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Vážení spoluobčané, 
dostává se vám do  rukou druhé číslo 

letošního zpravodaje. Přeji vám, abyste nad 
jeho stránkami alespoň na chvíli zapomněli 
na všechny negativní zprávy, čísla a statisti-
ky, kterými nás média v čase koronavirové 
pandemie bohatě zásobují.

Firma MOBIKO Plus dokončila pokládku 
vodovodu a  kanalizace (dešťové i  splaško-
vé) v ulici Vinohrady, a to včetně provedení 
kanalizačních odboček na  hranice jednotli-
vých sousedních pozemků, aby v  budouc-
nu nemuselo být zasahováno do  vozovky. 
Realizace silniční komunikace proběhne 
pravděpodobně v příštím roce.

Už od loňského léta funguje v obci bez-
drátový rozhlas. Na  začátku února byl do-
plněn ještě o dvě nová rozhlasová „hnízda“ 
na Krhoně a na Konci. Byly také řešeny pro-
blémy se špatnou zvukovou reprodukcí ze-
jména v okrajových částech obce, což bylo 
způsobeno vadnou anténou. Pokud by se 
nadále vyskytovaly problémy se slyšitelnos-
tí rozhlasového hlášení, chci vás požádat 
o jejich nahlášení na obecní úřad, abychom 
je mohli řešit, dokud je rozhlas v  záruční 
době.

V  průběhu března budou namontová-
na nová vrata do hasičské zbrojnice. Ta pů-
vodní byla poškozena při dopravní nehodě, 
k  níž došlo večer 5. prosince 2020. Projíž-
dějícímu vozidlu se odpojil přívěs a narazil 
do vrat. Naštěstí to skončilo jen materiální 
škodou, kterou nám, jak doufám, z  velké 
části uhradí pojišťovna z povinného ručení 
vozidla, které škodu způsobilo. 

V  září loňského roku se obec Tvarožná 
přihlásila do  konkurzu na  koupi prodejny 
U  Rafajů, která byla v  rámci insolvenčního 
řízení nabídnuta k prodeji. Kromě obce se 
konkurzu zúčastnili ještě dva další zájemci. 

Obsah Slovo starosty

Autorka fotografie na titulní straně: Monika Daňková.
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Znalecký posudek stanovil cenu objektu 
(bez pozemku, který je dosud ve vlastnictví 
státu) na 2,2 mil. Kč. V průběhu následujících 
čtyř měsíců jednotliví zájemci postupně na-
vyšovali svoje nabídky. Na konci ledna 2021, 
kdy už nabízená cena přesáhla 9  mil.  Kč, 
obec z konkurzu odstoupila, neboť většina 
zastupitelů již nesouhlasila s podáním vyšší 
nabídky. 

Na  obecní úřad jsme pořídili platební 
terminál. Nyní lze tedy poplatky za odpady, 
za  psy i  za  placené administrativní úkony 
hradit platební kartou a  není nutné nosit 
s sebou na úřad hotovost.

Do 1. března bylo možné podávat žádos-
ti o  dotaci z  programu „Životní prostředí“. 
Do tohoto termínu jsme stihli podat žádost 
na realizaci akce „Hrazení strže s retenčními 
prostory“. Jde o  úpravu úvozu nad Hlinka-
mi, kde by měl vzniknout retenční prostor 
pro zachycení přívalových vod a splavenin 
z polí nad obcí. Součástí projektu je i úprava 
účelové komunikace – polní cesty. Na tuto 
stavbu jsme získali stavební povolení už 
v červenci loňského roku, a pokud se nám 
podaří získat i  nějaké dotační prostředky, 
bylo by možné ji uskutečnit v roce 2022.

Z  ministerstva průmyslu a  obchodu 
jsme obdrželi informaci o  získání dotace 
z  dotačního programu EFEKT na  výměnu 
veřejného osvětlení za  úspornější svítidla 
v  provedení LED. Jednou z  podmínek po-
skytnutí dotace je uzavření smlouvy s  vy-
braným uchazečem nejpozději do  konce 
měsíce dubna. Organizace výběrového 
řízení je tedy činnost, která nás čeká v nej-
bližších dnech.

Na  východním okraji obce zahájila de-
veloperská firma HV PROFI výstavbu šesti 
dvojdomků. Součástí stavby je také silniční 
komunikace, chodníky, veřejné osvětlení 
a  napojení RD na  technické sítě. A  s  tím 
bude souviset i přeložení části nadzemního 

vedení vysokého napětí do  země a  nová 
trafostanice.

V průběhu letošního roku se v našem re-
gionu plánuje realizace několika důležitých 
dopravních staveb, které mohou mít pod-
statný vliv na  silniční dopravu a  dopravní 
spojení obcí s  městem Brnem. Ředitelství 
silnic a  dálnic připravuje komplexní úpra-
vu odpočívky Rohlenka, konkrétně všech 
dopravních a parkovacích ploch nad i pod 
čerpací stanicí OMV. Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje chystá opravu mostu 
přes Roketnici na  krajské silnici II/430 pod 
Maxlovkou a ve spolupráci s městem Brnem 
také opravu silnice mezi Šlapanicemi a Sla-
tinou včetně výměny sloupů trolejového 
vedení. Pokud se tyto stavby potkají ve stej-
ný okamžik, pak může nastat významný 
dopravní kolaps. Dobrovolný svazek obcí 
Šlapanicko inicioval za tímto účelem schůz-
ku starostů se zástupci ŘSD a SUS JMK, aby-
chom se dověděli, jak budou jednotlivé 
stavby probíhat, navazovat, jakým způso-
bem bude řešena doprava, kudy povedou 
objízdné trasy. Zástupci ŘSD a SUS JMK se 
však z jednání omluvili s tím, že o kolizi vědí, 
ale že se o ní dověděli teprve v průběhu mě-
síce února a nyní vzájemně pracují na nale-
zení vhodného řešení. Trochu to navozuje 
dojem, jakoby se každý staral jen o  to, co 
si postaví na  svém vlastním písku, a  jako 
kdyby teprve dopis od starostů, který tyto 
instituce obdržely koncem února, je přiměl 
zamyslet se nad dopady, jež souběh staveb 
může způsobit. 

Milí spoluobčané, prožíváme složité 
časy. Už se nemluví jako za  předchozího 
prezidenta o  neviditelné ruce trhu, která 
údajně vše vyřeší a poradí si s každou eko-
nomickou krizí. Dnes tady máme neviditel-
nou potvůrku, která se zde zabydlela a už je 
jasné, že ekonomičtí manažeři a „tržní hos-
podáři“ asi nejsou ti praví odborníci, kteří 
by věděli, jak na ni. Nevíme, jak dlouho po-
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Aktuality z obce
Poděkování
Děkujeme občanům za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky. 

Informace občanům
Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2021
středa 17. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 27. 3. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 31. 3. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 10. 4. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 14. 4. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 24. 4. 2021 9.00–11.00 hod.
středa 28. 4. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 5. 5. 2021 15.00–18.00 hod.
středa 12. 5. 2021 15.00–18.00 hod.
sobota 22. 5. 2021 9.00–11.00 hod.

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

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

trvají a jaký efekt budou mít různá opatření 
a omezení. Ale to neví ani vláda, která je za-
vedla. Myslím, že do zpěvu nám zrovna není, 
takže třeba opatření, které zakazuje zpívat, 
je teď celkem zbytečné. Ale i v této situaci je 
velmi důležité zůstat pozitivní (samozřejmě 

ne ve vztahu ke koronaviru) a nepropadat 
panice, vzteku ani melancholii. Přichází jaro, 
které dává přírodě novou sílu. Přeji i  vám, 
abyste nalezli sílu k překonání tohoto neleh-
kého období, a držím vám palce. Zůstávejte 
ve zdraví a buďte na sebe opatrní.

Ing. Petr Buchta 
starosta obce

Poplatky 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-

žívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021.
Částka poplatku – 550 Kč/občan/rok
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•	slevu 100 Kč mají děti do 15 let věku včetně (do r. 2006) – 450 Kč
•	slevu 100 Kč mají občané nad 70 let věku (od r. 1950) – 450 Kč
•	osvobozeny jsou děti do 5 let věku (do r. 2016)

Poplatek za psa činí 150 Kč/pes/rok
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2021. Lze je uhradit v hotovosti i platební kartou 

na pokladně OÚ, anebo bankovním převodem na účet číslo 6322641/0100, variabilní 
symbol je číslo popisné domu. Upřednostňujte prosím bezhotovostní platbu.

Tříkrálová sbírka 2021
Nejen v obci Tvarožná probíhala v letošním roce Tříkrálová sbírka 
poněkud netradičně. 
Od 9. do 22. ledna 2021 mohli občané přispět do kasiček umístě-
ných na poště, obecním úřadě a v kostele. I přes nelehkou situaci 
bylo v naší obci vybráno 27.657 Kč. 
Oblastní charita Rajhrad a obec Tvarožná děkuje všem dárcům.

Z činnosti spolků a sdružení
Spolek Kavyl slaví kulatiny

Spolek Kavyl slaví letos kulatiny – 
10.  narozeniny. První absolventi našich 
lesních školek už dostávají občanky, ze 
slečen pedagožek už jsou mnohé paní 
a maminky, štafetu ve školkách si předáva-
jí sourozenci. A my jsme moc rádi, že nám 
tak rodiče dávají svou důvěru a můžeme 
dále růst. Děkujeme!

I v letošním roce máme spoustu plánů. 
Velká část našich aktivit se koná venku 
na  čerstvém vzduchu a  věříme, že setká-
vání v  přírodě je zdravé. Sledujte proto 
náš facebook a  www.lesnikavyl.cz, včas 
o konání akcí a přihlašování informujeme.

Jaké jsou tedy naše plány?
DLK Stromík letos čeká velký krok 

– vstupuje do  rejstříku MŠMT jako Lesní 
mateřská škola Stromík. Bude tak moci 
poskytovat plnohodnotné předškolní 
vzdělávání, předškoláci nebudou muset 

přecházet na poslední rok jinam. Zajímají-
-li vás podrobnosti a  termín květnového 
zápisu, najdete vše na  www.stromik.cz. 
Neznamená to však, že bychom uzavírali 
lesní klub – jedna třída bude dál fungovat 
stávajícím způsobem. Informace o  klubu 
Stromečci a  dubnovém zápisu hledejte 
na www.lesnikavyl.cz/lesniskolky.

Táborníci pozor! Přihlašování na letní 
příměstské tábory na  pozořické hájence 
je v plném proudu. Můžete se těšit na ně-
kolik běhů – většinu pro děti od  3–6 let, 
ale i na osvědčený paralelní běh pro ško-
láky z 1. stupně ZŠ.

Ani naši nejmenší nepřijdou zkrátka – 
oblíbený kroužek Výletníček pro děti 1–3 
roky s doprovodem otevře svá vrátka, jak-
mile to bude možné.

Svoje fanoušky, tedy spíše fanynky, si 
našel i  kroužek pro dospělé Keramika 
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s Vítkem Třískou, který se koná v magic-
kém prostředí naší jurty. I jeho obnovené 
termíny včas vyhlásíme.

Těšíme se také, až budeme moci na há-
jence opět přivítat expedice z mateřských 
škol a školáků 1. stupně ZŠ – už nyní mů-

žete na  našem webu vybírat z  nabídky 
environmentálních programů.

Příroda otvírá svou náruč všem a stále, 
a my věříme, že se v ní budeme i nadále 
moci setkávat.

Přejeme všem pevné zdraví i veselého 
ducha a těšíme se na viděnou!

Michaela Žižková

Základní škola Tvarožná
V  březnovém příspěvku je obvyklé 

vrátit se k  pololetnímu vysvědčení. Hod-
nocení prospěchu a chování za 1. pololetí 
školního roku i  letos proběhlo ke  konci 
ledna a následně si žáci užili jednodenní 
pololetní prázdniny. V  letošním školním 
roce však třeťáci, čtvrťáci a  páťáci zažili 
velmi netradiční způsob předání výpisu 
z vysvědčení, pouze elektronicky. Na Edo-
okitu byla zveřejněna sumativní část hod-

nocení a dětem byla také formou dopisu 
zaslána formativní část hodnocení, která 
konkretizovala úspěchy, ale také problémy 
se zvládnutím učiva. Papírovou podobu si 
zatím odnesli jen prvňáci a druháci, kteří 
mohli od 18. listopadu školu navštěvovat 
prezenčně, na  ostatní žáky výpis čeká 
ve  škole, než se situace docházky změní.  
Během pobytu 1. a  2. třídy ve  škole 
byla zaznamenána abnormálně níz-

Okénko do života ZŠ a MŠ 



Tvaroženský zpravodaj  8

ká absence. Jen pár návštěv lékaře, 
ale žádné dlouhodobé onemocně-

ní, které bývá pro tuto dobu obvyklé.  
Celkově se život od října 2020 ve škole hod-
ně změnil. Chybí v něm žáci a s nimi všudy-
přítomný ruch, smích a  neustálá aktivita. 
Mimoškolní zájmová činnost se se záka-
zem promíchávání skupin, zpěvu a pohy-
bu takřka zastavila. Zůstal jen kroužek an-
gličtiny pro prvňáky a kroužky speciálních 
pedagogů. Také zcela vymizelo plánování 
různých aktivit obohacujících výuku jako 
je například bruslení, lyžování, výlety. Ale 
i  tak se snažíme dětem atypický školní 
rok zpříjemnit a stále je motivovat k uče-
ní. Na  březen paní učitelka Dragounová 
připravila Knižní šifru, tentokrát v on-line 
podobě, na  duben připravujeme Veliko-
noční projektový den a  dopravní soutěž. 
Školní družina pracuje stále ve dvou oddě-
leních a jejich program je rozmanitý. Věno-
vali se výtvarným činnostem, vycházkám, 
ale i  zimním radovánkám, když počasí 
dovolilo. Připravili si projekt Masopustní 
karneval, kde si připomenuli zvyky s  tím-
to obdobím spojené a  vyrobili si krásné 
masky a  uspořádali masopustní pochod 
prázdnou školou. Na další období plánují 
detektivní hru, projektový den a spoustu 
činností spojených s  příchodem jara. In-
formace jsou vyvěšeny na Padlet nástěn-
ce a také v podchodu u obecního úřadu. 
V době, kdy píšu příspěvek do Zpravoda-
je, se na  nás sneslo „domácí vězení“, tak-
že opět přecházíme na  distanční výuku 
ve  všech ročnících. Nově vyhlášený nou-
zový stav platí od 1. března 2021 a všich-
ni věříme, že snad jen na  avizované tři 
týdny. V  provozu nebude školní družina 
ani školní jídelna. Veškerá školní komu-
nikace proběhne pouze elektronicky. 
Jen ve  vstupu do  školy budou pro žáky 
připraveny materiály k  distanční výuce. 
Na  středu 7. dubna plánujeme zápis 
do  1.  třídy. Zatím nemáme žádné po-
kyny, jakým způsobem bude probíhat. 

Masopustní průvod školou

Výtvarné činnosti ve školní družině
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Jakmile nám mini-
sterstvo informace 
dodá, ihned je zveřej-
níme na našem webu. 
Během ledna a února 
jsme prostředí ve ško-
le trošku zvelebovali. 
Byla vyměněna svět-
la v  některých učeb-
nách a ve vstupu, byly 
natřeny vstupní dve-
ře od sklepa a uprave-
na počítačová učeb-
na. Také pracujeme 
na  aktualizaci našich 
webových stránek. 
Sběr starého papíru 
probíhá od  ledna 
průběžně. Po  zaplnění necháváme kon-
tejner jen vyměnit. Děkujeme, že třídíte 
odpad a sbíráte s námi.

Vzhledem k  současné situaci nám 
všem přeji pevné zdraví a  abnormální 
množství trpělivosti a klidu.

Mgr. Věra Floriánová 
ředitelka ZŠ Tvarožná

Mateřská škola Tvarožná
Úvodem mého příspěvku chci v  této 

nelehké době pozdravit všechny čtenáře 
zpravodaje. V  minulém, lednovém, čísle 

jsem si myslela, že za  dva měsíce bude 
situace jiná, a já budu psát do zpravodaje 
různé aktivity, výlety, divadla a  akce, jež 

Výtvarné činnosti ve školní družině

Zimní radovánky
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jsme měli s  dětmi naplánovány. Avšak 
jsem tehdy netušila, že situace v  březnu 
se vyvine do  parametrů, kdy i  mateřské 

školy uzavřou. Doufám, že u psaní dalšího 
příspěvku, tedy v  květnu, je všechny na-
píši a děti se budou na jejich absolvování 
těšit. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
rodičům za  spolupráci ve  vzdělávání je-
jich předškoláků. Tito plní distanční výuku, 
stejně jako děti na základní škole, ale tro-
chu jinou formou. Pro rodiče to není jistě 
lehké, když doma mají například prváka, 
druháka či třeťáka. Svou spoluprací nám 
pomáhají plnit očekávané výstupy, které 
musí při nástupu do školy současný před-
školák zvládnout. Zároveň věřím, že  si 
uvědomují důležitost práce předškolního 
pedagoga ve výchově a vzdělávání jejich 
ratolestí. Za  vše mluví citát Roberta Ful-
ghuma. „Vše, co opravdu potřebuji znát, 
jsem se naučil v mateřské škole.“ 

Můj příspěvek je tentokrát krátký, ale 
výstižný. Vše, co jsem chtěla napsat, jsem 
napsala. Na závěr přeji všem hodně zdraví 
a zvládnutí nových životních situací v do-
konalé pohodě. Užívejte si předjaří plnými 
doušky a buďte optimističtí.

Za kolektiv mateřské školy 
Mgr. Yvona Hrbáčková

Zimní radovánky

Edukativní skupiny – 1. února
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Ze života obce
Ostatky 2021

Psal se rok 1998, kdy se po více jak tři-
ceti letech obnovil masopust s průvodem 
masek po  vsi a  ukončil se pochováním 
basy na Sokolovně.

Vloni jsme masopust ještě stihli takřka 
na poslední chvíli. A  ruku na srdce, je to 
vždy pěkná podívaná.

Nebyl rok, že by se sešly dvě stejné 
masky. A  pokud ano, tak to znamenalo, 
že všichni drželi v tajnosti, co mají přichys-
tané. Od roku 1998 do roku 2020 jsem dle 
fotografií napočítala na 230 masek a mys-
lím, že to nejsou všechny. 

Základem každoročního masopust-
ního průvodu je vždy medvěd a  řezník. 
Dále jsme mohli vidět: Červenou karkul-
ku, vodníka, Křemílka a Vochomůrku, šte-

povací hříbek, muchomůrku červenou, 
TOITOIky, slona, tučňáka, žebráka, indiá-
na, lidoopa, archeologa, doktora, sestřič-
ku, včelaře, zmrzlináře, mimino, Sněhurku 
a  7 trpaslíků, fotografa, makovou panen-
ku a  motýla Emanuela, gejšu, sněhuláka, 
mravence, šaška, Mexičana, Harryho Po-
ttera a Hermionu, skupinu KISS, Jamajský 
bob, Otíka, Pindruše, čističe bot, perníkář-

ku, Otesánka… a  tak 
bych mohla pokra-
čovat do  nekonečna 
a  stejně bych na  ně-
kterou zapomněla.

I  když se může 
zdát, že přípravy a or-
ganizace této akce je 
hračka, věřte, není 
tomu tak. 

Je potřeba do-
mluvit, zařídit, zajis-
tit a  sehnat: datum, 
kapelu, sál a  jeho 
výzdobu, fotografa, 
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naplánovat průvod 
– trasu, čas, poklad-
ničky do  průvodu, 
zajištění pokladníka 
na  večerní zábavu, 
šatnu a  šatnáře, po-
zvánky na akci, občer-
stvení na  večer pro 
masky a kapelu. 

Musíme se do-
hodnout, kdo se ujme 
role faráře, ministran-
ta, kostelníka, nosiče 

basy na  márách, plačky, zajistit kropen-
ku, stojan a svíčky, kadidlo a závěrečnou 

modlitbu a  nespočet dalších 
drobných věcí.

Na večerní zábavě nás v prů-
běhu let doprovázeli kapely: 
Sivická kapela, 4 TETY, K+R Kře-
novice.

Touto cestou, bych chtěla 
poděkovat všem, kdo se vždy 
podílel na organizaci masopust-
ního průvodu. Všem spoluobča-
nům i hostům z okolních vesnic, 
kteří nás přišli podpořit a  přišli 
třeba i  v  masce a  také hostům 
na večerní zábavě. 

Dovolte mi, abych na  závěr 
vzpomenula na  jednoho člo-
věka, který již není mezi námi 
a  jehož zásluhou a  přičiněním 
se ve  Tvarožné tradice MASO-
PUSTU dodržuje. Děkuji Rudol-
fu Pavlovcovi, který za  sebou 
nechal odkaz pro další genera-
ce, že tradice se mají dodržovat 
a ne rušit.

Ovšem letos jsme se bez průvodu růz-
norodých masek museli, ač neradi, obejít.

Za organizátory  
Žofie Ondráčková
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Upozornění
Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí na zveřejněnou výzvu Úřadu pro za-

stupování státu ve věcech majetkových, s přiloženým seznamem nedostatečně identi-
fikovaných vlastníků. Pokud se takový vlastník ve stanovené lhůtě nepřihlásí ke svému 
vlastnictví, připadne opuštěná nemovitost do vlastnictví státu. Otiskujeme zde kopii 
úředního dopisu. Bližší informace jsou dostupné na  elektronické úřední desce obce 
Tvarožná (www.tvarozna.cz), případně se můžete obrátit s  dotazem na  Obecní úřad 
Tvarožná nebo přímo na zmíněnou instituci.
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ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11, 60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

49761/B/2020-HMSO 

VÁŠ DOPIS ZN.:  

PŘIJATO DNE:           

NAŠE Č.J.: UZSVM/B/36208/2020-HMSO

VYŘIZUJE: Chláň Petr

ÚTVAR: 6031

TELEFON: +420 542 163 393

E-MAIL: Petr.Chlan@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a

Obec Tvarožná
40
66405  Tvarožná

DATUM: 23.10.2020

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 
dle §§ 64–65 zákona č. 256/2013 Sb.

Vážení,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti 
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb. v příloze postupuje seznam nemovitostí 
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1. 8. 2020. 
Žádáme Vás, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce 
Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi a výzvou pro veřejnost. 
Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona               
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu 
ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Z tohoto 
důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data 
31. 12. 2023.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Činnost UZSVM“, v části 
„Nedostatečně identifikovaní vlastníci“.
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků 
uvedených nemovitostí.
Závěrem upozorňujeme, že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků, 
jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění.

Děkujeme za spolupráci

                    Mgr. David Žák
                     ředitel odboru
        Hospodaření s majetkem státu
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Archeologické nálezy ve Tvarožné
Na  konci roku 2020 

byl ukončen záchranný 
výzkum iniciovaný no-
vostavbou rodinného 
domu v  obci Tvarožná 
na  Brněnsku. Skrývka ze-
miny probíhající na  par-
cele č. 550, v  místech 
bývalého historického 
domu z  19. století, od-
kryla kromě jeho základů 
také dosud neznámá ar-
cheologická souvrství. Již 
ve  svrchních navážkách 
byly zjištěny zlomky kera-
miky, které se hlásily k období středověku, 
což se následně projevilo i  při hloubení 
základových pasů pro novostavbu. Arche-
ologům zbyly k dispozici zajímavé situace 
v jednotlivých řezech a částečně i v ploše. 
K nejstarším dokumentovaným aktivitám 
na  lokalitě patřila zemnice s  kamenným 

krbem a  obilní jáma z  období Velké Mo-
ravy. Další komponentou bylo středověké 
osídlení, které se hlásilo do 13.–15. století. 
Kromě štěrkových  úprav terénu, pravdě-

podobně dvorků, byly zachyceny pozůs-
tatky dřevěných kůlů vymezujících ploty 
a konstrukci hnojníku. Jádro osídlení zde 
představovaly dva hluboké suterény, snad 
původně dřevo-hliněných nadzemních 
domů. Za poměrně zajímavý, lze označit 
nález části propadeného lochu, z  něhož 

se podařilo stavbou zachytit 
část vstupní chodby a  pod-
zemní komory s  nástěnným 
výklenkem. Je pravděpodobné, 
že  vrcholně středověké osídle-
ní zde vzniklo v  1. pol. 13.  sto-
letí a  zaniklo někdy v  rozmezí 
15. a 16. století. Historicky lze re-
likty zaniklé osady ztotožnit se 
starou vsí Tvarožnicí, která byla 
v 15. století spojena se sousední 
vsí v jednu a nazvána Tvarožnou. 
K nejmladším situacím náležela 

na lokalitě jáma z období 2. světové války 
s  pozůstatky prošlé munice a  zápalných 
náplní, která byla díky majiteli včas po-
souzena pyrotechniky policie ČR.

Zdroj: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce  
(www.uapp.cz)

Publikováno: 9. 2. 2021
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Informace z regionu
Jezdecký klub Roketnice v roce 2020

Činnost jezdeckého klubu na  území 
obce Tvarožná začala teprve v roce 2019. 
Rok 2020 byl tudíž prvním rokem v poně-
kud zkušebním duchu. Ačkoli epidemická 
situace spolu s  deštěm komplikovala si-
tuaci na  moravských kolbištích, podařilo 
se některým členům klubu vysoutěžit 
zajímavá umístění i  absolvovat pěkně 
zajeté parkury bez umístění. Mezi naše 
přední úspěchy patřilo 2. místo z  brněn-

ského Moravanu (parkur ZM). Dále jsme 
získali několik 3., 4. a  7. míst, která potě-
šila obzvlášť, protože závody absolvovali 
mladí jezdci nebo nezkušení koně. Mezi 
další úspěchy patří absolvování zkoušek 
základního výcviku s tvaroženskou rodač-
kou se známkou 7,6. Tímto bych ráda oce-
nila snahu, píli a  týmového ducha všech 
členů, kteří do klubu chodí pravidelně pe-
čovat o koně. Věřím, že budou odměněni 

dalšími sportovními 
úspěchy, dobrými 
přáteli i pevným zdra-
vím.

Po  roce to bo-
hužel opět vypadá, 
že závodní sezóna ne-
začne, jak jsme zvyklí, 
a  tak se věnujeme 
jiným potřebným zá-
ležitostem. V  plánu 
je stavba malé jízdár-
ničky, která by ulevila 
polním cestám od ko-
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pyt ve  vlhkých obdobích, a  také další 
zlepšování  areálu stáje, které ocení pře-
devším členové. Dále plánujeme navázat 
na minulý rok, ve kterém jsme vypěstova-

li krmnou mrkev (odrůda táborská žlutá), 
a  začít více zahradničit, abychom našim 
koním, které chováme ekologicky, mohli 
dopřát širší škálu krmení. To je zajímavé 
i  pro naše členy, kteří tím získávají bližší 
vztah k hospodaření a zahradničení.

I když závodní sezóna možná nezačne, 
ta zemědělská na  sebe nenechá dlouho 
čekat. S  jarem přichází i  radost pečovat 
o  louky a  pole, kde plánujeme letos skli-
dit seno v nejlepší možné kvalitě tak, aby 
nám vystačilo na  celou sezónu. Tímto 
děkujeme všem, kteří nám propachtovali 
své pozemky, a  dali nám tím šanci pečo-
vat o koně tak, jak si zaslouží.

Nakonec bych Vás ráda pozvala, tedy 
až situace dovolí, abyste se přišli povozit 
(vždy poslední sobota v měsíci, pokud vy-
jde počasí) a pro ty, kteří chtějí skutečně 
jezdit a trávit u koní čas pravidelně, nabí-
zíme možnost pravidelné docházky, ale to 
už najdete lépe shrnuté na našich webo-
vých stránkách jk-roket.cz.

Helena Petrová 
předseda Jezdeckého klubu Roketnice, z. s.

Z obecní kroniky – rok 1961
Sloučení loveckých společností…
Lovecká společnost

Po delším jednání sloučily se velatská lovecká společnost s tvaroženskou. Na společ-
né schůzi 19. května 1961 bylo dohodnuto, dosavadní společnosti likvidovat a vytvořit 
jednu společnost. Byl zvolen jednotný výbor ze zástupců společností obou vesnic.
Výbor:
předseda Drápal Vladimír Tvarožná
míst. předseda Drlík Jan Velatice 
hospodář Katolický Antonín Tvarožná 
zapisovatel Urbánek Oldřich Velatice
pokladník Kaláb František Tvarožná
kultur. referent Matula Karel Tvarožná
kynolog Mrňa Alois Velatice 

Z historie obce
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Tvaroženské domy (7)
U  následujících tří domů (a  potom 

ještě u  č. 20) je jejich první vlastník zná-
mý od roku 1659. V polovině května toho 
roku to bylo jedenáct roků od  ukončení 
třicetileté války. Po  jejím skončení měla 
Tvarožná 29 obydlených a  25 „pustých“ 
domů. Císařem byl Leopold I., tvarožen-
ským rychtářem Jakub Müller, s  ním se 
na správě obce podíleli Matěj Schlezinger, 
Martin Čech, Jíra Audy a Jíra Ledba. O far-
níky pečoval (od roku 1658) farář Wenzel 
Wanzala.

Nejstarším známým majitelem domu 
č. 14 na tvaroženské návsi je (1659) Georg 
Heidler. V roce 1673 následoval Hans Hei-
dler, 1704 Karel 
Heidler, o rok poz-
ději (1705) Bartoň 
Čáp a  v  roce 1712 
Pavel Čáp. 

Od  roku 1717 
až do  roku 1897, 
tedy dlouhých 
180 roků, je tam 
zapsána rodina 
Jahodova. První 
byl v  roce 1717 
Josef Jahoda, ná-
sledovali Matěj 
Jahoda (1742), To-
máš Jahoda (1775), 

Anton Jahoda (1789), v  roce 1800 na  zá-
kladě svatební smlouvy znovu Anton Ja-
hoda, Pavel Jahoda (1832) a od roku 1879 
manželé František (rolník, uveden jako za-
kládající člen Sboru dobrovolných hasičů) 
a Josefa Jahodovi. 

Jako příklad uvádím, že Pavla a Františ-
ka Jahodovy nám, stejně jako další majite-
le nebo nájemce, potvrzuje tzv. vceňovací 
operát z  roku 1844. Potvrzuje například 
i Jana Müllera z č. 15 a Jana Kalába a Ma-
tyáše (Matiáše) Kalába z č. 16 (psáni jako 
Kallab).

V  roce 1897 jsou už majiteli domu 
Šírovi. První z  té rodiny tam byli Inocenc 

Domy č. 14 a 15

Společná slavnost 26. listopadu 1961 
při poslední leči (slavnost ukončení honu) 
byla již za účasti členů společností obou 
vesnic. Slavnost se konala ve  Tvarožné 
na  kulturním domě „Kosmák“. Honu se 
zúčastnilo 26 střelců z  Tvarožné, Velatic, 
2  z  Blažovic, 2  z  Jiříkovic a  2 z  Holubic. 
Slavnost byla srdečná a  výsledkem bylo 
pracovat společně i  na  jiných úsecích, 

zejména bylo vyslovováno přání sloučiti 
obě zemědělská družstva v jedno. 

Na  schůzi bylo dohodnuto zaplatiti 
majitelům loveckých psů za  rok tyto od-
měny:
Dvěma členům à 200,– Kčs 
třem členům à 150,– Kčs
jednomu členu à 75,– Kčs
(Kronika str. 60–61)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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a Františka Šírovi (stejná jména jsou v  le-
tech 1883–1910 u  vlastníků domu č. 58). 
Od  roku 1912 vlastnila dům Františka 
Šírová, od roku 1923 pak Silvestr Šír a už 
za  rok Anna Šírová. Od  roku 1929 dům 
společně vlastnili Silvestr, Marie, Anna 
a František Šírovi. 

Sousední dům č. 15 má majitele 
od  stejného roku jako dům č. 14, tedy 
od  roku 1659. Byl jím Georg Aude. Ná-
sledují Bernard Jahoda (1673), Kašpar 
Heydler (1696), Jiřík Jestřabský (1699), 
Jan Slezák (1718) a  Štěpán Slezák (1742). 
Po  sedmi letech dům vlastnil Martin Ka-
láb (1749) a v roce 1764 Pavel Jestřabský. 

Potom dům přešel do  vlastnictví ro-
diny Müllerovy. Jako první je tam v  roce 
1755 zapsán Tomáš Müller, po  pětašede-
sáti letech Jan Miller (tak je zapsán, ale 
pravděpodobnější je verze Müller – 1820), 
od  1. dubna 1847 František Müller a  už 
28.  dubna 1847, zřejmě po  sňatku, už 
František a Anna Müllerovi. Jako poslední 
z té rodiny měli dům (1863–1871) Mikuláš 
a Mariana Müllerovi. 

Od roku 1871 vlastní dům rodina Daň-
kova. První z této rodiny byli celoláník Ma-
těj Daněk a  jeho manželka Marie rozená 
Černá. V roce 1902 je jako majitel zapsán 
Karel Daněk (manželka Anežka), od  roku 

1904 Anežka 
a  Marie Daňko-
vy, od  roku 1916 
František a  Marie 
Daňkovi a od roku 
1940 František 
a  Vojtěška Daňko-
vi. 

Syn Matě-
je a  Marie Ka-
rel Daněk padl 
13.  července 1915 
v  I.  světové válce. 
Bylo mu jednačty-

řicet let.
Z obavy abych se příliš nerozepsal tak 

jen v roce kulatého hasičského jubilea při-
pomenu, že Matěj Daněk byl zakládajícím 
členem a  prvním předsedou Sboru dob-
rovolných hasičů. Byl také prvním předse-
dou potravního spolku Blahobyt a  první 
prodejna tohoto spolku byla také v domě 
č. 15.

Domy č. 15 a 16

Dům č. 16, Kalábovi
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A když už jsem napsal předsedu hasi-
čů tak dodám, že místopředsedou sboru 
se při jeho založení stal starosta obce Jan 
Blahák, rolník z domu č. 10. 

Dům č. 16 kde se od  nepaměti říká 
„Na  láně“ měly ve  vlastnictví rodiny Ja-
hodů, Audů a  posléze, od  roku 1821 až 
do současnosti, tedy už 200, let Kalábové. 

První vlastník je, stejně jako u  domů 
č.  14 a  15, zapsán v  už roce 1659. Byl to 
Václav Jahoda. Následoval Urban Lenk 
(1673), Mikuláš Jahoda (1676), Tomáš Audy 
(1689), Šebesta Audy (1716) a po deseti le-
tech Václav Audy (1726). 

V  roce 1838 nastoupil do  Tvarožné 
farář František Schuppler, známý literát 
a  kazatel. Zmiňuji ho proto, že inicioval 
stavbu fary na  pozemku pod kostelem. 
Rok nato přešel dům znovu, na dlouhých 
82 roků, do  vlastnictví dalších členů ro-
diny Jahodovy. První byl Václav Jahoda 
(1739), následoval Blažej Jahoda (1775) 
a František Jahoda (1790). 

Pak už, v roce 1821, přišlí zmínění Kalá-
bové. První z toho rodu jsou zapsáni Mati-
áš a Barbora Kalábovi. Matiáš neboli Matěj 
byl synem Stanislava Kalába z Gastlu (dnes 
č. 130). Stanislav, o  němž nic nevíme, při-
šel na celolán č. 16 
údajně jako první. 
Usedlost zdědil 
Matiáš (Matěj, *asi 
1803 †1839). Jak je 
zřejmé, tak Matias 
zemřel předčasně, 
pádem ve stodole 
z paterního trámu. 
Otec Rudolfa Ka-
lába tuto stodolu 
v roce 1870 boural 
a stavěl novou. Vy-
právěl, že na  trá-
mě bylo napsáno 
jméno Matias Ka-

lab. Tak to píše Rudolf Kaláb v „Knize pa-
mětní“, který odhaduje jako počátek rodu 
ve Tvarožné přibližně rok 1700. 

František Kaláb (č.  228) ve  svých pa-
mětech zase uvádí, že Matěj se na  dům 
č. 16 přiženil jako třetí syn z  domu č. 50 
a měl dva syny, Františka a Rudolfa, který 
dům zdědil.

Následoval Mathiasův syn Jan Kaláb 
(1839), po  deseti letech Jan a  Františka 
Kalábovi (1849). V  roce 1898 zdědil celo-
lán Rudolf Kaláb (zakladatel SDH, funkce 
četař). Jeho stejnojmenný syn píše, že si 
ho „krvavě zasloužil“. Už před tím se, proti 
vůli svých rodičů, oženil s Alžbětou Poláč-
kovou z č. 3. Hospodářství ale po sňatku 
ještě nepřevzal. 

Alžběta v roce 1897 zemřela na tuber-
kulózu. Otec čtyř malých dětí se v  roce 
1898 znovu oženil. Pro nevěstu nešel da-
leko. Jeho vyvolenou se stala Františka 
Slezáková z  domu č. 54. Pocházela z  vel-
mi početné rodiny. Jako hospodyně se 
osvědčila ve službě u P. Václava Kosmáka 
v Prosiměřicích. Rudolf Kaláb s ní měl tři 
děti. 

Dalšími majiteli byli Josef Kaláb a jeho 
manželka Františka rozená Blaháková 

Dům č. 18
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z  č.  44. Josef byl jediný syn z  prvního 
manželství (1929). 

V  roce 1951 hospodářství převzali Jo-
sef a Božena Kalábovi. 

Vedle domu č. 16 stával dům č. 17. 
O něm víme, že zde býval obchod se smí-
šeným zbožím (Silvestr Neužil, Alois Paták, 
Štěpán Stejskal) a potom prodejna Jedno-
ty. Jednota dům v roce 1956 prodala Míst-
nímu národnímu výboru a prodejna byla 
přeložena do budovy č. 46. 

Poté byl dům pronajat strojně trakto-
rové stanici v Horních Heršpicích a k zad-
ní části byly přistavěny garáže. V  roce 
1960 pronájem skončil a dům byl upraven 
na  školní dílny (naši třídu tam učil Bohu-
slav Dostál). V  roce 1972 byla na  pozem-
ku postavena klubovna Svazarmu a dům 
u silnice byl zbořen. V roce 1974 byla po-
stavena dílna Svazarmu. 

Mezi současným obecním pozem-
kem a  domem č. 93, je spojovací chod-
ník do ulice Za humny, upravený asfalto-
vým povrchem v  roce 1983. V  seznamu 
tvaroženských obchodníků je i  Vincenc 
Rafaj z  domu č. 93, který obchodoval 

s  dobytkem. Ale 
než tam začal 
o b c h o d o v a t , 
tak dům měla, 
od 10. února 1848, 
rodina Valouško-
va. První byli Jan 
a Anna Valouškovi, 
po  osmi měsících 

– od 19. října 1848 
Mikuláš Valoušek, 
následovali Josef 
a  Josefa Valouš-
kovi (1853), Josef 
Valoušek (1887) 
a  Anežka Valouš-
ková (1889). 

V  roce 1913 
jsou na  domě zapsáni Josef a  Marie Lez-
nerovi, od roku 1933 již zmíněný Vincenc 
a Anežka Rafajovi a od roku 1956 Anežka 
Kalábová. 

Dům č. 18 vlastnil od roku 1673 Hans 
Brandweiner. Následoval Bedřich Šaaf 
(1683), Bartoň Čáslavský (1697) a  Urban 
Čáp (1699). 

Na  pár let tam byli členové rodiny 
Audů. Od roku 1726 Jan Audy, Antoš Audy 
(1749), Anton Audy (1775) a od roku 1777 
do roku 1791 Jiří Audy. V roce 1791 už je 
tam zapsán Jan Ignác Juránek, po dvaceti 
letech (1811) Josef a Františka (roz. Mülle-
rová) Vičarovi, Bartoloměj Vičar (1829) 
a v roce 1869 Jan a Mariana Vičarovi. 

První z  rodiny Floriánovy Jan (i  on je 
zakladatelem a  prvním pokladníkem 
SDH) byl na domě od roku 1888. Následo-
vali Žofie Floriánová (1890) a od roku 1912 
Jan a Františka Floriánovi.

V  začátcích činnosti Jednotného ze-
mědělského družstva byly, tak jako v  ji-
ných rolnických usedlostech, ve  dvoře 
stáje upravené v roce 1954.

Domy č. 93 a 17
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A  když už připomínám 130. hasičské 
výročí tak ještě přidám dům č. 19. V roce 
1660 byl majitelem Andres Audi, po třiceti 
letech Šebestián Audi (1690).

Následoval Josef Sigmund (1716), Ja-
kub Valoušek (1764), František Müller 
(1775) a  v  dalším roce Josef Boháček. 
Uplynulo 37 roků a  dům vlastnili Franti-
šek a Petronila Bočkovi (1813), potom Jan 
Boček (1822) a  po  čtyřiapadesáti letech 
(1876) další zakládající člen SDH Jarolím 
Švábenský a jeho manželka Marie, rozená 
Kubínková.

Uplynulo 45 roků. V  roce 1921 tam 
byli první Kotulanovi – rolníci, manželé 
František a  Žofie. Přidávám pěknou foto-
grafii části domu č. 83 a domů č. 14 a 15 
ze směru od Gastlu. Fasády domů zdůraz-
ňují movitost majitelů. Druhá fotografie 
domu č. 16 a 15 má horší kvalitu, je foto-
grafována ze směru od dvora a převzatá 
z www.fotohistorie.cz. Je na ní vidět i část 
už neexistujícího obchodu č. 17. 

K domu č. 16 patří i  fotografie poříze-
ná 6. února 1898. Jsou na ní: stojící Alžbě-
ta a  Rudolf Kalábovi, sedící Jan a  Františ-
ka Kalábovi. Mezi nimi jsou děti Alžběty 
a  Rudolfa – větší je syn Antonín, dcera 
Marie a druhý syn Josef.

Další fotografie z  roku 1959 ukazuje 
děti na  kolotoči, dům č. 93 a  část domu 
č. 17. Na poslední fotografii je opravovaný 
dům č. 18. 

A  k  tomuto pokračování přidávám 
upřesnění. Jestliže jsem u  domu č. 91 
uvedl majitele z  roku 1937, totiž Františ-
ka a  Marii Daňkovy, tak přidávám jejich 
předchůdce. Prvním známým majitelem 
je Josef Hájek, následovali Štěpán a Brigi-

ta Skládaných (1869), František a Františka 
Skládaných (1882), Matěj a  Marie Daňko-
vi (1901), od  roku 1906 pravděpodobně 
ovdovělá Marie Daňková. Už za  rok je 
tam zapsán František Šlezinger (1907). 
Po třiceti letech tam byli, už dříve uvedení, 
František a Marie Daňkovi. 

Ještě upřesním první a  další majitele 
domu č. 92, kde jsem jako první uvedl Ji-
řího a Jenovéfu Liškutínovy, i když je jako 
vlastník zapsán pouze Jiří Liškutín. Prvním 
známým majitelem je František Hlásenský 
(1843), po  šesti letech tam byli Valentin 
a  Mariana Švábenských (1849), Antonín 
Švábenský (1878) a  Antonín a  jeho man-
želka Cecílie, rozená Kubínková. Pak už 
měl dům zmíněný Jiří Liškutín. 

V  příštím pokračování se přes parce-
laci velkostatku dostaneme až k  domu 
č. 25. K  němu přidám svatební fotografii, 
na  které jsou Alois a  Marie Mazlovi. Při-
pomenu dvě tvaroženské pověsti, napí-
šu o původu jména Kaláb a vše doplním 
krátkou informací genealoga. 

Závěrem jedno doporučení. V  minu-
lém čísle Tvaroženského zpravodaje jsem 
připomenul letošní kulatá výročí hasičů, 
Sokola a  Orla. Výročí potravního spolku 
Blahobyt asi nikdo připomínat nebude, 
i když by to bylo zajímavé. V tomto „koro-
navirovém období“ je značný prostor, aby 
spolky upřesnily informace o svých zaklá-
dajících členech. Jednodušší je to u hasičů, 
kde jsou u jmen uvedena čísla domů. 

Mezi zakladateli Sokola byli třeba již 
zmínění František a  Anděla Müllerovi 
z č. 13. Podle tváří na fotografii lze vysto-
povat i další zakladatele. Možnosti, kde se 
pokusit pátrat, jsou známé. 

(Pokračování v příštím čísle.)

František Kopecký 
kronikář ve Tvarožné
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Příspěvek z Pozořic
ZŠ Pozořice

Ohlédneme-li se za uplynulými 12 mě-
síci, vidíme obrovské změny, kterými naše 
školství kvůli pandemii koronaviru prošlo. 
Výuka se pro většinu žáků přesunula ze 
tříd do  online prostředí a  očekávaný po-
stupný návrat žáků k prezenční výuce byl 
prozatím vystřídán úplným uzavřením 
všech škol.

Uvědomujeme si, jak náročná je tato 
dlouhodobá situace plná nejistoty a změn 
pro děti i jejich rodiče, a společně se sna-
žíme její úskalí eliminovat. Zájemci proto 
mohou využívat nejen online konzultace 
s pedagogy, ale také služby školní psycho-
ložky Mgr. Lenky Hermanové. Ve své čin-
nosti (logopedie, speciálně pedagogická 
péče, pedagogická intervence) pokračují 
i  další členové Školního poradenského 
centra Čtyřlístek, poskytující individuální 
péči.

Abychom dětem zpestřili program, 
nabízíme od  nového pololetí několik 
nových aktivit. Pro ty, kteří si chtějí užít 
tvořivou atmosféru i  v  online prosto-
ru, se konají každý čtvrtek od 14.00 hod. 
výtvarné dílničky. Milovníci literatury jis-
tě ocení večerní čtení, původně určené 
pouze druhostupňovým žákům. Neboť 
byl o  poslech příběhů předčítaných na-
šimi vyučujícími veliký zájem, rozšířili 
jsme nabídku i  pro mladší děti. Říká se, 
že každý učitel musí být trochu herec. 
Zda to sedí i  na  naše pedagogy, můžete 
sami posoudit každý všední den od 19.00, 
19.30 a 20.00 hod. Vyučující se také snaží 
inspirovat žáky k fyzické aktivitě a pobytu 
venku, a to zadáváním úkolů, jež lze plnit 
v  přírodě, nebo nejrůznějšími výzvami. 

Děkujeme za  Vaše pozitivní ohlasy, jsou 
pro nás velkou motivací.

Ani v  době distanční výuky nezapo-
mínáme na  přípravu deváťáků na  přijí-
mací zkoušky. Vyučující českého jazyka 
a  matematiky seznamují žáky s  jednot-
livými typy úloh, doporučují jim vhod-
nou strategii vyplňování testu, poskytují 
studijní materiály a  vytvářejí pro ně za-
dání na  míru na  základě individuálních 
požadavků a  potřeb. I  letos bychom pro 
zájemce chtěli zorganizovat přijímačky 
nanečisto. Zda proběhnou distančně, 
nebo prezenčně, bude záviset na aktuální 
epidemiologické situaci.

V  posledních týdnech jsme využili 
rozšiřující se nabídky dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Učitelé a  asi-
stenti absolvovali řadu seminářů a kurzů 
tematicky zaměřených mj. na aktivizační 
metody výuky, formativní hodnocení či 
Hejného matematiku. Tyto postupy by-
chom rádi zaváděli do výuky, a to zejmé-
na od 1. ročníku v nově vznikající badatel-
ské třídě (třídě s alternativními výukovými 
prvky), která doplní v  naší nabídce třídu 
klasickou a třídu s  rozšířenou výukou an-
glického jazyka.

K  poslednímu čtvrtletí školního roku 
vždy neodmyslitelně patřily školy v příro-
dě. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám 
podařilo tyto pobyty realizovat i letos. Po-
kud by aktivity tohoto typu „dostaly zele-
nou“, uděláme maximum pro jejich hlad-
ký a bezpečný průběh. Žáci i pedagogové 
by si společně strávený čas zasloužili. Věř-
me, že to vyjde!

PhDr. Jan Dudek,  
ředitel školy
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Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do  příštího čísla je 5. května 2021. Žádáme o  její 
dodržení. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy uvedené v tiráži. 
V doručených příspěvcích si vyhrazujeme právo provedení úprav pravopisu a rozsahu 
příspěvků.

Zpravodajův básnický koutek
Po vlčí stezce chodit se nevyplácí, 
tam tuze lehce život se ztrácí. 
 
Po vlčí stezce láká kráčet, 
proč však krev vlastní by ji měla zmáčet. 
 
Vlci větři, mají hlad, 
jistě bys jak srnec za oběť pad. 
 

Toulat se bývalou vlčí stezkou, 
s vědomím, že vlci už dávno tu nejsou. 
 
Do nitra vkrádá se jejich dech, 
z hrdla jen zoufalý vzdech. 
 
Vlčí stezka zvolna zarůstá, 
šátek dám si v mrazu na ústa. 
 
Žleb už se choulí do soumraku, 
chatu otvírám bez rozpaků..

autor: Jaroslav Daněk

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
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březen–duben 2021
93 let Květoslava Prochová, Tvarožná 154
92 let Růžena Švehlová, Tvarožná 193
85 let Alois Ondráček, Tvarožná 296
75 let Zdeňka Liškutínová, Tvarožná 303
70 let Karel Titz, Tvarožná 267 
 Jan Dvořáček, Tvarožná 332 
 Marie Spáčilová, Tvarožná 6 
 Božena Langrová, Tvarožná 190
65 let Marie Severová, Tvarožná 335 
 Karel Němec, Tvarožná 284
60 let Marie Krčková, Tvarožná 201 
 Alena Kalužová, Tvarožná 209 
 Marie Kolbábková, Tvarožná 280

Všem jubilantům blahopřejeme!

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

Tvaroženský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávního celku vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, 
v nákladu 350 výtisků, evidenční číslo MK ČR E 10094, IČO: 002 82 731.
Kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz  
Datum vydání 15. 3. 2021

Naši jubilanti



Stavba vodovodu 
a kanalizace v lokalitě 
Vinohrady, únor 2021

Výstavba rodinných 
domů na Sivické ulici, 
únor 2021



Egbert hrabě Belcredi
*2. 9. 1816 †11. 10. 1894

Významný moravský šlechtic a politik, majitel líšeňského panství se statkem ve Tvarožné. 
Iniciátor stavby nového tvaroženského kostela (1881) a nové tvaroženské školy (1911).


