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Vážení spoluobčané, 
po  delší době jsme mohli prožít ve-

likonoční svátky tak, jak se sluší a  patří, 
a  jak jsme byli zvyklí. A  také po  třech le-
tech opět vyrazit o velikonočním pondělí 
na mrskut. Už mi to docela chybělo. 

Blíží se nám termíny tradičních spole-
čenských a kulturních akcí, hodů a poutí. 
Snad nám bude dopřáno prožít je ke spo-
kojenosti všech jejich organizátorů i  ná-
vštěvníků.

Stavební akce „Prodloužení ulice Vela-
tická“ se blíží k závěru. Termín dokončení 
dle smlouvy je 31. 5. 2022, ale je předpo-
klad, že stavba bude ukončena o jeden až 
dva týdny dříve. 

V  polovině května, tedy v  době, kdy 
se vám dostane do rukou tento zpravodaj, 
bychom již měli znát vybranou firmu, kte-
rá bude realizovat novou silniční komu-
nikaci v  ulici Vinohrady. Stavbu bychom 
chtěli zahájit hned po  tvaroženské pouti, 
tedy v pondělí 8. srpna. Dokončení před-
pokládáme do 15. listopadu 2022. 

Na stavbu I. etapy cyklostezky byla vy-
soutěžena stavební firma Swietelsky. Stav-
ba bude zahájena v průběhu měsíce červ-
na a její náklady jsou asi 30 mil. Kč. Jelikož 
dotace na  tuto akci bude poskytnuta až 
po řádném dokončení stavby, probíhá zá-
roveň také výběr banky, která na financo-
vání stavby poskytne úvěr. Investorem je 
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko. Ter-
mín dokončení cyklostezky je 30. 4. 2023.

Ani s  opakovanou žádostí o  dotační 
podporu na  projekt „Hrazení strže s  re-
tenčními prostory“, tedy zachycení pří-
valových vod a  splavenin v  úvozu nad 
Hlinkami, jsme neuspěli. Ministerstvo ži-
votního prostředí, coby poskytovatel do-
tace, zdůvodnilo své zamítavé stanovisko 
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sdělením, že „v  navrženém řešení chybí 
přírodě blízký prvek, který by plnil funkci 
krajinotvornou a  ekologickou“. Raději to 
nebudu komentovat. Podstatné je, že re-
alizaci této akce v letošním roce jsme měli 
podmíněnu získáním dotace, a  proto se 
tato stavba odkládá. 

Přibližně 20. května nabudou právní 
moci rozhodnutí, která umožní osazení 
dopravního značení, o  jehož schválení 
jsme požádali před půl rokem. V obytné 
zóně na  návsi a  v  lokalitě Krhon budou 
umístěny značky zakazující vjezd náklad-
ním vozidlům a  traktorům. Na  účelové 
komunikaci za humny, mezi školou a ulicí 
Na Konci, bude zakázán vjezd všech mo-
torových vozidel. Značky budou doplně-
ny dodatkovými tabulkami s  povolením 
vjezdu dopravní obsluze, takže vjezd 
vlastníkům přilehlých pozemků a zahrad 
bude umožněn.

Po několikaletém úsilí se nám podařilo 
získat od státu pozemky pod fotbalovým 
hřištěm a zabránit tomu, aby je v případ-
né dražbě získal nějaký spekulant.

Možná se k vám již donesla informace 
o  rušení stavebních úřadů. Je to důsle-
dek nového stavebního zákona, který byl 
schválen dle mého názoru hodně narych-
lo, na podzim, těsně před parlamentními 
volbami. Ministerstvo pro místní rozvoj 
stanovilo několik kritérií, které musí sta-
vební úřad splňovat, aby zůstal zachován. 
V Jihomoravském kraji to znamená zruše-
ní asi 42 % úřadů, mezi nimi i stavebního 
úřadu v  Mokré a  v  Pozořicích. Kdyby se 
tyto úřady spojily – mohl by to být třeba 
stavební úřad Pozořice s  detašovaným 
pracovištěm v  Mokré – všechna požado-
vaná kritéria by byla splněna. Ale pro mi-
nisterstvo bylo jednodušší dát oba úřady 
šmahem na „černou listinu“ a držet se je-
diného kritéria, které musí být v takovém 
případě dodrženo, a  tím je  dosažitelná  
 

vzdálenost úřadu pro občana, která činí 
35 kilometrů. Samozřejmě se nám to ne-
líbí, a snažíme se společně za celý mikro-
region přesvědčit kompetentní orgány 
a  zákonodárce ke  změně předloženého 
návrhu zákona.

I když mám pocit, že tématu „odpady“ 
bylo v  minulých zpravodajích věnováno 
docela dost prostoru a vím, že většina umí 
odpady třídit, přesto stále existují jedin-
ci, pro které platí to známé úsloví „…je to 
marný, je to marný, je to marný“. Jak jinak si 
vysvětlit, že v kontejneru na sklo se vyskyt-
nou plasty a kartonové krabice a v kontej-
neru na plasty pro změnu kompletní kola 
z bicyklu i s výpletem. Jediné, co je na nich 
plastového, je šroubovací čepička na ven-
tilku. Na  zpevněné vydlážděné ploše pro 
kontejnery by se měly vyskytovat opravdu 
jen kontejnery. Když si nejsem jistý, do kte-
rého druhu odpadu patří brusle, tak je ode-
vzdám ve sběrném dvoře, a neodhodím je 
mezi kontejnery na sklo a plast. Anebo py-
tel plný olejů a marmelád, po kterém zbu-
de na dlažbě mastný flek, jako kdyby tam 
stál několik let autovrak. Vím, že převážná 
část z  vás odpady třídí správně a  děkuji 
vám za to, a těm ostatním (a možná to ani 
nejsou tvarožňáci) bych moc přál, aby se to 
brzy také naučili.

1. července končí ve  funkci hrobníka 
pan Jaromír Kocourek, který tuto práci 
vykonával přes dvacet let. Od tohoto data 
bude hrobnické práce na našem hřbitově 
provádět Pohřební služba Cajzl, která je 
rovněž schopna zajistit i kompletní služby 
spojené s pohřebním obřadem.

Pomalu, i když možná pro někoho až 
moc rychle, se blíží konec školního roku. 
Přeji žákům i  studentům, a  také vyučují-
cím, aby jej zvládli úspěšně a bez zbyteč-
ných nervů. A  Vám všem klidné jaro se 
vším, co k němu patří.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce
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Informace o konaných akcích a událostech
•	 V galerii Dělnického domu v Rudici se dne 3. dubna konala vernisáž výstavy obrazů 

a šperků Zuzany Ryšánkové. Výstava nazvaná Mezi časy byla otevřená do 2. května.

•	 25. dubna se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná.

•	 5. května se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná, byl zvo-
len nový výbor.

•	 Ve  dnech 7. a  8. května jsme si připomenuli výročí 30 let skautingu ve  Tvarožné. 
V sobotu skauti pořádali terénní hru, výstavu v klubovně a večerní posezení členů 
a přátel tvaroženského skautingu. V neděli byla na programu skautská mše svatá 
u Kamenné borovice u tvaroženského lesa.

•	 8. května se konal koncert ke Dni matek. Na Sokolovně vystoupil Komorní orchestr 
Arthura Nikische.

Pozvánka na plánované akce a události
 14. květen – Krojovaná slavnost s  dechovou hudbou Holóbkova mozeka, u  příleži-

tosti výročí narození Julia Antoše (20. 5. 1898).

 28. květen – Tvaroženské koštování u cimbálu.

 5. červen –  Soutěž hasičských družstev O  putovní pohár zastupitelstva obce 
Tvarožná.

 18. červen – Tvaroženské hody s dechovou hudbou Šardičanka.

 26. červen – Závody RC modelů Rally, v areálu Kosmák.

 27. červen – Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná. 

Aktuality z obce

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červenec 2022
sobota 21. 5. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 25. 5. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 4. 6. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 8. 6. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 18. 6. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 22. 6. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 2. 7. 2022 9.00–11.00 hod.
čtvrtek 7. 7. 2022 15.00–18.00 hod.
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sobota 16. 7. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 20. 7. 2022 15.00–18.00 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.

Usnesení č. 22 z veřejného zasedání 
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ

konaného dne 25. dubna 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tvarožné 

 I. Zastupitelstvo obce Tvarožná po projednání SCHVALUJE: 
  Usnesení č. 1/22/22 – Program zasedání zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1
  Usnesení č. 2/22/22 – Návrhovou komisi:  

 Mgr. Pavel Daněk 
 Ing. Vilém Šimek 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 3/22/22 – Ověřovatele zápisu: 
 Mgr. Věra Floriánová 
 MUDr. Rudolf Lichka 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 4/22/22 –  Darovací smlouvu se ZUŠ Pozořice. 
Příloha č. 1 – Darovací smlouva  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 5/22/22 – Smlouvu o spolupráci při pořádání vzpomínkových akcí 
v rámci výročí bitvy tří císařů v roce 2022 se společností AusterlitzPro s.r.o. 
Příloha č. 2 – Smlouva o spolupráci 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 6/22/22 – Program rozvoje obce Tvarožná na období 2022–2027. 
Příloha č. 3 – Program rozvoje obce Tvarožná na období 2022–2027 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 7/22/22 – Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 25. 4. 2022. 
Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 6  
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

Informace ZO a OÚ
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  Usnesení č. 8/22/22 – Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami s Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, tykající se pozemků p. č. 1097/9 
a 1097/11 v   k. ú. Tvarožná. 
Příloha č. 5 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým 
věcem č. BP - 22/036 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  Usnesení č. 9/22/22 – Úpravu dohody o pracovní činnosti za vedení kroniky 
obce Tvarožná – navýšení odměny na 2 tis. Kč/měsíc od 1. 5. 2022. 
Příloha č. 6 – Dohoda o pracovní činnosti z roku 2011 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluvení členové Zo 1

  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 25. 4. 2022

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

MUDr. Rudolf Lichka, v. r.
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Z činnosti spolků a sdružení
Oslavy 30 let skautingu ve Tvarožné

Ve  dnech 7. a  8. května jsme si připo-
menuli výročí 30 let od založení skautingu 
ve Tvarožné. Oficiální vznik prvního usku-
pení založeného na skautských idejích je 
datovaný k 2. květnu 1992. V tento den se 
sešli jeho první členové. Družinka nesla 
jméno „Hoši od  lesa“. Právě u  tvarožen-

ského lesa našli útočiště a aniž by to tušili, 
položili tím skautské základy ve Tvarožné. 
Na začátku bylo 6 hochů, nyní náš oddíl 
čítá 58 dětí. Za dobu třiceti let prošlo tva-
roženským oddílem 212 členů. 

U  tvaroženského lesa, u  „Kamen-
né“ borovice, nyní vzniklo vzpomínkové 
místo na  připomenutí založení tvaro-
ženského skautingu. Dominantu tvoří 
socha s  vyobrazením svatého Jiří, patro-
na skautů. Tady patří velké poděkování 
panu Jiřímu Daňkovi, za  její zhotovení. 

Nejenže ho stála stovky hodin náročné 
a  poctivé práce, ale je vidět, že do  ce-
lého díla vložil i  kus srdce. Děkujeme!  
Zveme Vás ke Kamenné borovici k odpo-
činku, vzpomínce, výletu nebo ke krásné-
mu výhledu do okolí.

Skauti tvarožná
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Základní škola Tvarožná
Květnové okénko do  života školy je 

většinou výčtem aktivit, které jsme reali-
zovali a které nás ještě v posledním čtvrt-
letí školního roku čekají. 

Jaro jsme zahájili vyhodnocením břez-
nové knižní šifry. Šifra se letos zaměřila 
na poznávání ilustrátorů. Zapojila se zhru-
ba polovina ze všech žáků školy. Nejlepší 
luštitelé hádanek byli: Mari-
ánka Trávníčková, Maruška 
Ondráčková, Klaudie a  Ra-
faelka Novotné, Dan Štursa, 
Filip Kousal a  Dominik Há-
jek. 

Začátkem dubna jsme si 
na Kosmáku pod odborným 
vedením vyzkoušeli coun-
try tanečky, následovala 
soutěž Nejoriginálnější kras-
lice roku 2022. Zúčastnilo se 
tentokrát 34 žáků a  jejich 
příspěvky do  soutěže byly 
opět velmi zajímavé a  ori-
ginální. Vyhrála pirátská loď 
Terky Kežlínkové ze 4. roč-
níku. Pirátům dala hlas pře-
vážná část žáků, ale i rodičů.

Po  Velikonocích jsme 
ještě společně uklidili oko-
lí školy v  rámci Dne Země 
a  zajeli s  žáky 1. až 3. roč-
níku na  Jezírko do  Sobě-
šic, kde se aktivně zapojili 
do  programu Les všemi 
smysly. S  přibývajícím tep-
lem a  slunečním svitem si 
mohou žáci krásy jarní pří-
rody užívat také při vycház-
kách do  okolí školy a  při 
sportování na školním hřišti.

V  posledním školním dubnovém dni 
si všichni zařádili při plnění čarodějnické 
stezky a někteří dokonce i v krásných kos-
týmech čarodějů a čarodějnic. 

V  prvním květnovém týdnu byla 
na  programu jarní tvořivá dílna pro děti 
i  rodiče. Byla koncipována jako práce 
na  různých stanovištích podle zájmu 

Okénko do života ZŠ a MŠ 

Čarodějnice

Les všemi smysly
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mladých výtvarníků. Učitelky připravily 
materiál a  pracovní postup a  pomáhaly 
s tvořením. Každý si podle zájmu mohl vy-
robit jarní dekoraci nebo dárek pro nad-
cházející svátek maminek nebo si jen tak 
vyzkoušet nějakou netradiční výtvarnou 
techniku.

V květnu se také žáci 5. ročníku budou 
testovat v  rámci srovnávacích testů ČŠI. 
Kromě toho prošli i testy Kalibro, kterých 
se účastnili i  třeťáci. Tento typ testů učí 
žáky přivyknout na určitý druh prověření 

znalostí a  nám pomáhá zjistit, jak si naši 
žáci vedou ve srovnání s jejich vrstevníky 
v celé republice.

Na  květen ještě plánujeme pro před-
školáky tři setkání v rámci Hry na školu. Při 
této aktivitě si děti vyzkouší práci ve škole, 
seznámí se s třídní učitelkou a rodiče uvidí 
své děti v akci. Pro žáky všech tříd plánu-
jeme na  květen dopravní testy s  jízdou 
zručnosti, přednášku NEPZ o  deštném 
pralese na  Kostarice, pěveckou soutěž 
Tvaroženský slavík. Páťáci se vydají na vý-

let do  Prahy. V  červnu nás 
čeká příprava na  atletickou 
olympiádu, týdenní pobyt 
na škole v přírodě (tentokrát 
v  RS Prudká), předtančení 
na hodech a uspořádání za-
hradní slavnosti na školním 
dvoře pro všechny rodiče 
a přátele naší školy.

Koncem dubna se ško-
lou prohnaly neštovice 
a  mladší žáky školy jsme 
14  dní neviděli. Snad se in-
fekce zastaví a  společně si 
užijeme vše, co jsme naplá-
novali.

Začátkem května byl 
před školu opět přistaven 
kontejner na  starý papír. 
Děkujeme, že sbíráte s námi.

Fotografie a  další infor-
mace naleznete na  našem 
webu (www.skolatvarozna.
cz)

Všem přeji pěkné jarní 
dny a dětem úspěšný závěr 
školního roku.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ tvarožná

Country tanečky – troška teorie

Nejoriginálnější kraslice roku 2022 – pirátská loď
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Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku se krátce 

zmíním o akci, která se konala 29. dubna 
na školní zahradě. Děti si opékaly špekáč-
ky, skotačily v čarodějnických kostýmech, 
plnily různé úkoly a na závěr získaly čaro-
dějnické vysvědčení. To znamená, že se 
z nich staly čarodějové I. kategorie. Škoda 
jen, že dopoledne bylo tak krátké.

11. května jsme se vydali do  Pozořic 
na výstavu krojovaných panenek. 

12. května se uskuteč-
nil zápis dětí do Mateřské 
školy Tvarožná pro školní 
rok 2022–2023, který byl 
spojen s Dnem otevře-
ných dveří.

Vstup do  mateřské 
školy znamená zásadní 
krok v  dětském životě 
a je pro dítě mnohem ná-
ročnější než vstup do zá-
kladní školy. Dítě by mělo 
přijít do školky se základ-
ními návyky a  doved-
nostmi. Mělo by znát své 
jméno a  příjmení a  záro-
veň na ně reagovat. Mělo 
by samostatně jíst a  pít, 
obléknout se, obout se, 
zout se, používat toale-
tu, umýt se, vysmrkat se, 
uklidit si po  sobě hrač-
ky a  rovněž vyjádřit svá 
přání a  potřeby. Je toho 
hodně, co musí malý 

„předškoláček“ umět, ale 
vím, že náš cíl je společ-
ný. Tím cílem je výchova 
zdravého, spokojeného 
a  sebevědomého dítěte, 
které se bude do  mateř-
ské školy těšit.

13. května jsme jeli do  Divadla Bolka 
Polívky na pohádku Brouk Pytlík. Jednalo 
se o výpravnou činoherní pohádku s pís-
ničkami na motivy ze slavných knížek On-
dřeje Sekory.

18. května nás od  9.00 hod. čeká do-
pravní dopoledne, kdy děti složí řidičskou 
zkoušku pro rok 2022. V tento den si děti 
s sebou do mateřské školy přivezou jaký-
koli dopravní prostředek, přilbu na  kolo, 

Čarodějnický rej na školní zahradě 29.4.2022
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popřípadě chrániče a  postupně splní 
všechny disciplíny, které budou pro ně 
přichystány. 

23. května se v mateřské škole od 9.00 
hod. dozvíme formou výukového progra-
mu vše o životě včel.

2. června již v 8.00 hod. jedeme na ce-
lodenní výlet do  Starého Města u  Uher-
ského Hradiště a  Modré. Co nás čeká? 
Prohlídka Kovo Zoo, projížďka vláčkem 
po Kovo Zoo s programem, zážitková pro-
hlídka akvária a archeoskanzenu v Modré. 

Je toho hodně, co chceme během jedno-
ho krátkého dne stihnout, ale určitě to 
bude pro nás všechny „super den“.

15. června navštívíme knihovnu v Mok-
ré, tentokrát s  programem „Z  pohádky 
do pohádky“.

21. června od 16.00 hod. se rozloučíme 
se školním rokem 2021–2022 a  společně 
přivítáme blížící se prázdniny. 

Na  této akci proběhne představení 
pohádky „O dvanácti měsíčkách“, vystou-
pení kroužku angličtiny s  paní učitelkou 

Simonou a  vystoupení 
kroužku Fit dance s paní 
učitelkou Dášou. Samo-
zřejmě nebude chybět 
pasování předškoláků 
na školáky a jejich krátké 
představení. 

28. června v  16.00 
hod. se koná schůzka 
rodičů, jejichž děti se 
budou vzdělávat v  ma-
teřské škole od 1. 9. 2022. 
Na  této schůzce společ-
ně projednáme organi-
zační záležitosti, týkající 
se nového školního roku 
2022–2023.

Pokud jsem na  něco 
zapomněla, více se do-
zvíte na  stránkách školy 
www.mstvarozna.cz.

Na  závěr mého pří-
spěvku přeji já i  naši za-
městnanci všem čtená-
řům zpravodaje dobrou 
náladu a  jarní pohodu 
prokvetlou kytičkami 
a rozjasněnou sluníčkem.

Za kolektiv 
mateřské školy 

Mgr. Yvona Hrbáčková

Oslava narozenin v MŠ
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Z obecní kroniky – rok 1932
Vozová váha
V roce 1932 nechal Spořitelní a zálo-

ženský spolek ve  Tvarožné vybudovat 
na obecním pozemku na návsi, naproti 
kovárny, vozovou váhu. Byl to pokrok, 
rolníci si mohli nechat zvážit úrodu.

Kronikář to upřesnil: „…Potřebné 
místo zapůjčila obec zdarma s  podmín-
kou, že jmenovaný spolek váhu odstraní, 
bude-li obec tohoto místa jinak nutně po-
třebovati…“.

Váhu dodala firma Josefa Kalába 
z Brna-Židenic za 8.859 Kč. Zednické prá-
ce provedl za  4.828,80 Kč tvaroženský 
zednický mistr Ondřej Kříž, který rovněž 
dodal stavební materiál. Za různá další 
vydání bylo proplaceno 2.515,05 Kč.

Spořitelní a záloženský spolek zaplatil za mostní váhu celkem 16.202,85 Kč. Stavba 
byla dokončena a předána do užívání v sobotu 14. května 1932. Byl stanoven vážní po-
platek pro členy spolku. Za každých 100 kg vozového vážení 10 h, z ledu v místě pouze 
5 h. Do 100 kg živé váhy dobytka 1 Kč, z každých dalších 100 kg 50 h.

Od nečlenů spolku vybírala poplatek obec.
(Do Pamětní knihy (str. 201–202) byl text zapsán podle Jana Švábenského, starosty 

spolku).
Po vzniku JZD ztratila váha význam. Byla zbourána v roce 1964. (700 let Tvarožné 

u Brna, str. 195).
(fotografie převzata z www.fotohistorie.cz)

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné

Z historie obce

Tvaroženské domy (14)
Stavbu domu č. 71 dokončili 17. září 

1824 Jakub a  Františka Olejníčkovi. Další 
majitelkou byla od  roku 1849 Vincencie 
Olejníčková. Následovali Josef Poláček 
(1852), Josef Brdička (1864) a  ve  stejném 
roce Josef a Eleonora Pražákovi. 

Po  jednačtyřiceti letech (1905) pře-
šel dům do vlastnictví Rosálie Pražákové, 

provdané Maštalířové. Od roku 1922 dům 
vlastnil Konstantin Maštalíř. 

Při hromadném bombardování obce 
24. dubna 1945 byl dům č. 71 poškozen Je 
to zapsáno v Pamětní knize: „…Při přecho-
du fronty vyhořel dům Konstantina Mašta-
líře č. 71…“ 

Ve Tvaroženském zpravodaji byl v roce 
1995 uveřejněn článek Miloslava Krčka. 
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Ten píše, že v  domě č. 71 byli opevnění 
Němci s  kulometem, kteří chtěli zastavit 
vojáky ruské armády. „…Konec tomuto 
střílení udělal tank Ruské armády, který 
přijel od Blažovic a jednou salvou z kanonu 
zlikvidoval tento německý odpor, ale zničil 
i střechu tohoto domu, která shořela…“ 

O  hašení Maštalířova domu je něko-
likařádkový zápis v  Pamětní knize obce 
v kapitole Doplňky. 

Dům č. 72 vlastnili od  roku 1825 Vác-
lav a Tekla Zigmundovi. Po deseti letech 
měli dům v  držení Ignác a  Apolonie Zig-
mundovi. Od  roku 1852 je tam zapsána 
Vincencie Jahodová, rozená 
Klimešová. Po  sedmadvace-
ti letech, od roku 1879, jsou 
majiteli Bohumil a  Josefka 
Dostálovi a od roku 1912 Jan 
a Antonie Paulíkovi. Příjmení 
Paulík vzniklo z  latinské po-
doby osobního jména Pavel 

– Paul. Paulus znamená malý, 
nepatrný.

Po  třiceti letech už dům 
měli František a  Růžena Bla-
hákovi (1942) a od roku 1944 
Zdenka a  František Blaháko-

vi. Obecní strážník, pětačty-
řicetiletý František Blahák, 
zemřel 29. ledna 1944. 

Prvním majitelem domu 
č. 73 byl od roku 1838 Fran-
tišek Formánek. Po  dvou le-
tech, v roce 1840, je tam za-
psán Jakub Kaláb a po něm 
František Kaláb.

Po  šestatřiceti letech, 
od  roku 1876, vlastnili dům 
Jan a Marie Štěpánkovi a pak, 
od  roku 1908, už jen Marie 
Štěpánková. 

Dům č. 74 není na  Krho-
ně ale na  Kopečku. Prvními 

majiteli byli od  roku 1880 Jan a  Barbora 
Klusákovi. Po  deseti letech, v  roce 1890, 
už jen, zřejmě ovdovělá, Barbora Klusáko-
vá. Po  jednadvaceti letech, od roku 1911, 
dům vlastnili Rudolf a  Anežka Veselých. 
Od  roku 1923 tam bydleli další vlastníci, 
František a  Bernardina Vandovi. Po  čty-
řiatřiceti letech, od  roku 1957, dům spo-
lečně vlastnili František Vanda ml. a Marie 
Beránková. Po  nich měla dům Anastázie 
Hamerníková. Původ příjmení Vanda je 
pravděpodobně další odvozenina z  Vaň 
(tam) nebo z Váňa.

Dům č. 74, Kopeček 2019

Dům č. 76, listopad 1940
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Č. 75 má dům na  Konci. 
Prvním vlastníkem je v  roce 
1844 Melichar Divácký. Ná-
sledují Antonín Valehrach 
(1881), Marie Valehrachová 
(1882), Antonín a  Eva Ond-
ráčkovi (1898), Marie Plháko-
vá (1902), Marie Brzobohatá 
(1912) a od roku 1934 Růžena 
Košuličová. 

Dům č. 76 stojí u potoka 
na  návsi. Prvním majitelem 
byl od  roku 1860 Rudolf 
Skládaný. Po  čtyřiadvaceti 
letech dům vlastnil František Eliáš (1884), 
už za rok Josefa Eliášová rozená Malíková 
a za další rok obec Tvarožná (1885). 

Podle zápisu starosty Jindřicha Galle-
ho prodala obec dům z  důvodu povin-
nosti splácení válečné půjčky za  30 tis. 
Kč kováři Josefu Hradskému (obec záro-
veň prodala i  stavební místa v  Hlinkách). 
Tak tam od  roku 1922 byli Josef a  Marie 
Hradských a od roku 1936 Marie Hradská. 
Od  roku 1958 jsou tam zapsáni Miroslav 
a Marie Hradských. Příjmení Hradský má 
podobný původ jako u příjmení Hradec. 

Dům č. 77 stojí v  uličce mezi domy 
č. 45 a 46. Tam se vystřídalo dost majitelů. 
Prvním byl v roce 1793 František Šlezingr. 

Po devíti letech měla dům Kateřina Šlezin-
grová (1802) hned v tom roce Josef Mora-
vik (1802), Josef Hula (1803), Josef Poláček 
(1807), Františka Poláčková (1811), Domi-
nik a  Mariána Zacpálkovi (1828), Jakub 
a Františka Galovi (1864), Ferdinand a Ma-
rie Beránkovi (1903), Marie Jašková (1911), 
Jan a Veronika Blahákovi (1927), František 
a Anděla Blahákovi a od roku 1952 Jarmila 
Beránková a Jarmila Veselá.

Dům č. 78 U dvora jsem popsal v jed-
nom z  předchozích pokračování. Násle-
duje dům č. 79. Tam jsou, bez uvedení 
letopočtu, první majitelé Mikuláš a  Mari-
ána Daňkovi. Od roku 1872 dům vlastnili 
Vincenc a Veronika Daňkovi, potom Anna 

Daňková (1888), Albína Daň-
ková, provdaná Horáková 
(1906) a  v  roce 1950 koupili 
dům Ludvík a Růžena Dostá-
lovi. 

V domě žila i Marie Roto-
vá (+1980) a  s  ní tři členové 
rodiny Balogovy. Ti se v roce 
1982 odstěhovali do  Vrútek 
a dům koupil Karel Sedláček. 

Č. 80 má dům na Krhoně. 
Prvními majiteli byli od roku 
1868 František a  Klára Ště-
pánkovi. Následovali Fran-

Dům č. 80

Stoss Rudolf a Josefka č. 80
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tišek Štěpánek (1903), ještě v  tom roce 
Markéta Štěpánková, za  rok Petr Dole-
žal (1904), Konstantin a  Olga Maštalířovi 
(1907), Konstantin Maštalíř (1917) a Marie 
Crhová (1917). Marii Crhové, svobodné 
dceři domkaře Františka Crhy a  Marie Cr-
hové, rozené Němčanské, se tady 28. červ-
na 1920 narodil syn Josef, který převzal 
jméno po svém nevlastním otci. K němu 
do  Brna se s  matkou záhy odstěhovali. 
Osudy zahraničního vojáka Josefa Nejtka 
jsem před časem popsal ve Tvaroženském 
zpravodaji. 

V domě se 4. ledna 1922 narodil herec 
Jaromír Crha, který svoje nejlepší herecká 
léta prožil v Jihlavě. Jeho výročí narození 
a  úmrtí jsem připomenul v  prvním letoš-
ním Zpravodaji.

Od  roku 1939 vlastnili dům Rudolf 
a  Josefa Stossovi. Rudolf Stoss nějakou 
dobu provozoval hostinec ve Spolkovém 
domě Kosmák, paní Stossová tam uklízela 
a prala dresy tvaroženským fotbalistům. 

Skončilo poslední pokračování o tvaroženských domech v historickém jádru obce. 
Bylo nejen o domech, ale také o lidech, kteří se v nich rodili, žili a umírali. Dalo by se jistě 
napsat mnohem víc. Třeba k tomu ještě někdy dojde. 

Závěrečné velké poděkování patří všem, kteří mi ochotně poskytli informace a foto-
grafie. Bez nich by tato časově velmi náročná práce nebyla úplná. 

Co napsat na závěr? Ocituji dojímavý úvod ze „Vzpomínek na domov“, které napsal 
poměrně málo známý tvaroženský rodák, redaktor a cestovatel Jaroslav Veselý (*24. 10. 
1902 +6. 5. 1982). I ten má letos dvě z mnoha „tvaroženských“ kulatých výročí.

„Česká národní hymna začíná tklivými slovy: Kde domov můj? Odpověď je snad-
ná. Moje malá vlast, domov, je ve vesnici, kol níž se rozkládají pole, posvěcená po-
tem a krví našich předků. 

Jmenuje se Tvarožná a těch osm písmen zahrnuje rodný dům, v němž stála tvá 
kolébka. Je tam i onen stůl, na kterém spočívaly truhly těch, kteří odešli do nená-
vratna. Domov je tam, kde klekneš na zem před hrobem své matky. Pro náš život 
má rodný kout takový význam, jako vesmír a věčnost.“ 

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné

Výročí tvaroženských učitelů a farářů
V  letošním roce si můžeme připome-

nout řadu kulatých a  půlkulatých výročí 
osobností které v  obci žily nebo něja-
kou dobu působily. Letos už jsem napsal 
o herci Jaromíru Crhovi, pplk. Emilu Kalá-
bovi a generálmajorovi MUDr. prof.  Jose-
fu Liškutínovi. 

V  tomto čísle Tvaroženského zpravo-
daje připomenu fotografiemi učitele Bo-
huslava Dostála, učitele Karla Matulu, uči-
telku Amálii Matulovou, učitele Vlastimíra 

Šlezingra a faráře P. Františka Adámka. Ten 
učil ve škole náboženství. Stejně jako další 
zmínění duchovní správci.

Učitel Bohuslav Dostál (*14. 9. 1907) 
má letos půlkulaté výročí narození a kula-
té, 40. výročí úmrtí (+20. 10. 1982). 

U  velatického rodáka, učitele Karla 
Matuly (*22. 9. 1914), si připomínáme 
40. výročí úmrtí (+25. 6. 1982).

U  paní učitelky Amálie Matulové 
(*1.  2. 1923) si můžeme připomenout 
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10.  výročí úmrtí (+22. 
5. 2012). 

Kulaté výročí 
úmrtí má letos i  uči-
tel a  muzikant Vlas-
timír Šlezingr (*1927 
+2002). 

Tito učitelé nás 
učili v  době budová-
ní socialismu. Neměli 
asistenty, výchovné 
poradce a  psycholo-
gy. Když nějaký žák 
zlobil, vzal ho pan 
učitel do  kabinetu, 
tam se žák podíval 
na sovu nebo na lišku, 

vyšel s rudými tvářemi a byl klid. Neznali 
edukaci a inkluzi. Bylo to v době, kdy ješ-
tě střední školy byly opravdu výběrové, 
v době, kdy ze školy odcházeli žáci na to-
lik potřebná řemesla. 

Na  všechny učitele vzpomeňme 
v  dobrém, protože stovky, ba tisíce žáků 
z obvodu školy připravili dobře do života 
dospělých.

Oblíbený farář P. František Adámek 
(*2.  12. 1917) zahájil svoje tvaroženské 
působení 1. května 1952. Učil nás nábo-
ženství. U  něho evidujeme půlkulaté vý-
ročí narození a půlkulaté výročí odchodu 
do  Jemnice (28. 2. 1967). Tam 16. srpna 
1988 zemřel.

A  tím výčet letošních kulatých výročí 
nekončí.

Jen namátkou a  stručně: 28. října 
1912 se v  Křepicích narodil P.  Václav Ko-
sina. Ve Tvarožné působil od ledna 1946 
do září 1950.

Bývalý tvaroženský kaplan a  trstenic-
ký farář P.  František Kvasnička (*4. 11. 
1884) zemřel 8. dubna 1932.

Farář P.  Miloslav Simonides zemřel 
10. října 1932. Ve Tvarožné sloužil 40 roků.

Amálie Matulová

Vlastimír Šlezingr

P. František Adámek, Karel Matula, Bohuslav Dostál
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Po  něm, od  10. října 1932, nastoupil 
P. František Dragoun.

P.  Vnislav Fruvirt odešel z  Tvarožné 
do Mašovic u Znojma v roce 1952.

Na jiném místě připomínám dvě kula-
tá výročí redaktora Jaroslava Veselého 
(*24. 10. 1902 +6. 5. 1982).

František Kopecký,  
kronikář ve tvarožné

Antošova dechovka
Každoročně si připomínáme výročí 

významného tvaroženského rodáka, mu-
zikanta a  kapelníka Julia Antoše. Letos 
to bude v sobotu 14. května. 

Julius Antoš se narodil 20. května 1898 
v domě č. 122. Po životě naplněném prací 
a hudbou zemřel 15. srpna 1974. 

Byl z  početné rodiny. Rodiče, Josef 
a Marie, rozená Pražáková, měli čtyři syny 
a pět dcer.

Neznám jeho jinou fotografii než tu, 
která je na obecních internetových strán-
kách. To ale neznamená, že taková foto-
grafie neexistuje.

Dechovku hráli i  jeho bratři Josef, Ja-
roslav a Cyril. 

Někdy se setkávám s názorem, že jed-
ním z bratrů byl i Rostislav Antoš (*24. 10. 
1926 +23. 2. 2006). Ten byl ale nemanžel-
ským synem jedné ze sester bratří Antošů, 
Františky. Ta se později provdala a známe 
ji pod příjmením Markovičová. Její syn 

Julius Antoš Jaroslav Antoš s manželkou

P. František Kvasnička
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Informace z regionu
Univerzita třetího věku MU – Udržujte aktivní mysl v každém věku!

Jak lépe využít volný čas než opět za-
sednout do  školních lavic? Masarykova 

univerzita nabízí studijní programy pro 
seniory v  rámci Univerzity třetího věku. 

Seniorské vzdělávání každoroč-
ně roste na popularitě a Univer-
zita třetího věku Masarykovy 
univerzity patří frekvencí kurzů 
a  počtem studentů k  těm nej-
větším v ČR. Fungování U3V MU 
nepřerušila ani pandemie, kdy 
byly přednášky a  kurzy organi-
zovány online.

Studium na  U3V MU udr-
žuje paměť v  neustálé aktivitě. 
Jednotlivé přednášky seniorům 
přináší zajímavé informace 

Rostislav se oženil s Helenou Hřebíčkovou 
a bydlel ve Velešovicích. Z manželství se 
narodil syn Miroslav a dcera Vladimíra. To-
lik na vysvětlenou.

Na  fotogra-
fii Antošovy 
dechovky jsou: 
zleva Raimund 
Pleva, Václav 
Pleva, ???, Ros-
tislav Antoš, 
???, Cyril Antoš, 
Karel Koukal, 
Tomáš Paulík, 
??? a  Stanislav 
Hájek.

O  zjiště-
ní jmen tří 
mně nezná-
mých mužů 
jsem se snažil 
u  pamětníků 
v  Sivicích, Po-

zořicích, Pozořicích-Jezerách, Holubicích 
a Velešovicích. Bez úspěchu. Třeba mi ně-
kdo z čtenářů zpravodaje poradí.

František Kopecký,  
kronikář ve tvarožné

Antošova dechovka



27 Ročník 50  •  Číslo 3  • květen–červen 2022

a  zároveň je obohacují 
o  nové poznatky z  řady 
rozmanitých oborů. Vý-
uka umožňuje setkání se 
špičkovými odborníky 
z nejrůznějších pracovišť 
Masarykovy univerzity, 
ať už se jedná o  lékaře, 
pedagogy, vědce či práv-
níky. Na  přednáškách 
je možné navázat nová 
přátelství s  vrstevníky 
podobného smýšlení 
a zájmů.

Základem nabídky 
U3V MU jsou dlouho-
dobé kurzy a  pro aka-
demický rok 2022/2023 
je připravena pestrá na-
bídka, ze které si vybere 
každý. Přihlásit se můžete do  tříletého 
Všeobecně zaměřeného kurzu, který je 
určen všem, kdo mají zájem o všeobecný 
přehled, jelikož je připravován ve  spo-
lupráci se všemi deseti fakultami MU. 
Obdivovatele umění jistě nadchne tříle-
tý kurz Umělecká díla a  podoby jejich 
uměleckohistorického vysvětlení, který 
je pořádán ve  spolupráci se Seminářem 
dějin umění FF MU a  bude se zabývat 
uměleckými díly, která vznikla od raného 
novověku až po  současnost. Oba tříleté 
kurzy jsou zakončeny slavnostní pro-
mocí, na  níž účastníci obdrží osvědčení 
o  absolvování kurzu. Dále je možné se 
přihlásit do  jednoletých kurzů, kterými 
jsou Kulturní dědictví a památkové péče 
na Moravě, jenž je pořádán ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, a také 
kurz Univerzita třetího věku a Moravské 
zemské muzeum.

Nad rámec základního programu 
jsou nabízeny také tematicky zaměřené 

tzv. krátkodobé kurzy. Pro ty, kteří mají 
zájem se dále vzdělávat či se účastnit zají-
mavých aktivit a přednášek připravujeme 
jazykové a pohybové kurzy, sborový zpěv, 
kreativní dílny, kurzy s tematikou archeo-
logie, kyberbezpečnosti, astronomie, ces-
tování a mnoho dalších. Nechybí také nej-
různější exkurze, koncerty a  mimořádné 
přednášky.

Výuka na  Univerzitě třetího věku MU 
probíhá zpravidla jednou za  14 dní, a  to 
v  období od  října do  května. Jednotlivé 
přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je 
bezplatné, každoročně se hradí pouze zá-
pisné, které pro tento akademický rok činí 
800 Kč. 

Přihlášky ke  studiu budeme přijímat 
od  2. května do  30. června 2022, a  to 
elektronicky nebo osobně v  kanceláři 
U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). Dal-
ší informace a podrobnosti o nabízených 
kurzech naleznete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU
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POHŘEBNÍ SLUŽBA CAJZL s.r.o.  
IČ: 07294221                                 

 
 

 
 
  

 
 
 

     
  

  

NON-STOP odvoz zesnulých 
603 446 859, 603 361 061 

 

Objednávková kancelář: 
 

BRNO, KOLIŠTĚ 65 
pondělí–pátek: 8.00–16.00 

tel: 533 433 100 
 

Soboty, neděle i svátky po předběžné dohodě 
 
 

 
• kompletní pietní a pohřební obřady po celé ČR 

• parte na počkání 
• obřad v kostele, zajištění smuteční síně 

• převozy zesnulých 
• výkopy hrobů v Brně i mimo město  

•  vyřízení úmrtního listu 

• květinové dary k obřadům, tisk stuh  

• zajištění hudebního doprovodu včetně dechové hudby 
• zajištění převozu zemřelých ze zahraničí a repatriaci cizích státních příslušníků 

• další pietní služby dle přání pozůstalých 

   

REKLAMA
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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

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 6. července 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
Růže se shlíží v kaluži, co zrcadlem je pro růži. 
Vypadla z ruky mladíku, co vystoupil zde z taxíku. 
Měla moc vypadnout, ten vztah neměl dobře dopadnout. 
On viděl milou svou v náručí jiného zakleslou. 
Nevzpomněl on si na růži, jen mlčky prošel kaluží.
Dítě tu kytku nachází, mámě své ji vezme do vázy. 
Tak kytka poselství splnila, z lásky se vody napila.

autor: Jaroslav Daněk
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květen–červen 2022
95 let Josef Chaloupka, Tvarožná 325

90 let Anežka Blaháková, Tvarožná 226

85 let Libuše Fišerová, Tvarožná 170

75 let  Ladislav Večerka, Tvarožná 382 
Milan Sukeník, Tvarožná 107 
Jarmila Večerková, Tvarožná 382 
Zdeňka Kalábová, Tvarožná 50

70 let Pavel Pospíšil, Tvarožná 152

65 let  Marie Neužilová, Tvarožná 213 
Vlasta Plevová, Tvarožná 337 
Josef Daněk, Tvarožná 47 

60 let Miroslav Duda, Tvarožná 250

50 let  Marek Andrysík, Tvarožná 56 
Marek Kříž, Tvarožná 338

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 12. 5. 2022

Naši jubilanti



Velikonoční hrkání ve Tvarožné, 14. dubna 2022

Nové lavičky na Santonu, 26. dubna 2022



Rudolf Kaláb

starosta obce Tvarožná v letech 1913–1919


