky 
a nájemci na usedlos-
ti č. 51 zapsáni Josef 
Hula a František Tmej. 

Prvním známým 
majitelem domu 
č. 52 je Markus Aude 
(1655). Dalším majite-
lem byl Urban Vysko-
čil (1669). Následovali Dům č. 98, Josef Horák
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Andreas Audy (1673), Georg Jestřabský 
(1689), Kašpar Heydler (1699), Matěj Mill-
ner (1724), Matěj Jahoda (1729) a po dva-
ceti letech Balcer Jahoda (1749). 

Pak už jsou tam, přibližně dalších 
dvě stě let, jenom Audovi. Prvním byl 
Josef Audy (1764), dalšími Florian Audy 
(1778, starosta v  letech 1799–1800), Fran-
tišek a  Mariana Audy (1807), František 
Audy (1826), Franti-
šek a  Apolonie Audy 
(1829), po  jednapade-
sáti letech František 
a  Apolonie (roz. Po-
láčková) Audy (1880), 
Metoděj a  Anna 
Audy (1896), Metoděj 
Audy (1912), František 
a  Anna Audy (1929) 
a od roku 1955 Franti-
šek Audy mladší. 

Prvním známým 
majitelem usedlosti 
č. 53 je Jakub Müller 
(1662). Dalšími jsou 
starosta Jan Madě-

ránek (1674), 
Jíra Pekárek 
(1687), Jan 
Galle (1690), 
Jakub Kabelka 
(1706), Ond-
ra Lochštěný 
(1719), po  dva-
ceti letech Pa-
vel Čáp (1739), 
Martin Čáp 
(1749), Ondřej 
Barták (1770), 
Bartoň Jahoda 
1796), Anton 
a Františka (roz. 
Jahodová) Hla-
váčovi (1829) 

a  do  roku 1884 Marie Dvořáčková (roz. 
Kuchyňková, opět provdaná Brzobohatá, 
od r. 1879). 

V  roce 1884 zde zjišťujeme poněkud 
složitější majetkové vztahy, když dům 
měli Jan, Josef a Marie Dvořáčkovi, Marie 
Brzobohatá a Josef a Františka Dvořáčkovi. 

Po devíti letech (1893) už je vlastníkem 
jen Marie Brzobohatá a  ve  stejném roce 

Dům č. 53

Dům č. 52, Metod Audy, vdovec
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je tam zapsán další majitel – Josef Brzo-
bohatý. Posledními majiteli, které uvádím, 
byli od roku 1910 František a Marie Brzo-
bohatých. 

Prvním známým majitelem soused-
ního domu č. 54 byl V. Šlezinger (1653). 
Po dvaceti letech je tam A. Andreas (1673) 
a  za  čtyři roky Jan Müller (1677). Dalšími 
majiteli byli Georg Koblížek (1692), Řehoř 
Palík (1701), Matouš Čísl (1716), Mikuláš 
Čísl (1731) a Ondra Šlezinger (1749), staros-
ta v letech 1755–57.

Pak už zde byli jen Slezákovi. Začal to 
Tomáš Slezák (1775). Dalšími byli Franti-
šek Slezák (1790), František Slezák (1824), 
Jan a  Marie (roz. Audy) Slezákovi (1860), 
Konrád a  Marie Slezákovi (1906) a  Bohu-
mil a Anežka Slezákovi (1931).

Na  konci ulice, před napojující se zá-
humenní cestou ke škole, stojí dům č. 55. 
Jeho prvním majitelem byl Mates Zim-
mermann (1654). Po něm dům vlastnili Ja-
kub Galle (1688), Mates Maděránek (1709), 
Andres Čáp (1724), Tomáš Audy (1731), Ja-
kub Brzobohatý (1749), Ondra Šlezinger 
(1754), Josef Müller (1768), Pavel Müller 
(1790), Josef Müller (1913), Jan Knos (1830) 
a Jan a Marie Knosovi (1857). 

Potom už tam byli Ondráčkovi. Nej-
dříve Jan a  Františka Ondráčkovi (1899), 
pak Františka Ondráčková (1903), Jaroslav 
Ondráček (1911), Filoména Ondráčko-
vá (1912) a  Vladimír a  Marie Ondráčkovi 
(1950). 

Prvním majitelem domu č. 56 na Kon-
ci byl od  roku 1775 Baltazar Jahoda. Ná-
sledovali vdova Jágrová (1789), Tomáš 
Karner (1795), už za  rok František Burša 
(1796), po něm Michal Burša (1827), Michal 
a Anna Buršovi (1831) a od následujícího 
roku Anna Buršová. 

O  dva roky později jsou tam zapsáni 
Matyáš a  Anna Koukalovi. Už v  násle-
dujícím roce 1835 vlastnila dům Terezie 
Vašíčková. V  roce 1844 dům měli Franti-
šek a Anna Julínkovi, potom Jan Jedlička 
(1897), Františka Jedličková (1909), Karel 
Jedlička (1913), Vilém a Marie Konečných 
(1917) a Stanislav Konečný (1924).

Majitelé domu č. 57 se hodně střídali. 
Celkem jich uvedu 25. Prvními jsou An-
dreas Sigmund (1764) a Lorenc Sigmund 
(1775). Dalšími byli členové rodiny Kalábů 
a  Šlesingerů. Jsou to Šimon Kaláb (1789), 
Stanislav Kaláb (1797), Mates Kaláb (1800), 
Václav Kaláb (1808), už za rok Josef Šlesin-

ger (1809), Magda-
lena Šlesingerová 
rozená Gallová 
(1824) a  Eleonora 
Kalábová (1825). 

Za  rok už 
na domě byl Fran-
tišek Buček (1826), 
za  další rok Mi-
kuláš a  Františka 
Kuklínkovi (1827), 
dále Jan a  Fran-
tiška Kuklínko-
vi (1841), Jakub 
a  Marie Chlum-
ských (1854) už 

Dům č. 58



39 Ročník 50  •  Číslo 1  •  leden–únor 2022

za rok Marie Chlumská (1855) a za další rok 
Andreas a Jana Sedláčkovi (1856). Ti dům 
měli do  roku 1873, od  něhož dům vlast-
nili Bartoloměj a  Vincencie Šlezingrovi. 
Po  čtyřech letech dostal dům nové maji-
tele. Byli to Jan a Josefa Bučkovi. Už za rok 
měl dům nové majitele, byli to Čeněk 
a  Viktorie Gallovi. Viktorie Gallová zřej-
mě ovdověla, je majitelkou od roku 1928. 
Dalšími vlastníky byli od  roku 1935 Jan 
a Marie Veselých, za tři roky Jiřina Veselá 
a od roku 1949 Jana Veselá. 

Prvním vlastníkem pozemku na  kte-
rém stojí dům č. 58, také hospoda „Na pro-
středku“ či „U Šírů“, byla vrchnost. V roce 
1820 je zde zapsán Lazar Polák, údajně 
polský Žid. Byl řezníkem a  obchodoval 
s  dobytkem. Ten si na  místě dnešní hos-
pody, za  kterou bývala bažina zvaná Ku-
ňava (také Kuňkavá), postavil dřevěný do-
mek. V  něm bydlel a  obchodoval. Asi se 
mu dařilo. Žádal obec o povolení stavby 
hospody. Ale povolení nedostal. Obrátil 
se proto na vrchnost v Líšni. Zřejmě tam 
udělal dobrý dojem a pan „vrchní“ mu po-
volil zabrat pozemek, jak velký chtěl. 

Tak v roce 1817, po ukončení napoleon-
ských válek, postavil hospodu. Za 85 000 
šajnů. To byly papírové peníze vydané 
v roce 1811 při rakouském bankrotu.

V hospodě býval velký sál a chlévy pro 
dobytek, se kterým obchodoval. Později 
tam zřídil i pálenici. Starší generace říkala 
hospodě „Palírna (Paluša)“. Vodu na chla-
zení vedl majitel dřevěným potrubím už 
tehdy od „Studýnek“. 

 O  39 let později koupil hospodu 
Žid Šimon Singer. Po  deseti letech, tedy 
v roce 1869, ji prodal obci. Obec ji prona-

jala nájemci Skládanému, za něhož nájem 
částečně dodržoval i  Tomáš Chaloupka, 
hostinský z  protější staré hospody č. 12 
(na ní je v  roce 1820 v matrice pozemko-
vého výnosu obce Tvarožná zapsán Maty-
áš Honeš, za tři světnice a jednu komoru 
platil 1 zlatý). 

V  roce 1883 koupili dům od  obce 
za 7500 zlatých Inocenc a Františka Šírovi. 
Ti jsou tedy od roku 1883 uvedeni jako ma-
jitelé. Pro zajímavost uvedu, že tito man-
želé byli kmotry pozdějšího vojáka a  his-
torika pplk.  Emila Kalába (*10.  12.  1889). 
Novorozence pokřtil kooperátor P.  Ignác 
Sedláček. 

V  roce 1910 jsou jako vlastníci zapsa-
ní Inocenc a  Anežka Šírovi. A  další zají-
mavost. O  setkání hostinského a  řezníka 
Inocence Šíra s  Petrem Bezručem a  bás-
níkově návštěvě ve Tvarožné v roce 1913 
píše zajímavě náš rodák, redaktor Jaroslav 
Veselý. 

Od  roku 1939 je vlastníkem hospody 
Františka Šírová. 

Historie hospod je popsána ve sborní-
ku 700 let Tvarožné u Brna. Tam si můžete 
přečíst třeba o hospodě Gerňa, hospodě 
pod kostelem, na č. 12, v potravním spol-
ku, ve  Spolkovém domě Kosmák nebo 
na Rohlence. 

Ještě doplním některé vlastníky 
a  nájemce podle vceňovacího operátu 
z  roku 1844. Na domě č. 53 to jsou Fran-
tišek Audy, Antonín Hlaváč a Bartl Jahoda, 
na č. 54 František Slezák, na č. 55 Jan Knos 
a  na  č.  56 František Julínek (Kuklínek ?) 
a Jan Kallab. Na č. 58 byla panská vinopal-
na (Lazar-Löbel Pollak). 

(Pokračování v příštím čísle.)
František Kopecký 

kronikář ve tvarožné
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Dvě výročí herce Jaromíra Crhy
Našemu rodákovi herci Jaromíru Crho-

vi jsem se před časem na  stránkách Tva-
roženského zpravodaje rozsáhle věnoval. 
Proto se o jeho stém výročí narození zmí-
ním jenom krátce.

Jaromír Crha se narodil 4. ledna 1922 
ve  Tvarožné v  domě č. 80. Vyučil se slé-
vačem. Tomuto povolání se také nějakou 
dobu věnoval. Jeho první hereckou šta-
cí bylo mládežnické divadlo na  Kladně. 
Potom působil v  Praze a  v  Brně. Přešel 
do Jihlavy, kde až do své předčasné smrti 
hrál v Horáckém divadle. 

Pozornost vzbuzovala jeho malá po-
stava a  zvláštně stavěná hlava. Na  „prk-
nech, která znamenají svět“ hrál zajímavé 
role. V Jihlavě patřil k nejdůležitějším her-
cům. 

V 70. a 80. letech účinkoval ve filmech 
Náš dědek Josef, Jak se budí princezny 
a Poslední propadne peklu. 

Možná, že diváky nejvíce zaujal horo-
rovou rolí šíleného otce Brůny v  seriálu 

„Třicet případů majora Zemana“ v epizodě 
Studna. Bylo by ale chybou zužovat jeho 
umění jen na tuto roli.

Jaromír Crha zemřel po  dlouhé těžké 
nemoci 30. listopadu 1982 v Jihlavě. Bylo 
mu pouhých šedesát let. 

Připojuji fotografii herce a jeho souro-
zenců. Zleva jsou Jaromír, Josef, František 
a Marie, rovněž herečka.

František Kopecký,  
kronikář ve tvarožné
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 3. března 2022. 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
V tom šedém stínu, 
marně hledám kvésti kopretinu.

V těch tazích černou tuží,
nenalezneš kvésti růži.

Jezírko či tůňku oči nespatří,
jen samé čáry, jedna, dva, tři. 

Je jich tu přemnoho,
bodají do nohou.

Mlčící tváře jak výjev ze snáře,
černá a šedá co věčnost hledá.

Obraz v rámu, nevisí v chrámu,
pohledy chytá, myšlenky zmítá.

autor: Jaroslav Daněk

Lenka Malíková

www.reality-malikova.cz

REKLAMA



Tvaroženský zpravodaj  42

leden–únor 2022
98 let Josef Pěgřímek, Tvarožná 31

90 let Růžena Muchová, Tvarožná 284 
 Božena Kalábová, Tvarožná 16

80 let Eliška Daňková, Tvarožná 208

75 let Jiří Kadeřávek, Tvarožná 361

70 let Růžena Bartáková, Tvarožná 314 
 Leo Neužil, Tvarožná 213

65 let Jitka Petříčková, Tvarožná 221

60 let Marie Bajerová, Tvarožná 7

50 let Ivo Šír, Tvarožná 58 
 Anna Slaninová, Tvarožná 393 
 Renata Krajňáková, Tvarožná 295 
 Marie Buchtová, Tvarožná 180

Všem jubilantům blahopřejeme!

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

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává obec tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČo: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz  
Datum vydání 17. 1. 2022

Naši jubilanti



Zpívání koled u Základní školy, 8. prosince 2021

Mateřská škola – u slámového betléma v Pozořicích, 13. prosince 2021



Josef Tužín

starosta obce Tvarožná v letech 1895–1900


