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Odhalení pamětní desky Josefa Liškutína; křest publikace Josef Lištutín, lékař a voják;  
kapela Madmen; 6. srpna 2022
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Vážení spoluobčané, 
začíná nový školní rok. Rád bych tedy 

popřál všem žákům a studentům, aby se 
jim v  něm hned od  začátku dařilo, učite
lům viditelné výsledky jejich práce a rodi
čům radost z dětí.

V  minulém zpravodaji byl uveřejněn 
volební leták jednoho z  místních  kandi
dujících uskupení a následně se na mě za
čali obracet občané s dotazem, proč tam 
nejsou uvedeny také ostatní kandidující 
subjekty a jejich kandidáti. Důvod je pro
stý. Posláním zpravodaje je informovat 
o dění v obci, o proběhlých, probíhajících, 
či plánovaných investicích, kulturních 
a  společenských akcích, o  činnosti školy, 
o  fungování služeb, organizací a  spolků. 
Zpravodaj může obsahovat také názory 
jednotlivých zastupitelů, zajímavé rozho
vory, důležité a  aktuální informace a  po
chopitelně i kritické články. Jelikož je však 
vydávání obecního zpravodaje financová
no z obecního rozpočtu, tedy z veřejných 
prostředků, neměl by zpravodaj sloužit 
k předvolební agitaci. Proto byl také zmí
něný leták uveřejněn coby placená rekla
ma.

V  letáku je mimo jiné uveden poža
davek na  větší průhlednost, úspornost 
a  kontrolu při hospodaření s  obecním 
majetkem a  při nakládání s  veřejnými  fi
nančními prostředky. K tomu bych na vy
světlenou uvedl, jak toho lze dosáhnout. 
Dvakrát ročně probíhá na  obci kontrola 
hospodaření auditory z  krajského úřadu, 
při níž jsou kontrolovány nejen účetní 
operace, ale i způsob zadávání veřejných 
zakázek, průběh zadávacích řízení i  zve
řejňování a přístup k informacím. Poslední 
audit proběhl minulý měsíc, trval dva dny, 
a v protokolu z této kontroly je uvedeno, 
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že nebyly zjištěny žádné chyby a  nedo
statky. Kromě toho je kontrolní činnost 
také v „popisu práce“ kontrolního výboru. 
Ten musí zastupitelstvo každé obce po
vinně zřídit, a  nemůže jej zrušit. Členem 
kontrolního výboru nesmí být starosta 
ani místostarosta ani žádný člen rady. 
Naopak to může být kdokoliv z  občanů, 
dokonce i externí odborník bez trvalého 
pobytu v  obci. Jedinou podmínkou je, 
aby předsedou kontrolního výboru byl 
člen zastupitelstva, a  aby zastupitelstvo 
všechny členy kontrolního výboru schvá
lilo. Kontrolní výbor má oprávnění kontro
lovat prakticky cokoliv, co se týká správy 
obce a obecního majetku, případně i čin
nosti obecního úřadu. Starosta na činnost 
kontrolního výboru nemá žádný vliv a ne
může sám určovat, čím se výbor bude 
nebo nebude zabývat. Stanovení rozsahu 
kontroly tedy záleží na  samotném výbo
ru, případně na zastupitelstvu obce, které 
může (třeba i na základě určitého podně
tu) kontrolní výbor konkrétním druhem 
kontroly pověřit. A to tím spíše, pokud je 
hospodaření obce netransparentní a  ne
ekonomické.

Mílí spoluobčané, začíná podzim, ale 
o podzimu nikdo nemluví. Mluví se o zimě, 
o tom, že nebude snadná, že bude spíše 
dlouhá a krutá. Velké pobouření vzbuzují 
názory, že bychom měli začít s energiemi 
šetřit, ubrat pár stupňů na vytápění nebo 

si obléci svetr. Jako kdyby pojmy „uskrom
nit se“ nebo „slevit ze svých potřeb“ už 
dávno vymizely ze slovníku. Ale vždyť je 
válka! V Evropě je válka, i když se zrovna 
u  nás nestřílí. Nemůžeme si přece mys
let, že se nás to vůbec netýká a ani nijak 
nedotkne. Ceny energií se doslova zbláz
nily. V srpnu se hovořilo o krizi, v září už 
o megakrizi. Pokud by někdo za této situ
ace tvrdil, že bude líp, tak je to v  lepším 
případě myšleno ironicky, v  tom horším 
je to lež. Vždycky se pochopitelně najde 
několik firem a  jedinců, kteří na  válce 
profitují, ale obecně se dá s  jistotou tvr
dit, že bude hůř. Bez ohledu na to, kdo je 
zrovna u  kormidla. Vláda by se ale měla 
maximálně snažit, když už bude hůř, aby 
nebylo zle. Situace není jednoduchá. Ani 
řešení nebude jednoduché a  rychlé, pro
tože se týká celé Evropy. Je pochopitelné, 
že hledíme do  budoucnosti s  obavami. 
Nenechme se ale svázat strachem, často 
i  uměle vyvolaným, který člověku brání 
v  rozumném úsudku a vede k  jeho snad
nému  ovlivnění a  zmanipulování i  k  ne
předloženým činům. Pokud pro nás válka 
skončí tím, že se na čas uskromníme, zkus
me svoji situaci srovnat s těmi, kdo přišli 
o  své domovy a  blízké. Nenadávejme, 
nezoufejme a nepanikařme. Tím nikomu, 
ani sobě, neprospějeme. Přeji vám klidný 
podzim a mír – než bude i v Evropě – ať je 
alespoň ve vašem srdci.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Informace o konaných akcích a událostech
•	 1.–2. srpna pořádala Tělovýchovná jednota Sokol 26. ročník Tvaroženské olympiády 

pro děti a mládež; zúčastnilo se jí na 140 mladých závodníků.

•	 4. srpna se promítal v areálu Kosmák film Tajemství staré bambitky 2. 

Aktuality z obce
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•	 5. srpna se konala diskotéka s DJ Oldřichem Hrózou.

•	 6. srpna byla odhalena pamětní deska na rodném domě Josefa Liškutína (čp. 92); 
slavnostního odhalení pamětní desky významného rodáka naší obce se zúčastni
li: děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Martin Repko 
Ph.D., důstojnící 74. mechanizovaného praporu Armády ČR Bučovice, JUDr. Vít Liš
kutín (syn Josefa Liškutína, žijící v USA), Ivana Lánská (dcera), Ivo Liškutín (synovec), 
Marta Veselá, Ing.  Eva Veselá a  další členové rodiny Josefa Liškutína, návštěvníci 
a občané obce Tvarožná.

•	 6. srpna ve  večerních hodinách následoval v  areálu Kosmák křest publikace Fran
tiška Kopeckého Josef Liškutín, lékař a voják; křest se konal za účasti významných 
hostů a kapely Synkopy 61, po křtu pokračovala další hudební produkce kapel Ma
dmen a Domino; uvedenou publikaci Josef Liškutín, lékař a voják je možno zakoupit 
na Obecním úřadě (cena 150 Kč).

•	 7. srpna se konala Tvaroženská pouť zahájená tradiční mší svatou na Santonu u kap
le Panny Marie Sněžné.

•	 7. srpna se promítal v areálu Kosmák film Zátopek. 

•	 13. srpna pořádali hasiči 13. ročník závodu v požárním útoku O pohár starosty SDH 
Tvarožná – zúčastnilo se 11 družstev mužů a 6 družstev žen, v kategorii mužů obsa
dila Tvarožná 3. místo (s časem 17,56 vteřin).

•	 5. září se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Tvarožná.

•	 10. září pořádali tvaroženští vinaři Tvaroženskó burčákovó, při posezení u dobrého 
burčáku hrála kapela 4 tety.

•	 12. září se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Tvarožná.

Pozvánka na plánované akce a události
17. září – Skautská Šprýmiáda.

23. až 24. září – Volby do zastupitelstev obcí.

6. až 9. říjen – Divadelní víkend na Sokolovně.

Poděkování
Děkuji členům komise pro kulturu a  sport za  spolupráci, dobré myšlenky a  podně
ty. Ve  volebním období 2018–2022 pracovala komise pro kulturu a  sport ve  složení: 
Mgr. Pavel Daněk, Mgr. Věra Floriánová, Jindřich Koch, František Kopecký, Pavel Nečas, 
Jana Pajerová, Ing.  Marie Ryšavá, Ing.  Antonín Ryšavý, Ing.  Martina Šmerdová, Pavel 
Šťastný. Děkuji také zastupitelstvu obce a občanům za podporu a účast na akcích po
řádaných komisí. 

Pavel Šťastný, předseda komise 
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Informace ZO a OÚ

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
září–listopad 2022
sobota 24. 9. 2022 9.00–11.00 hod.
čtvrtek 29. 9. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 8. 10. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 12. 10. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 22. 10. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 26. 10. 2022 15.00–18.00 hod.
sobota 5. 11. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 9. 11. 2022 15.00–17.00 hod.
sobota 19. 11. 2022 9.00–11.00 hod.
středa 23. 11. 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 jsou vyváženy 
dle stanoveného harmonogramu. K  odvozu prosím připravujte vždy jen dostatečně 
zaplněné nádoby.

 Volby do zastupitelstev obcí 
Volby se konají ve  dvou dnech,  v  pátek 23. září 2022 od  14.00 hodin do  22.00 

hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. 

V obci Tvarožná je to v budově Obecního úřadu. Žádáme voliče, aby primárně použili 
hlasovací lístky, které jim budou dodány do schránek.

Voličský průkaz pro tento typ voleb nelze vyřídit.

Voličem je
•	 státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
•	 občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má 

v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stá
lého seznamu voličů.

Na základě § 28 zákona č. 491/2001 Sb. vede obecní úřad pro účely voleb do zastu
pitelstev obcí dodatek stálého seznamu voličů. Voliče, který není státním občanem Čes
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ké republiky, zapíše obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů na jeho vlastní 
žádost a to nejpozději do 21. 9. 2022 do 16 hodin.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České 

republiky
•	 platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky,
•	 jdeli o cizince, průkazem o povolení k  trvalému pobytu nebo potvrzením o pře

chodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad 

a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky. 

Z důvodu zajištění organizace přenosné schránky prosíme občany, aby tak uči-
nili nejpozději do 23. 9. 2022 do 22 hodin na tel. číslo: 544 226 101.

Zprávy z výborů a komisí
Zpráva stavební komise

Končícím volebním období končí letos 
i  moje působení nejen v  zastupitelstvu 
obce Tvarožná, ale i  ve  funkci předsedy 
stavební komise. Je dobré končit v pravou 
chvíli a „žezlo“ předat někomu mladšímu. 
I proto bych si dovolil touto cestou podě
kovat všem, kteří byli v  této době členy 
stavební komise a  přispěli svými názory 
a  náměty k  řešení plánovaných staveb
ních činností v  obci, ať už to byly např. 
připomínky k  novému územnímu plánu 
obce, návrhy stavebních akcí do ročního 
rozpočtu, či posuzování projektových do
kumentací jednotlivých stavebníků.

Všem nově zvoleným zastupite
lům bych rád popřál elán do  další práce 
a  správnou volbu při rozhodování. Z  mi
nulých volebních období zůstalo rozpra

covaných několik návrhů a studií, které se 
doposud nepodařilo realizovat a  zaslou
žily by si svoji pozornost. Dlouhodobě 
se projednává, připomínkuje a  posuzuje 
studie areálu Kosmák. Bylo vypracováno 
několik dalších řešení této lokality, bohu
žel se zatím nepodařilo posunout tento 
návrh dále. Podobně je na tom i prodlou
žení chodníku k Rohlence. Z nových návr
hů stojí za zmínku zbudování nového par
koviště u školky nebo prodloužení obytné 
zóny od Kosmáku až k ústí s krajskou ko
munikací se současným rozšířením parko
vacích míst. A to je v záloze i studie nové 
návsi. Rozpracovaných studií, návrhů, 
konceptů je hodně.

Všem jenom krásné a úspěšné dny.

Ing. Vilém Šimek 
předseda stavební komise
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Komise zemědělská a životního prostředí
Jako předseda komise zemědělské 

a životního prostředí si s blížícím koncem 
volebního období kladu čím dál častě
ji otázku, zda se mi podařilo uskutečnit 
program, se kterým jsem do této funkce 
šel. Pokud mám být upřímný, nečekal 
jsem, že bude až tak náročné prosazovat 
a  uskutečňovat kroky vedoucí ke  zlep
šení životního prostředí v  katastru naší 
obce. Asi uplyne ještě hodně času, než 
pochopíme, že životní prostředí není jen 
naše zahrádka, ale že je to jedinečný celek 
všeho, co nás obklopuje. A pokud chceme, 
aby tento celek nějak fungoval, nějak vy
padal, musíme se přičinit opravdu všichni. 
A  to i  za  cenu někdy i  velkých osobních 
ústupků.

Mým hlavním cílem bylo nejen vracet 
stromy do naší krajiny, ale také zpopulari
zovat výsadbu, otevřít ji široké veřejnosti, 
a to si myslím, že se daří. I přes šílené co
vidové období se podařilo ve spolupráci 
se spolkem Větvení uspořádat dvě komu
nitní výsadby, kterých se celá řada z  vás 
zúčastnila a při kterých se vysadilo téměř 
šedesát stromů. Třetí výsadbu, která by 
měla propojit stávající Masarykovu alej 
s  nově vysazovaným stromořadím, v  po
sledních dnech intenzivně připravujeme. 

Tímto krokem bude ukončen jeden vel
ký „zelený“ projekt, který nejen zpříjem
ní nedělní vycházky do  okolí naší obce, 
do  Mokré, do  Velatic, který zatraktivní 
naši krajinu, ale hlavně jí pomůže lépe bo
jovat s větrnou i vodní erozí.

Další výsadba byla provedena v  pro
storu vlajek při vjezdu do  obce. Tuto vý
sadbu realizovala firma Elder Design s.r.o. 
a  naše obec tak získala dalších dvacet 
stromů. Na  tuto akci se podařilo získat 
dotaci Jihomoravského kraje. Věřím, že až 
tyto stromy jednou vyrostou, udělají naši 
obec krásnější.

Ale nebylo to jen o  stromech. V  kraji
ně se nacházejí i  nejrůznější drobné, ale 
významné krajinné prvky jako jsou kří
že, boží muky… Jsem rád, že se podařilo 
přesunout a  zrekonstruovat blažovický 
kříž u  kostela sv. Mikuláše. Dlouhé roky 
pomalinku chátral na nedůstojném místě, 
kdy byl každou chvíli ohrožován parkující
mi vozidly. Dnes je opravený, přemístěný 
do zeleně před kostelem a s tichým odka
zem na  naši kulturu, minulost a  na  naše 
předky dotváří venkovský ráz Tvarožné.

Dnes, když píši tyto řádky, probíhá 
týden bez odpadů. Celý svět si připomí
ná, co dělat, aby jich bylo méně, a když už 
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Z činnosti spolků a sdružení

vzniknou, jak s nimi na
kládat. I  v  této oblasti 
udělala Tvarožná mírný 
pokrok. Díky získané 
dotaci z  Operačního 
programu Životní pro
středí máme možnost 
mít doma barevné po
pelnice, a  ještě poho
dlněji a  pečlivěji třídit 
odpad, který v  našich 
domácnostech vzniká. 
Třídit ale nestačí, vy
tříděný odpad je třeba 
zpracovat a  výrobky 
z  recyklovaných mate
riálů opět využít. Ani v tomto nejsme po
zadu. Již několik let nakupujeme lavičky 
vyrobené z  plastového recyklátu. Tímto 
krokem se aktivně zapojujeme do  využí
vání recyklovaného odpadu, a ještě navíc 
šetříme našim obecním zaměstnancům 
čas, který by museli věnovat údržbě těch 
dřevěných.

Na  závěr tohoto článku bych chtěl 
jmenovitě poděkovat kolegům z  ko
mise Zemědělské a  životního prostředí 
paní Emílii Kousalové, Věře Maxiánové, 
Ing. Bronislavě Spáčilové, Ph.D., panu Jiří
mu Bajerovi, Ing. Miroslavu Dudovi, CSc., 
Rudolfu Kalábovi, Jaromíru Kocourkovi 
a Ing. Janu Přikrylovi. Velký dík patří také 

obecním zaměstnancům, kteří mnohdy 
s minimálními prostředky musejí zvládat 
maximum. Děkuji za  jejich práci a nadše
ní. Rovněž bych rád poděkoval dobrovol
ným hasičům, kteří nechyběli na žádném 
sázení a  byli vždy připraveni pomoci se 
zaléváním vysazených stromů. Velký 
a  upřímný dík patří vám všem, kteří se 
jakkoli snažíte, aby naše obec byla pěkná, 
kvetoucí, zelená, prostě živá.

Do nadcházejícího volebního období 
přeji krajině, ve které žijeme, aby se vždy 
našli lidé, kteří v ní budou žít a hospodařit 
s úctou k minulosti a střízlivou vizí do bu
doucnosti.

Jan Spáčil

Informace z Jezdeckého klubu Roketnice – Tvarožná
Letošní rok jsme začali pozvolna, a to 

úklidovou akcí našeho regionu, z níž plá
nujeme udělat pravidelnou záležitost, je
likož bylo co sbírat. Jaro přineslo jezdec
kému klubu plno zážitků. Z velké části se 
na tom podílely děti z Jarní jezdecké pří
pravky, která probíhala každé úterý a so

botu. Pokroky našich svěřenců nám dělají 
radost a  je vidno, že se daří vychovávat 
novou generaci jezdců. Na práci s dětmi 
jsme na  konci června navázali „Dnem 
v  JK  Roketnice“. Tímto chci poděkovat 
všem, kteří přišli. Utvrzuje nás to v našem 
úsilí, a proto se pokusíme tuto úspěšnou 
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událost zopakovat i  v  příštím roce. 
Abychom nalákali ostatní – rodiny 
měly celkem tři stanoviště, kde spo
lečně plnily drobné úkoly. Akce se 
nesla v pohodovém duchu a umož
nila místním seznámit se s  našimi 
čtyřnohými kamarády.

V  létě jsme se pustili do  naše
ho prvního příměstského tábora. 
Získané zkušenosti zužitkujeme 
v  příštím roce na  druhém ročníku. 
Poslední den jezdeckého tábora 
jezdkyně předváděly, co se naučily, 
a musíme jim složit poklonu, proto
že tábor opravdu zapůsobil jako in
tenzivní soustředění, jehož výsled
kem byly kvalitní jezdecké výkony.

Na  podzim tohoto roku plánu
jeme další Jezdecké přípravky pro 
děti, a to v úterý a v neděli. Zájem 
je tak velký, že budeme ještě jednu 
přidávat. Těšíme se na  nové tváře 
a  hodiny strávené venku s  dětmi 
a koňmi.

Z dalších oborů naší činnosti mů
žeme připomenout naší dospívající 
klisnu z chovu pana Pelikána, která 
se chystá na  výkonnostní zkoušky 
tříletých klisen. Na zkoušce komisa
ři ohodnotí její chovatelské kvality 
a zapíší ji do plemenné knihy. Klisna 
má našlápnuto být věrnou společ
nicí všem členům klubu, jelikož vy
kazuje dobrý charakter a talent pro 
hlavní jezdecké disciplíny.

Na  závěr zmíním ještě dvě zá
ležitosti. Zažíváme suchý rok a  ne
dostatek krmení bude prodražovat 
provoz celou nadcházející sezónu. 
Druhá a  nejdůležitější věc na  závěr jsou 
naši pravidelní jezdci, členové, kteří jsou 
ochotni zaplatit za  dobré ježdění a  kva
litní péči o koně. Právě těm patří největší 

díky, jelikož bez nich by projekt nebyl vů
bec možný. Jejich zájem vytrvale dokazu
je, že náš jezdecký klub má v regionu své 
místo.

Bc. Helena Petrová, 
Jezdecký klub Roketnice, z. s.
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SKAUTI TVAROŽNÁ 
Vzpomínání na léto

Už je tady zase září. Děti už sedí 
ve  školních lavicích, fond dovolené ve
doucích je téměř na nule a 29. letní tábor 
tvaroženských skautů už zůstává jen v na
šich vzpomínkách. Pojďme tedy vzpomí
nat na  letní dny, které voní dobrodruž
stvím.

Letošní letní tábor se konal opět 
na  našem střediskovém tábořišti na  Říč
kách. Na tomto místě se vystřídalo několik 
turnusů a tábořilo se zde téměř celé léto. 
Než přijely děti na první turnus, bylo nut
né vše nejdříve postavit. Některé táboro
vé stavby nám zůstaly z loňského roku, ale 
protože chceme prázdniny trávit v  pěk
ném prostředí, zůstalo nám plno práce 
i na rok letošní a vlastně i na ten příští. Již 
v červnu se pořádala první brigáda na ká
cení a  odkůrování stromů, sečení louky 
a  kopání odpadových jam. Poslední ví

kend před koncem školního roku potom 
byla brigáda veliká, kdy bylo nutné po
stavit stany, hangár, teepee, natáhnout 
vodu a zprovoznit umývárny, vztyčit vlaj
kový stožár, připravit slavnostní ohniště, 
aby byl letní tábor opravdu takový, jaký 
má být. Nejvíce práce nám dala podlaha 
v jídelně, ale stálo to za to. Jídelna se díky 
dřevěné podlaze stala bezpečným a útul
ným prostorem, a  to nejen za  pěkného 
počasí, ale hlavně za deště. 

Náš turnus začínal 15. července a  byl 
asi vůbec největším na  tomto tábořišti. 
Účastnilo se ho 29 dětí a téměř deset do
spělých. Ona to není žádná legrace, pro 
téměř třicet dětí zajistit program, uvařit, 
a  ještě tahat klíšťata a  ošetřovat odřená 
kolena. 

Program našeho tábora byl inspiro
ván příběhem z knihy Cesta kolem světa 
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za  80 dní. My jsme to zvládli za  patnáct 
dnů. Přípravu celotáborové hry jsme le
tos svěřili našim rádcům a musím přiznat, 
že to nebyla chyba. Na táboře vycházely 
noviny z  cesty, vydělávali jsme a  zase 
utráceli táborové peníze. A protože jsme 
byli na cestách, jedno odpoledne nás na
vštívila i  opravdová cestovatelka Monika 
Benešová, která nám vyprávěla o tom, jak 
zdolala pacifickou hřebenovku. 

Skautské heslo zní „buď připraven“. 
Každý skautský tábor naši připravenost 
vždy nějak prověří. Na  tom letošním 
jsme museli dokázat, že jsme připraveni 
i na opravdu extrémní teploty. První dny 
nebo spíše večery a rána jsme si užili pěk
nou zimu. Jedno ráno bylo v údolí jen 7 ̊ C. 
A potom přišly denní teploty okolo 35 ˚C 
a možná i víc. Co dodat, jsme připraveni.

Být skautem je krásné, ale také velice 
náročné. Po skautech se chce, aby nejen 
znali, ale také žili svůj skautský slib a  zá
kon, aby se neustále zdokonalovali, něco 

nového učili… Jsem rád, že se dvěma 
našim členům letos podařilo splnit pod
mínky pro získání odznaku Tří orlích per. 
Jen si to zkuste, 24 hodin být v kolektivu 
40 lidí a  nepromluvit, vyzkoušejte se 24 
hodin dívat, jak se ostatní cpou v jídelně 
k prasknutí a vy pijete jen vodu a pokud je 
vám to málo, opusťte tábor jen s nezbyt
ně nutnou výbavou a prožijte den a noc 
samotní v  lese… Tak to jsou tři orlí pera 
a naše sestra Kiki a bratr Goofi, kterým se 
to ve  Tvarožné podařilo jako vůbec prv
ním. Gratuluji.

Také bych chtěl pogratulovat devíti 
nováčkům, kteří splnili podmínky nováč
kovské zkoušky a  na  táboře přistoupili 
ke svému slibu. Skautský slib by měl být 
největší událostí v životě každého skauta, 
a proto bych chtěl i na tomto místě popřát 
novým sestřičkám a bráškům, aby na svůj 
slib nikdy nezapomněli, aby se mu nikdy 
nezpronevěřili. 
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A potom si ještě pamatuji, že bylo 29. 
července a  louka zůstala prázdná, bez 
dětí… 

Tím ale povinnosti nekončí. Na  konci 
prázdnin je nutné zase všechno zbourat, 
rozebrat, usušit, odvézt, uložit, uklidit. 
Většinou se to zvládne vše za  jeden den, 
ale letos nás počasí opravdu zkoušelo 
a na bouračce nám pršelo. Část vybavení 
musela zůstat na louce a čekat, než vysvit
ne sluníčko a usuší stanové plachty… 

Moc děkuji všem, kteří pomáhali tábor 
postavit, kteří ho pomáhali organizovat 
i  těm, kteří ho pomáhali bourat. Bez po
moci rodičů, vedoucích, našich kamarádů 
a příznivců, ale i  starších skautů by se to 
nikdy nepodařilo!

A nyní trošku pohled do budoucnosti. 
Máme září a s ním spojený začátek nové
ho skautského roku. 

Pravidelné schůzky se budou konat následovně:
Benjamínci (5 až 7 let), pondělí 17:00 až 18:00;
Světlušky (děvčata 7 až 11 let), úterý 17:00 až 18:30;
Skautky (děvčata 11 až 15 let), středa 17:00 až 19:00;
Vlčata (chlapci 7 až 11 let), čtvrtek 16:00 až 18:00;
Skauti (chlapci 11 až 15 let), pátek 17:30 až 19:30.
Více informací najdete na našich nových internetových stránkách www.skautitvarozna.cz.
A  17. 9. 2022 vás všechny zveme na  26. ročník Šprýmiády. Přijďte ukázat, že to 
ve Tvarožné žije.

Jan Spáčil

Skautský rok 2021/2022 u benjamínků
Skautský rok 2021/2022 u  našich 

skautských benjamínků Skřítků byl o dost 
veselejší, než rok loňský. V  září jsme za
hájili činnost s  13 dětmi, 4 předškoláky 
a 9 prvňáky. 

Kromě pravidelných schůzek, které 
jsme se snažili trávit především venku, 
jsme stihli uspořádat i  několik výletů či 
výprav. 

Na  podzim jsme se vypravili do  br
něnské hvězdárny na příběh o tom, proč 
se střídají roční období. Na  jaře, až jsme 
věděli, co si s  dětmi můžeme dovolit, 
jsme měli v  klubovně promítání pohád
ky s  následným přespáním, což všechny 
děti skvěle zvládly (pro některé to byla 
úplně první noc bez rodičů). Uspořádali 

jsme jednodenní výlet vlakem do Tišnova 
na  rozhlednu Klucanina, kde jsme pro
šli úžasnou naučnou stezku a  dozvěděli 
se nějaké zajímavosti o  přírodě. Jako tá
borovou přípravu jsme jeli na  dvouden
ní výpravu do  Křtin, kde jsme se vydali 
na  výpravu kolem Rudického propadání, 
mlýna a lomu. V půlce července jsme měli 
třídenní letní výpravu na  základně Stráž
ná v Lelekovicích, kde se z dětí stali indiáni 
a sbírali ztracené zlato.

Na  školní rok 2022/2023 nám 9 dětí 
přechází do světlušek či vlčat a my se tě
šíme, jaké nové zážitky zažijeme s dětmi, 
které mezi námi přivítáme. Už se moc tě
šíme!

Za vedoucí benjamínků  
Marie Plevová
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Hornet’s Cup v Rožnově pod Radhoštěm, červenec 2022
Za  oddíl florbalu bych se s  vámi rád 

podělil o zážitek z turnaje v Rožnově pod 
Radhoštěm, kam jsme se o  prázdninách 
vydali reprezentovat TJ Sokol Tvarožná 
a pochopitelně porovnat síly s ostatními 
týmy. Ze základní skupiny jsme s  bilancí 
jednoho vítězství a  dvou proher postou
pili ze třetího místa do playoff, kde jsme 
v  prvním kole narazili na  tým FK Sýrové. 
Tento zápas jsme po  nepovedeném za

čátku 0:2 dokázali otočit v  náš prospěch. 
Konečné skóre bylo 8:5, přičemž 7 bran
kami se blýsknul Lukáš Rafaj za asistence 
celého týmu. V  dalším kole jsme dostali 

„našlapaný“ tým od Ostravy a to TJ Sokol 
Šenov. Toto utkání už bylo nad naše síly. 
Celý turnaj ovšem hodnotím velice pozi
tivně a děkuji všem hráčům za odvedené 
výkony.

 David Šír

nahoře: Patrik Fiala, Martin Rafaj, Lukáš Rafaj, Pavel Navrátil, David Šír,
dole: Adam Pokorný, Pavel Kužílek, Jan Colaš, Vojtěch Daněk

Nábor florbalistů a florbalistek!
Oddíl florbalu nově otevírá kategorii

pro nejmladší florbalisty a florbalistky (1.–5. třída).
Tréninky probíhají každé pondělí od 16 do 17 hod. v tělocvičně na Kosmáku.

Rádi vás uvidíme!
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26. Tvaroženská olympiáda
Tradiční sportovní akce letos připad

la na první srpnové dny. Počasí bylo pro 
sport příznivé a na hřišti pod kopečkem se 
ráno 1. srpna sešlo 93 soutěžících, od těch 
nejmenších, co se teprve nedávno nauči
li chodit, až po „dospěláky“ v V. kategorii. 
Chlapci (40) i děvčata (53), Tvarožňáci (57) 
i  přespolní (36) a  spousta rodinných pří
slušníků, kteří přišli svoje favority povzbu
dit. Po slavnostním nástupu se závodníci 
rozešli na  jednotlivá sportoviště s vedou
cími svých kategorií a  se svými fankluby. 
Všechny spojovala dobrá nálada, kterou 
nijak nekazilo sportovní napětí. Všichni si 
užívali příjemné prázdninové dopoledne, 
a kdo se v tu chvíli rozhlédl po hřišti, uvi
děl barevné hemžení zvukově doplněné 
povzbuzujícími pokřiky, smíchem a  druž
ným hovorem. Potleskem a povzbuzením 
bylo oceněno i první nesmělé vyběhnutí 
v  závodní dráze, několikacentimetrový 
hod či drobný pidiskok těch nejmenších 
účastníků, stejně jako sportovní úcty
hodné výkony starších soutěžících. Ne
vím, jestli si ti starší s  pohledem na  děti 
v  I. kategorii řeknou „takoví jsme také 
byli“ a  jestlipak si ti malí říkají „jednou 
budu taky tak dobře závodit“, když vzhlíží 
k  těm starším. Ale mně se tahle historie 
odehrává před očima a jako bych to slyše
la. Zazní povel „ke startu připravit se – po
zor – teď“ a od té chvíle se všechno dává 
do pohybu, soutěžící postupují od jedné 
disciplíny ke druhé, tabulky se plní údaji, 
výsledky se odnášejí ke  zpracování, kde 
jsou kontrolovány a zapisovány do osob
ních tabulek výkonů každého závodníka. 
Po ukončení soutěží bývá první možnost 
ke zhodnocení a sdělení zážitků při občer
stvení u  kabin, kde si závodníci na  chvíli 
vydechnou. Vždycky mě překvapí, jak 
rychle se jejich síly obnoví. Na vyhlášení 
výsledků už netrpělivě čekají při hrách 

na  hřišti. Přála bych každému, aby si při 
slavnostním vyhlášení vítězů mohl užít 
svou chvíli slávy. Můžete si říkat, co chcete 

– že nejdůležitější je zúčastnit se, no jasně, 
ale – stejně chcete vyhrát. O  to také jde, 
je to soutěž. Právě proto si tu slávu mo
hou užít jen někteří. Ale diplom = tabulku 
výkonů dostanou všichni. Z ní se nejlépe 
dozví, jakými jsou sportovci. Tahle tabul
ka je již po několik let pro Tvaroženskou 
olympiádu typickým prvkem, stejně jako 

„zlaté, stříbrné a bronzové šeky“ – poukáz
ky, za  které si nejlepší závodníci mohou 
po  vyhlášení vybrat věcnou cenu v  naší 

„směnárně“. Bonusem bývají volné vstu
penky na kolotočové atrakce, které věnu
je Národní kolotočová společnost Schulz. 
Všem soutěžícím byly tentokrát rozdány 
druhý den při slavnostním zakončení 
olympiády. Letošní ročník Tvaroženské 
olympiády jsme si opět užili. Viděli jsme 
spoustu odhodlání, překonávání strachu 
i  radost z  úspěchu. Dobré výkony přine
sl jak první den na  hřišti pod kopečkem 
v soutěžích v běhu, hodu a skoku dalekém, 
tak druhý den v  tělocvičně na  Kosmáku, 
kde se skákalo do výšky a šplhalo po tyči. 
Opět byly pokořeny, nebo vyrovnány 
některé rekordy. Lukáš Pospíšil překonal 
rekord v  hodu kriketovým míčkem a  po
sunul ho svým výkonem až na  62,5 m! 
Ve  skoku vysokém vyrovnal rekord ka
tegorie na  150 cm. Vincent Baránek po
sunul v  hodu krikeťákem rekord III. kate
gorie na 43,9 m. Všem vítězům patří naše 
gratulace. Rekordmanům velký potlesk 
a  obdiv. A  poděkování – soutěžícím i  di
vákům za účast a podporu, obci Tvarožná 
za  dlouholetou finanční pomoc i  osobní 
účast starosty na  slavnostním vyhlášení 
vítězů druhého dne olympiády, Národní 
kolotočové společnosti Schulz za  spon
zorský dar ve  formě volných vstupenek 
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na  pouťové atrakce a  kolegům a  kolegy
ním z TJ Sokol Tvarožná – Janě, Honzovi, 
Majce, Alici, Jirkovi, Pepovi, Markovi, Jiřce, 
Martinovi, Danovi, Viktorovi, Jarkovi, Ada

movi a Vojtovi i fotoreportérce Jarce za to, 
že se prostě díky nim mohla 26. tvarožen
ská olympiáda uskutečnit.

Tabulka výkonů

I. KATEGORIE
3–5 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

20 m tenis.
míček z místa 3 m

Jakub KNOS Velatice 7,3 5,60 67 / /
Julián GALE Tvarožná 5,4 11,20 109 / /
Erik SYSEL Horní Radslavice 5,3 6,40 101 / /
Ondřej GROLICH Bedřichovice 4,7 8,20 125 / /
Tomáš BUCHTA Rousínov 9,2 3,70 54 / 50
Václav BUCHTA Tvarožná 21,9 1,50 20 / 0
Tomáš BRZOBOHATÝ Tvarožná 7,5 5,70 84 / /
Dominik DANĚK Tvarožná 9,0 3,00 47 / /
Marek NOHÁL Adamov 5,4 6,80 96 / 50
Kristián KADLEC Tvarožná / 1,40 40 / /
Josef SPÁČIL Tvarožná / / / / 30

Marie ŠLEZINGEROVÁ Tvarožná 5,4 9,70 125 / /
Vanessa VIČAROVÁ Tvarožná 7,5 4,10 41 / /
Kateřina BUCHTOVÁ Rousínov 5,9 5,80 85 / 50
Mariana GROLICHOVÁ Velatice 7,2 5,40 80 / /
Tereza KLEINOVÁ Tvarožná 6,9 4,60 74 / 50
Eliška URBANOVÁ Tvarožná 8,9 2,60 18 / /
Klára PEJŘILOVÁ Velatice 6,0 4,70 79 / /
Veronika NOHÁLOVÁ Adamov 16,0 1,00 5 / /
Adéla TRNĚNÁ Tvarožná 9,0 3,50 53 / /
Karolína TRNĚNÁ Tvarožná 15,3 1,00 15 / /
Eliška KUČEROVÁ Tvarožná 7,6 4,20 89 / /
Edita KUČEROVÁ Tvarožná 11,7 0,50 17 / /
Anna MAZALOVÁ Tvarožná 7,9 4,00 67 / 55
Adriana ŠŤASTNÁ Brno 11,6 0,30 23 / 0
Hana SPÁČILOVÁ Tvarožná / / / / 65
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II. KATEGORIE
6–8 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě
hem 3 m

Daniel ŠTURSA Tvarožná 10,1 10,20 214 / 85
Vít ŠMERDA Tvarožná 10,0 16,60 240 7,0 100
Matěj NEUŽIL Tvarožná 9,7 13,30 229 9,7 80
Filip KOUSAL Tvarožná 10,9 9,70 160 / /
Ruben GALE Tvarožná 9,7 13,20 235 / /
Eric DIAS Brno 10,1 10,40 212 / /
Hynek DOBŠÁK Brno 10,0 14,00 213 / /
Jan KUROWSKI Jinačovice 11,6 7,50 124 / 55
Adam ŠTOURAČ Tvarožná 10,6 8,80 170 / /
Irenej NOVOTNÝ Tvarožná 12,3 5,00 129 / 60
Sinan BARÁNEK Tvarožná 10,3 19,40 219 6,6 75
Adam HEJMAL Tvarožná 13,5 6,40 75 / /
Martin KRAJÍČEK Tvarožná 10,4 10,70 / 12,0 80

Soňa KADEŘÁVKOVÁ Brno 11,7 7,30 170 15,4 75
Julie SPÁČILOVÁ Tvarožná 12,4 7,00 124 6,5 75
Adéla POKORNÁ Tvarožná 11,9 7,80 147 11,1 80
Magdalena ŠMERDOVÁ Tvarožná 12,0 10,50 176 / /
Leontýna ŠMERDOVÁ Tvarožná 12,2 3,40 146 / /
Aneli SYSLOVÁ Horní Rad

slavice
10,4 6,90 151 / /

Eliška GROLICHOVÁ Bedřicho
vice

11,0 7,10 180 / /

Kristýna GROLICHOVÁ Velatice 11,9 4,20 28 / /
Anna ŠTOURAČOVÁ Tvarožná 10,2 8,00 200 / /
Leona KRESANOVÁ Mokrá 11,2 5,80 114 / /
Edita CHLUPOVÁ Brno 11,0 7,10 198 6,7 65
Lucie NEUŽILOVÁ Bučovice 11,2 5,80 137 / /
Barbora KUČEROVÁ Tvarožná 11,8 8,30 162 14,6 65
Rafaela NOVOTNÁ Tvarožná 12,0 8,00 154 / 85
Elena KALUŽOVÁ Němčany 9,8 8,40 237 12,0 80
Zdeňka DOBEŠOVÁ Tvarožná 11,8 8,00 138 / /
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III. KATEGORIE
9–11 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

50 m kriket. 
míček

s rozbě
hem 5 m

Václav KONČITÍK Michnáčky 9,5 26,40 241 / 80
Daniel DOBEŠ Tvarožná 9,3 16,90 230 / /
Jonáš ZEMÁNEK Tvarožná 9,4 10,80 173 / /
Mikuláš IRAJN Velatice 9,7 24,30 270 / /
Antonín KLEIN Tvarožná 9,0 10,00 257 19,2 75
Vincent BARÁNEK Tvarožná 9,0 43,90 309 8,2 110
Denis HEJMAL Tvarožná 10,0 10,60 184 / /

Michaela MARKOVÁ Pozořice 8,4 18,70 302 12,2 110
Nela PROCHÁZKOVÁ Brno 8,6 9,60 280 9,8 95
Natálie ŠTURSOVÁ Tvarožná 9,6 19,40 202 / 90
Kamila ŠMERDOVÁ Tvarožná 9,9 5,20 214 / 80
Nicol DIAS Brno 9,8 12,60 228 / /
Linda DOBŠÁKOVÁ Brno 9,1 11,00 292 / /
Zuzana KRAJÍČKOVÁ Tvarožná 9,8 11,50 270 15,2 100
Nela KOCHOVÁ Tvarožná 10,8 9,50 130 / /
Adéla CHLUPOVÁ Brno 8,4 11,70 254 11,3 85
Kateřina KUČEROVÁ Tvarožná 9,1 10,30 256 / 95
Justýna NOVOTNÁ Tvarožná 9,6 10,00 254 21,5 100
Klaudie NOVOTNÁ Tvarožná 9,3 13,40 265 19,3 95
Jasmína MAŠKOVÁ Tvarožná 9,2 11,90 268 14,8 85
Aylen BARÁNKOVÁ Tvarožná 8,5 24,50 309 11,2 105
Theodorika JÁGEROVÁ Tvarožná 9,1 9,30 240 40 75

IV. KATEGORIE
12–14 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m kriket. 
míček

s rozbě
hem 5 m

Filip DOBEŠ Tvarožná 9,4 28,00 317 / /
Ondřej POSPÍŠIL Tvarožná / 36,50 285 8,5 100
Lukáš POSPÍŠIL Tvarožná 8,9 62,50 376 6,9 150
Lukáš NEUER Velatice 10,4 30,50 290 / /
Jakub NEUŽIL Bučovice 10,6 23,00 272 / /
Maxmilián JÁGER Tvarožná 10,7 30,4 337 7,7 130
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Konstancie JÁGEROVÁ Tvarožná 11,8 15,00 254 13,4 120
Anna NEUŽILOVÁ Bučovice 11,7 11,50 229 / /
Sofie KOCHOVÁ Tvarožná 11,9 20,00 260 / /
Michaela KOTTNEROVÁ Tvarožná 11,6 21,50 214 / /
Viktorie ESSENDEROVÁ Hostěnice 10,9 25,00 288 / 115
Bára NEVESELÁ Velatice 9,5 24,00 345 9,5 120

V. KATEGORIE
15–18 let

jméno bydliště

BĚH 
s

HOD  
m

DÁLKA 
cm

ŠPLH 
s

VÝŠKA 
cm

60 m granát s rozbě
hem 5 m

Lukáš ODSTRČIL Tvarožná 8,6 35,00 433 / /
Erik KAPUSTŇÁK Stavěšice 9,6 24,50 368 / /
Maxmilián JÁGER Tvarožná 10,2 27,00 328 7,2 125
Miroslav DOBEŠ Tvarožná 10,0 24,50 289 / /
Jakub ŠTOURAČ Tvarožná / / / 9,2 140
Ondřej NEVESELÝ Velatice / / / 5,0 140

Adéla NEVESELÁ Velatice / / / 9,0 125
Klára KOCOURKOVÁ Stavěšice 10,3 18,50 295 / /
Michaela VETYŠKOVÁ Tvarožná 9,6 29,00 345 14,7 /

Vysvětlivky: 
Zvýrazněné jsou nejlepší výkony dané kategorie – vítěz.
Žlutě podbarvené jsou rekordy v kategorii.
/ – neúčast; nezdařený pokus I. kategorie ve ŠPLHU nesoutěží. 
Nový rekord kategorie: III. kategorie/H – hod kriket. míčkem: Vincent Baránek 
 IV. kategorie/H – hod kriket. míčkem: Lukáš Pospíšil
Vyrovnání rekordu v kategorii: 
 IV. kategorie/H – skok vysoký: Lukáš Pospíšil

Za tJ Sokol tvarožná  
a organizační tým tvaroženské olympiády  

Ivona Šťastná
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Cvičitelé a trenéři Tělovýchovné jednoty sokol Tvarožná  
by rádi uvítali ve svých řadách nové kolegy a kolegyně. 

Studenti a studentky pedagogické fakulty, přijďte si svoje pedagogické 
schopnosti ověřit při práci s dětmi a současně si zasportovat.

Vy, kdo máte sportovního ducha a máte chuť, ale necítíte se kompetentní, 
neváhejte, pomůžeme, poradíme, uhradíme vám účast na odborných 

kurzech.

Kontakt: Ivona Šťastná, Jan Urbánek nebo email: sokoltvarozna@seznam.cz.

Členské příspěvky TJ Sokol Tvarožná z. s. na sportovní sezónu 2022–2023 
•	 děti a mládež do 18 let 200 Kč 
•	 dospělí 500 Kč
•	 senioři nad 70 let 200 Kč
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Základní škola Tvarožná
Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme na školním 

dvoře zahájili nový školní rok 2022/2023. 
Jako každým rokem byl přítomen i pan sta
rosta, který žáky pozdravil a popřál úspěš
ný nový školní rok prožitý ve zdraví. V prv
ní třídě jsme přivítali 13 prvňáčků, které 
na jejich první cestě do školy doprovodili 
jejich nejbližší. Celkem se tedy na škole učí 
82 žáků rozdělených do pěti ročníků v pěti 
třídách a 2 žáci navštěvují základní školu 
v cizině – jeden v Anglii a jedna v Bruselu.  
Rozložení tříd je následující: 1. ročník 
vede paní učitelka Markéta Dragouno
vá, 2. ročník vede paní učitelka Pavlína 
Třečková s asistentkou pedagoga Ivanou 
Kusou, 3. ročník paní ředitelka Věra Flo

riánová a  paní učitelka Martina Eklová, 
která také učí ve  všech třídách anglický 
jazyk, 4. ročník vede paní učitelka Jitka 
Kaňová, 5. ročník paní učitelka Kateřina 
Kalužová s  asistentkou pedagoga Vero
nikou Laníčkovou. Výuku tělesné výcho
vy letos zabezpečí pan učitel Jiří Lužný, 
který má na  škole také kroužek sebeo
brany. Ve  školním poradenském centru 
funkci výchovného poradce vykonává 
paní ředitelka Mgr. Věra Floriánová, funk
ci speciálního pedagoga paní Mgr.  Jitka 
Kaňová, metodika prevence Mgr. Pavlína 
Třečková. Konzultační hodiny je možné si 
domluvit přes školní elektronický systém 
Edookit. O pořádek ve škole bude i nadá

Naši prvňáci

Okénko do života ZŠ a MŠ 
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le pečovat školnice paní Renata Laníčko
vá. Ve  výuce náboženství římskokatolic
kého bude pokračovat paní katechetka 
Monika Hoffmannová a  pan farář. Školní 
družinu povedou ve  dvou odděleních 
paní vychovatelky Veronika Laníčková 
a Zdeňka Mudrochová. Ráno na žáky do
hlédne Mgr.  Markéta Dragounová. Pro
voz družiny je jako obvykle – ráno od  7 
do 8 hodin a odpoledne od 11.40 do 16.00 
hodin. Termíny odchodů dětí ze Školní 
družiny zůstávají stejné jako v  minulosti 
ve 13, v 15 a 16 hodin. Zájmové kroužky 
rozjedou svoji činnost od měsíce října. Při
hlášky budou žákům předávány aktuálně. 
Plavecký výcvik ve Vyškově v rozsahu 10 
lekcí byl zahájen v úterý 13. září. Informač
ní třídní schůzky se konaly v úterý 6. září.  
Během prázdnin ve  škole proběhl gene

rální úklid, výměna bojleru a  dvou ply
nových kotlů s  vyvložkováním komína, 
na  všech radiátorech byly nainstalovány 
termostatické ventily, a  také byly prove
deny menší úpravy a  opravy v  jednot
livých třídách a  údržba školní zahrady.  
Na září a říjen máme pro žáky připravený 
výjezd do  galerie Skleněnka, výuku pla
vání ve Vyškově, různé besedy týkající se 
ekologie, kouzelnické představení, atle
tickou olympiádu pro malé základní školy 
v  okolí, country tanečky a  další aktivity. 
Organizace sběru starého papíru zůstává 
stejná. Kontejner je přistaven před školu 
vždy v  lichém měsíci. Teď tedy od  za
čátku září. Děkujeme, že sbíráte s  námi. 
Všem žákům, jejich rodičům a také peda
gogům přeji úspěšný a  pohodový nový 
školní rok. 

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ tvarožná
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Mateřská škola Tvarožná
Tak nám začal nový školní rok. Mno

zí jsme stále myšlenkami ještě někde 
u vody či na výletě. Naše školka však ani 
o  prázdninách nezahálela. Kromě běž
ného provozu jsme se letos poprvé sešli 
i  na  příměstském táboře pod názvem 

„Čarodějnický týden“. A jaké to bylo? Kouz
lili jsme, vařili lektvary, vydali se hledat 
poklad. Nechyběl ani čarodějnický tanec 
s košťaty. A že jsme si to bezva užili, jistě 
se o  příštích prázdninách zase na  něja
kém příměstském táboře sejdeme.

Prázdniny utekly jako voda a  už tu 
máme září. To nám přináší nejen první 
podzimní den, ale i změny v životě mno
ha z nás – zejména pak našich dětí. Někte
ré vyrazily poprvé s aktovkou do školy, ti 
naši nejmladší pak poprvé do školky. Není 
to vždy jednoduché, být někde bez ma
minky, ale kamarádi, paní učitelky či ply
šák z domova jim to jistě pomůžou zvlád
nout.

Jakmile je překonán prvotní ostych či 
obava, děti brzy zjistí, že je ve školce čeká 
spousta zábavy, sportovních a kulturních 
akcí a samozřejmě výletů. Hned 21. 9. se 
dozvíme něco o životě včel, 27. 9. za námi 
přijede maňáskové divadlo s  pohádkou 
Krteček a  duhová víla. 10. 10. si pak za
kouzlíme s panem Katonasem.

Od  října, jakož už tradičně, zahájíme 
dopolední aktivity, které budou doplňo
vat náš školní vzdělávací program. Patří 
mezi ně logopedie, hra na  flétnu, jóga, 
keramika a  šikovné ručičky. V  letošním 
roce nepřijdete ani o  středeční odpoled
ní kroužek angličtiny pod vedením paní 
učitelky Simony Moore, úterní kroužek 
náboženství paní učitelky Marty Novotné 
či čtvrteční kroužek Fit Dance pod vede
ním paní učitelky Dáši Divišové. Myslíme 
si, že nabídka je rozmanitá, a že každé dítě 
si vybere to, co ho nejvíce zajímá.



Tvaroženský zpravodaj  26

Jak jistě také víte, 
ve školce pravidelně sbírá
me papír. Kontejner bude 
přistaven každý sudý mě
síc pod kaštan u  vchodu 
do  MŠ. Děkujeme všem 
poctivým sběratelům, ne
boť díky nim můžeme dě
tem přispět na  dopravu 
za kulturou.

Přeji všem čtenářům 
zpravodaje krásný sluneč
ný podzim.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

1. dny v mateřské škole
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  AktualityAktuality 
Slavnému rodákovi, lékaři a generálmajorovi Josefu Liškutínovi v Tvarožné na BrněnskuSlavnému rodákovi, lékaři a generálmajorovi Josefu Liškutínovi v Tvarožné na Brněnsku
odhalili pamětní deskuodhalili pamětní desku

Slavnému rodákovi, lékaři a generálmajoroviSlavnému rodákovi, lékaři a generálmajorovi
Josefu Liškutínovi v Tvarožné na BrněnskuJosefu Liškutínovi v Tvarožné na Brněnsku
odhalili pamětní deskuodhalili pamětní desku
Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou o sobností československéhoGenerálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou o sobností československého
zdravotnictví. V obci Tvarožná na Brněnsku byla v sobotu 6. srpna 2022 odhalena pamětnízdravotnictví. V obci Tvarožná na Brněnsku byla v sobotu 6. srpna 2022 odhalena pamětní
deska na jeho rodném domě a pokřtěna publikace místního kronikáře Františka Kopeckéhodeska na jeho rodném domě a pokřtěna publikace místního kronikáře Františka Kopeckého
Josef Liškutín, lékař a voják, vydaná k jeho 65. výročí úmrtí. Na odhalení pamětní desky seJosef Liškutín, lékař a voják, vydaná k jeho 65. výročí úmrtí. Na odhalení pamětní desky se
podílel i děkan LF MU Martin Repko.podílel i děkan LF MU Martin Repko.

9.9.8.8.20222022

Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou osobností československho vojenskéhoGenerálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín je významnou osobností československho vojenského
zdravotnictví. Narodil se 13. srpna 1910 ve Tvarožné. Vystudoval gymnázium a Lékařskou fakultuzdravotnictví. Narodil se 13. srpna 1910 ve Tvarožné. Vystudoval gymnázium a Lékařskou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako asistent Patologicko - anatomického ústavu LF MU. PoMasarykovy univerzity v Brně. Pracoval jako asistent Patologicko - anatomického ústavu LF MU. Po

Ze života obce
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okupaci v r. 1939 mu byl umožněn studijní pobyt v Paříži z důvodu rozšíření znalostí při léčeníokupaci v r. 1939 mu byl umožněn studijní pobyt v Paříži z důvodu rozšíření znalostí při léčení
rakoviny. Po kapitulaci Francie byl zařazen mezi vojska evakuovaná do Anglie. Zde se seznámilrakoviny. Po kapitulaci Francie byl zařazen mezi vojska evakuovaná do Anglie. Zde se seznámil
s osobnostmi politické a vojenské reprezentace okupovaného státu. Působil jako přednostas osobnostmi politické a vojenské reprezentace okupovaného státu. Působil jako přednosta
bakterriologické laboratoře československé brigády ve Velké Británii. V srpnu 1944 byl odvelen nabakterriologické laboratoře československé brigády ve Velké Británii. V srpnu 1944 byl odvelen na
východní frontu. V ukrajinském Chustu se připojil k čs. armádnímu sboru, se kterým absolvovalvýchodní frontu. V ukrajinském Chustu se připojil k čs. armádnímu sboru, se kterým absolvoval
dlouhou cestu do osvobozené Prahy. dlouhou cestu do osvobozené Prahy. 

Podílel se na organizaci zdravotní péče v osvobozené vlasti a koordinaci aktivit UNRRA. Zasadil sePodílel se na organizaci zdravotní péče v osvobozené vlasti a koordinaci aktivit UNRRA. Zasadil se
o zřízení hygienicko-epidemiologické, zdravotnicko-statistické a laboratorní služby v poválečnéo zřízení hygienicko-epidemiologické, zdravotnicko-statistické a laboratorní služby v poválečné
armádě. Po habilitaci na LF MU v lednu 1947 byl jmenován docentem v oboru obecné hygienyarmádě. Po habilitaci na LF MU v lednu 1947 byl jmenován docentem v oboru obecné hygieny
a epidemiologie. V roce 1951 byl jmenován náčelníkem nově vzniklé Katedry vojenské hygienya epidemiologie. V roce 1951 byl jmenován náčelníkem nově vzniklé Katedry vojenské hygieny
a epidemiologie Vojenské lékařské akademi J. E. Purkyně v Hradci Králové, v roce 1954 byla epidemiologie Vojenské lékařské akademi J. E. Purkyně v Hradci Králové, v roce 1954 byl
jmenován profesorem. Je autorem řady odborných článků a publikací. Zemřel 8. února 1957. Pojmenován profesorem. Je autorem řady odborných článků a publikací. Zemřel 8. února 1957. Po
rozloučení v Hradci Králové byly ostatky Josefa Liškutína převezeny do rodné obce, kde se konalrozloučení v Hradci Králové byly ostatky Josefa Liškutína převezeny do rodné obce, kde se konal
pohřeb s vojenskými poctami.pohřeb s vojenskými poctami.

V sobotu 6. srpna 2022 se k 65. výročí úmrtí slavnostně odhalili pamětní desku jeho děti společněV sobotu 6. srpna 2022 se k 65. výročí úmrtí slavnostně odhalili pamětní desku jeho děti společně
s představiteli obce na domě v Tvarožné na Brněnsku, kde se pan profesor narodil i za účastis představiteli obce na domě v Tvarožné na Brněnsku, kde se pan profesor narodil i za účasti
děkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. Součástí akce byl i večerní křest publikace Josefděkana LF MU prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. Součástí akce byl i večerní křest publikace Josef
Liškutin, lékař a voják, která přibližuje život tvarožského rodáka. Publikaci kronikáře obce FrantiškaLiškutin, lékař a voják, která přibližuje život tvarožského rodáka. Publikaci kronikáře obce Františka
Kopeckého vydala obec Tvarožná. "Je srovnávaný s těmi nejlepšími epidemiology tehdejšíhoKopeckého vydala obec Tvarožná. "Je srovnávaný s těmi nejlepšími epidemiology tehdejšího
československého zdravotnictví. Byl to opravdu člověk na úrovni," říká kronikář Kopecký.československého zdravotnictví. Byl to opravdu člověk na úrovni," říká kronikář Kopecký.

 

Z obecní kroniky – rok 1932
Dne 10 října 1932 zemřel místní farář P.  Miloslav Simonides, 

konsistorní rada. Zemřelý přišel do Tvarožné roku 1893 a působil 
ve zdejší obci téměř 40 roků až do své smrti. Za svého působení 
pracoval v četných spolcích jako význačný funkcionář a zúčastnil 
se činně veřejného života. Za  předsednictví jeho v  místní škol
ní radě zbudována byla ve  Tvarožné nová škola. Pochován jest 
na místním hřbitově. 
 (Pamětní kniha obce Tvarožny, str. 203.)

František Kopecký 
kronikář ve tvarožné

Z historie obce
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Vzpomínky stařečka Formánka
Jak to tehdy chodilo?

Před mnoha lety jsem se na stránkách 
Tvaroženského zpravodaje zabýval histo
rií tvaroženského mlýna. 

Nyní uveřejňuji vzpomínky Karla For
mánka, ve  kterých zmiňuje Tvarožnou, 
Mokrou, Jedovnice, Miroslav, Kobeřice, 
Lovčičky a Slavkov. 

Jak jsem k  nim přišel? Můj kamarád 
RNDr.  Alois Kleveta z  Vyškova zpracová

val osudy mlýnů a mlynářů na Vyškovsku 
a  tyto vzpomínky mu poslal starosta Ko
beřic pan Roman Hanák. 

Dopis z  8. srpna 1946 jsem přepsal 
s  minimálními zásahy do  textu. Opravil 
jsem jen hlavní pravopisné chyby. A co Ka
rel Formánek píše svým přátelům, jejichž 
jména neznáme:

 

„Vždy nám milí přátelé,
ve Vašich Českých novinách a kalendářích jsou často dopisy, kde dopisovatelé po

pisují život svůj nebo své rodiny. A  já, nemaje dnes jiné látky, popíši Vám také něco 
z mého života pokud ho mám v paměti a neb mě byl mými rodiči připomenut. 

Náš rod Formánků pochází z  Jedovnic u  Macochy. A  odtud jedna jeho větev se 
dostala do  Tvarožné. Moji rodiče pocházejí z  Tvarožné. Můj dědeček Formánek měl 
u Tvarožné na Kopečku povětrný mlýn a stolařství. Jeho tři synové se také stali mlynáři 
a stolaři, a jeho dvě dcery si také vzaly mlynáře a stolaře. Byla to tedy rodina mlynářů 
a stolařů. A jeden z jeho tří synů Alois byl později mým otcem. 

Maminka byla selská z půllánu z Tvarožné. Tehdy se nesměly selské usedlosti dělit, 
usedlost dostal jeden, a ostatní sourozenci po nějakém odbytném mohli si hledat štěstí 
ve světě. Tak se stalo také mojí pozdější mamince Terezii Müllerové. Když se její bratr 
Cyril Müller na grunt oženil, tak šla sloužit ke své provdané sestře Vincencii Patákové 
do Mokré u Tvarožné za mzdu 20 zlatých ročně. 

Tam se seznámila s nádeníkem Vaňáčkem, který si ji však nemohl vzít, protože mu
sel na vojnu. Byl to obrovský člověk a proto sloužil u kyrysníků. Znal jsem ho osobně, 
pracoval jsem s ním v brněnské továrně, avšak poznat jsem se mu nenechal. Byl to vel
ký nemluva. Na vojně sloužil šest roků a maminka na něj trpělivě čekala. Když konečně 
přišel z vojny domů vletěla mu do cesty jedna domkařova dcera. Následek toho byl, 
že si ji musel vzít a moje maminka, která na něho šest roků trpělivě čekala, byla tímto 
činem postavena na vedlejší slepou kolej.

Na západní Moravě v okrese Moravský Krumlov na státní dráze Brno–Vídeň je měs
tečko, tehdy úplně německé – Miroslav (Mislitz). Na  kopci u  Miroslavi stál povětrný 
mlýn. Majitel toho mlýna postavil velkým nákladem u mlýna dům v zemi, či lépe řečeno 
ve skále. Dům byl bez střechy na místo střechy byl trávník. Vedle sebe byly postaveny 
tři velká klenutí uprostřed přepažená zdí tak, že dům měl šest místností. Přední obývací, 
zadní, komora, dřevník a chlév pro kozu. Dům měl pěkné průčelí a hleděl na městeč
ko. Protože majitel postavil dům velkým nákladem a větrná bouře mu mlýn překotila, 
přišel tento zadlužený mlynář do exekuční dražby, ve které přišel o mlýn, dům a jednu 
míru pole. V této dražbě vše koupil věřitel – Žid. 

A teď to začíná jako v románu. Miroslaví šel krajánek (mlynářský pomocník), takoví, 
kteří chodívali po vodě neb proti vodě, po větru neb proti větru, a  tu výše zmíněný 
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Žid dal krajánkovi na kořalku aby, když tak cestuje, nabízel mlynářům ke koupi výše 
zmíněný mlýn. 

Tento krajánek na své věčné pouti přišel také do Tvarožné k mému dědečkovi a na
bízel mu již zmíněný objekt v Miroslavi. A dědeček byl hned hotov. Sebral sebou syny 
a šli do Miroslavi. Po prohlídce a různých informacích mlýn od Žida koupili. Mlýn po
stavili a  usadili tam mého otce. Nyní bylo na  mém otci rozumně se oženiti, protože 
s mlýnem převzal nějaký dluh a splátky svým sestrám. 

A tu ho osud zavedl do Mokré a tam zaťukal na srdéčko mé budoucí maminky která 
nebyla jen pěkná ženská, ale byla na tu dobu velmi bohatá. Měla 700 zlatých a to bylo 
v roce 1864 velké jmění. Brzy se domluvili a byla z toho svatba. O svatbě bylo tatínkovi 
30 a mamince 32 roků. Pohnutek k tomuto spojení jsem se dotknul výše. 

A  tak začali moji rodiče hospo
dařit v Miroslavi. Byli však zde mezi 
Němci a  proto bylo jim zde těžko 
zdomácněti, bylo jim proto dosti 
smutno. Proto, aby jim bylo trochu 
veseleji, jsem je 31. října 1867 na
vštívil. Druhý den, tj. na  Vše svaté, 
mě kmotři zanesli do kostela a tam 
mě násilně pokřtili. Kmotři se jme
novali Jakub a Marie Brandl, on byl 
Čechoněmec a  ona pouhá Němka. 

Miroslav 1909 pohlednice náměstí

Mlýn – lidé z tvaroženského mlýna
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V  kostele prý jsem proti tomuto 
násilí protestoval řvaním a  tu kmo
třenka povídá, „Ruhe kinder“. Jak 
však já jsem jí měl rozumět, když 
na  mě volá německy a  já jsem byl 
Čech. Proto jsem řval dále. 

V  té době byl starší tatínkův 
bratr Jan usazený v Kobeřicích, kde 
obdržel zakázku postavit v tamním 
kostele kazatelnu (která dodnes – 
tedy v  roce 1946 – stojí). Požádal 
mého otce, aby mu s  tím pomohl. 
Ten tak učinil. Tak se stalo, že se tatí
nek seznámil s Kobeřicemi. 

V  roce 1867 přišel ¼ lán č. 143 
exekuční dražbou do  majetku An
tonína Černého z  Holubic (dříve 
majetek Josefa Oudy). A od tohoto 
Antonína Černého koupili moji ro
diče tento ¼ lán (35 mír) za  1  800 
zlatých. V  Miroslavi prodali mlynář
skou živnost i  s  domem a  1 mírou 
pole a po zaplacení podílů tatínko
vým sestrám přišli do Kobeřic s 900 
zlatými. Nedostávalo se jim ještě 
900 zlatých a  proto prodali část 
uvolněných pozemků tak, že jim 
z  přinesených 900 zlatých zůstal 
dům a 17 ½ míry pozemků. 

Do  Kobeřic se rodiče přistěho
vali v říjnu 1868. Tatínek jel o něko
lik dní dříve. Maminku, mne, kozu 
a  nějaký mrtvý inventář dovezl 
z  Miroslavi do  Kobeřic maminčin 
bratr Cyril. Když jsme dojeli blíže Ko
beřic k dvorku zvanému Hejdy, jest 
odtud vidět Kobeřice jak na  dlani, 
tu strýc Cyril mamince povídá: „toto 
nemohu pochopit jak se mohou 
lidé v  takových hrbech usazovat.“ 
Ovšem touto poznámkou maminči
ny naděje v tento nový domov kles
ly na bod mrazu. A když jsme přijeli 
do dědiny žádná slavobrána, žádné 

Mlýn – Karel (ml.) a Háta Bahnerovi

Mlýn – mlynářka na zahradě

Mlýn s domem
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banderium s hudbou nás nevítalo. Tak jsme se museli zeptat kde ta naše rezidence je 
a tiše u ní přistát. 

Když dřívější majitel viděl, že tento majetek pro dluhy pozbude nechal dům i pole 
zpustnout, stromy v zahradě vykácel, mlat (dřevěný) rozebral spálil a prodal a když pr
šelo, tak děravou doškovou střechou všude teklo. Jenom prý pod stolem bylo kousek 
suchého místa, takže začátek mých rodičů byl zde více než kritický. 

Kozu, jediný dovezený živý inventář z Miroslavi, nám z chléva rasi z Lovčiček ukradli. 
Ten den byl sněhový povrch, můj otec se sousedem Hradilem šli po stopách až došli 
do Lovčiček k domku rasa Růžičky. Vejda do domku ras ležel na peci a koza se již vařila 
v hrnci. Udali to soudu, ale vyřízení se nedočkali. Tak to tehdy chodilo.

Po čase, aby zase mě nebylo smutno, jsem dostal bratříčka Cyrila. Toho však svět 
netěšil a raději asi za dva měsíce zemřel. A tu si moji rodiče řekli všechny věci do třetice 
a tak přišel v roce 1870 bratr Rudolf, který dosud žije.

V bratrovi se probudila stará mlynářská krev. Koupil nad dědinou od Matěje Kučery 
povětrný mlýn a postavil u něho domek, pak to prodal a postavil zděný mlýn pod cha
loupkama v zelnicích na nasávaný plyn. Na mlýně nyní dobře prosperuje jeho syn Miloš. 
Rudolf si postavil domek v Kadletech kde se ženou jest na výměnku. 

V  roce 1885 jsem šel do  vlněných továren do  Brna kde jsem s  přestávkou pobyl 
11 roků stejně jako Julka a Ty jste chodili do Vatárny. Pět roků jsem chodil do Brna pě
šourem. 13. listopadu 1893 jsme s Julkou udělali smlouvu, že káru životem potáhneme 
společně. Přikoupili jsme 14 mír dobrých pozemků, postavili mlat, chlévy, opravili pře
dek a koupili nějaké stroje. 

Celkem se nám dařilo dobře, dokud nás nenašly ty potvory nemoce a ošklivé stáří. 

Miroslav pohlednice škola
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla je 7. listopadu 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.

A když jsem již v těch starých vzpomínkách, tu se mě vynořila také vzpomínka Anno 
na Tvého zemřelého Frantíka jak se také v něm jednou probudil c. a k. Rakušák. Znal 
jsem ho vždy jako 100% sociálního demokrata čili jak se tehdy říkalo socialistu. Když 
jsem byl u odvodu a byl jsem odveden, tu tenkrát byl zvyk, že si odvedenci kupovali 
vojenské čapky a s těmi přijeli domů. Také co byli se mnou odvedení všichni si ty čapky 
koupili. Jediný já jsem odepřel tuto čapku si koupit, byl jsem nasáklý antimilitarismem 
a Jeho Veličenstvo císař mě nijak neimponovalo. A tu se stalo že Tvůj Frantík byl náho
dou také ve Slavkově a k mému překvapení mě nutil, abych si čapku koupil. Když jsem 
odepřel a vyslovil podiv nad tím, nedbal, šel do krámu a čapku koupil a mě ji vnutil. A já, 
nechtěje aby za mě 1,20 zlatých platil, jsem mu je vrátil. Ale nikdy jsem nemohl pocho
pit, jaký zvrat se to tenkrát s ním stal. 

Pravda, napsal jsem to trochu suchopárně, nu, musíte laskavě prominout, nejsem 
spisovatel. Zato Vás všechny moc a moc pozdravujeme, a za všechno všem, víte za co, 
Vám upřímně děkujeme!

Příjem tří kalendářů amerikán jsem potvrdil, též příjem ovocného dortu. autorce tohoto 
podařeného cukrářského díla moc děkujeme. S nemocí není dobré se mazlit. Já jsem vždy 
mé nemocí říkal: „ty potvoro, musíš uhnout ne já, a  tím jsem způsobil, že ta potvora mě 
jenom pořád obchází a nemůže mě nějak na kůži“.

Karel Formánek

Závěrem:
Břetislav Koč a  Stanislav Prát (pohled

nice z  jeho sbírky) ve  své práci Hallada
yova turbína v  Miroslavi (24. 9. 2010) na
psali, že další mlýny s touto turbínou byly 
i ve Tvarožné a v Sivicích. 

K  textu jsem vybral dvě historické 
pohlednice z  Miroslavi. Na  jedné je foto
grafie náměstí a na druhé fotografie školy. 
A na obou je mlýn.

K  tomu doplňuji, že mlýn v  Miroslavi 
byl v době války kompletně zničen. Bylo 

tam vojenské cvičiště v rámci vojenského 
prostoru.

Vybírám i některé málo známé či úpl
ně neznámé fotografie tvaroženského 
mlýna. Ty mi, spolu s  dokumenty o  mlý
ně (smlouvy, dlužní úpisy, rozhodnutí 
Okresní politické správy s  podmínkami 
ke stavebnímu povolení přestavby mlýna 
ze 4. ledna 1924, atd.) darovala paní Dana 
Bártová rozená Müllerová.

text přepsal a upravil František Kopecký,  
kronikář ve tvarožné
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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

září–říjen 2022
94 let Oldřich Švehla, Tvarožná 193

92 let Květoslava Sedláčková, Tvarožná 142

90 let Ludmila Vlčková, Tvarožná 118

85 let Věra Švábenská, Tvarožná 5

75 let Klement Krček, Tvarožná 201

70 let Miroslav Severa, Tvarožná 335

65 let Pavel Petříček, Tvarožná 221 
 Hana Přikrylová, Tvarožná 356

Všem jubilantům blahopřejeme!

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

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává obec tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČo: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz  
Datum vydání 16. 9. 2022

Naši jubilanti



Tvaroženská olympiáda, 1. srpna 2022

Závod v požárním útoku O pohár starosty SDH Tvarožná, 13. srpna 2022



František Vičar

starosta obce Tvarožná v letech 1926–1928


