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Velikonoční koncert 
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Slovo starosty

Vážení občané,
potok, protékající od nepaměti Tvarožnou byl vždy zdrojem problémů. Z nejstarší historie obce se dozvídáme, že časté rozlévání potoka bylo příčinou sloučení dvou dávných
osad Tvarožnic a Važanic v jednu obec Tvarožná. Stejný je i důvod ke vzniku naší krásné
a rozlehlé návsi.
Ve dvacátých letech minulého století naši předkové potok v části na návsi zregulovali,
aby minimalizovali způsobované škody. Mnozí z nás si pamatuji vody potoka, vylité z břehů,
na počátku šedesátých let minulého století. V obecním archívu jsou fotograﬁe rozlitého
potoka v roce .
Ještě máme v paměti rok , kdy se přes obec a okolí přehnala v noci ze čtvrtka
. května na pátek . května silná bouře a změnila náves v jedno velké jezero.
Následkem bylo opatření v provedené revitalizaci potoka za  mil. Kč. Díky pochopení
občanů jsme získali potřebné pozemky, které byly podmínkou zahájení akce i přidělení dotace. Revitalizace nebyla bohužel provedena na katastru sousedních Sivic. Tam vlastníci pozemků, bez bezprostřední zkušenosti s vodním živlem, nebyli tak vstřícní jako ve Tvarožné.
Proto se v obci Sivice bez zajištění potřebných pozemků revitalizace neuskutečnila.
Suchý poldr, zachycující vody z pozemků, svažujících se od státní silnice, nás už dvakrát,
v loňském roce a letos, prokazatelně zachránil před dalšími škodami.
Vodní eroze z katastru Sivic zanáší nádrž na Nové ulici i koryto potoka na návsi. Každoročně provádíme za vlastní ﬁnanční prostředky čištění. I letos máme v rozpočtu  tis. Kč.
Budeme jednat se správcem toku o ﬁ nanční příspěvek.
Požádali jsme obce Pozořice a Sivice o spolupráci při novelizaci staršího projektu, který
bude podkladem pro žádost o dotaci na revitalizaci a další protipovodňová opatření, hlavně
v k. ú. Sivice. Pozořice se nakonec projektu nezúčastní. Sivičtí zastupitelé se několik měsíců
rozmýšleli. Nakonec souhlasili a společně jsme u ﬁrmy VH atelier objednali novelizaci projektu. Projekt bude hotov v průběhu tohoto měsíce.
Pokračuje oprava sokolovny a dosud bylo prostavěno    Kč. Více na jiné místě
Tvaroženského zpravodaje ve zprávě předsedy stavební komise. Nově zrekonstruovaný objekt pro sport a kulturu bude příležitostí pro uskutečnění nových aktivit hlavně pro mladé
lidi, které v našem kulturním kalendáři dosti chybí.
Zadána je i architektonická studie budoucí podoby celého areálu kulturního domu.
Hlavní vstup do všech budov bude právě z jeho vnitřní části. Ke škodě věci je, že se nám
nedaří uzavřít s TJ Sokol dohodu o věcném břemeni pro vstup k sokolovně. Věříme, že se
podaří překonat malicherné důvody a že i v této věci nakonec zvítězí zdravý rozum.
Upravíme také pozemek nad bývalým Svazarmem. Vybraná ﬁrma zde po úpravě dřevin
nainstaluje v první polovině května nové prolézačky pro děti.
Potěšující je, že po několikaměsíčních průtazích byly vykoupeny pozemky v bývalé
cihelně. Je to významná možnost pro další výstavbu ve Tvarožné. Bude stanoven postup,
směřující k postupnému zastavění této lokality.
Závěrem chci říci, že jsem rád, že jsme podepsali dohodu o spolupráci s obcí Kvačany ze
slovenského Liptova. Vytváří předpoklady pro rozvoj spolupráce ve všech oblastech. Je jenom na nás, jak tyto předpoklady naplníme.
František Kopecký
starosta obce
Fotograﬁe v tomto čísle Ing. Vilém Šimek, na str.  František Kopecký, str.  obálky pohlednice
obce Tvarožná.
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Zajímavosti z obce

Informace
. . koncertoval v kostele sv. Mikuláše evropsky proslulý houslový virtuóz a pozořický rodák Jiří Preizinger.
. . byla na Santonu demontována kopie historického kanónu a převezena
k opravě.
. . se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
. . jsme si připomenuli . výročí osvobození obce.
. . se za hasičskou zbrojnicí i v areálu kulturního domu tradičně „pálily čarodějnice“.
. . se členové SDH zúčastnili mše svaté u příležitosti patrona hasičů sv. Floriana.
. . se v kostele sv. Mikuláše uskuteční koncert Kyjovského komorního orchestru.
. . se bude konat . přehlídka dechovek k výročí Julia Antoše.
. . slavnostní schůze SDH připomene . výročí založení tvaroženského hasičského sboru.
.-. . budeme volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Při této příležitosti shlédneme v prostorách Obecního úřadu prodejní výstavu
plastik MUDr. Jiřího Doliny.
. . se na návsi uskuteční tradiční soutěž hasičských družstev o pohár Obce
Tvarožná.
. . budou tradiční hasičské hody.
. . se sejdeme na Santonu při svátku M. Jana Husa a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Demontáž kanónu na Santonu.
Tvaroženský zpravodaj
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. přehlídka dechovek ke dni matek
. května v  hodin se opět po roce sejdeme na Krhoně u rodného domu známého hudebníka, kapelníka a našeho rodáka Julia Antoše.
Po průvodu obcí bude v  hodin v kulturním domě zahájena přehlídka dechovek, na které tentokrát vystoupí Lácaranka z Kobylí, Májovanka z Holíče, Valaška
z Valašských Klobouk a Vracovjáci z Vracova.
Tato přehlídka je zároveň příspěvkem obce ke Dni matek, který shodou okolností připadá na stejný den. K tomuto svátku přejeme všem matkám, maminkám
a babičkám všechno nejlepší.
František Kopecký

Hradiště ve Tvarožné?
V příspěvku Jana Skutila Dějiny obce do roku  v knize  let Tvarožné
u Brna jsou zmiňovány pověsti, zapsané bývalým předsedou MNV ve Tvarožné
Metodějem Omastou.
Pověsti připomínají slovanskou osadu Veligrad pod tvaroženským Kopečkem
a také objekt u cesty z Podunají k Baltu ve tvaroženské trati Vinohrady. Ten měl
i vlastní zdroj vody.
Pamětní kniha obce zmiňuje Veligrad už v roce , ale první písemná zmínka
je z roku . Zde je tedy časový nesoulad.
Nakladatelství Libri vydalo v roce  knihu známého odborníka a zároveň
ředitele Ústavu archeologické památkové péče doc. Miloše Čižmáře. Její název je
Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku.
Kniha přináší soupis více než  pravěkých a časně historických hradišť a téměř všech dosud známých výšinných sídlišť.
Na stranách  a  nechybí ani Tvarožná. Přesný místopisný popis je doplněn půdorysným plánem lokality a fotograﬁí Santonu z jihovýchodní strany.
V textu jsou připomenuty nálezy J. Přibyslavského z roku . Autor upozorňuje,
že povrchovým sběrem v letech – zde byla získána kolekce keramického
materiálu kultury únětické ze starší doby bronzové a snad i z období halštatského
a slovanského. Lokalita byla uvedena do literatury v roce .
Publikace zaujme všechny zájemce o naši minulost.
František Kopecký

Provozní doba Sběrného střediska komunálního odpadu
sobota
středa
sobota
středa
sobota
středa
sobota
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Mimo tuto provozní dobu je možno dodat odpady každý pracovní den do : hod.,
nebo po dohodě s obsluhou dvora.
V poslední době se nám množí případy, kdy občané odkládají odpad k bráně dvora,
nebo přehazují pytle, pneumatiky a jiný odpad dokonce přes bránu. Upozorňujeme občany, že za branou vede zabezpečovací paprsek a v odpoledních a nočních
hodinách způsobí poplach, který monitoruje policie, hasiči a místostarosta a jsou
povinni se dostavit na místo narušení prostoru. Pokud je odpad odložen před bránu v sobotu, zůstane zde až do pondělí rána, což velice negativně ovlivňuje vzhled
obce především v neděli, kdy zde prochází mnoho lidí do kostela. Věříme v to,
že naši pořádkumilovní občané pochopí tyto problémy a dodržováním provozního
řádu přispějí k dokonalému fungování sběrného střediska.
Ing. Havel Jiří
místostarosta

Ještě jednou potok
Při zadávání čištění potoka ﬁrmě AZ stavitelství Lysice byla provedena zástupci
obce a ﬁrmy kontrola toku v úseku od kovárny po most z Konce do Gastlu.
Bylo zjištěno, že ploty pozemků jsou vybudovány až do kraje břehů potoka
a znemožňují tak možnost pochůzkové kontroly pracovníkům správce toku, kterým je Zemědělská a vodohospodářská správa.
Břehy potoka jsou „upraveny“ různě. Pevnou zdí, volně položenými kameny,
starými betonovými sloupky z plotu nebo deskami za zatlučenými trubkami. Břehy jsou rovněž skládkou stavební suti i kompostu.
Stav je tedy více než nedostatečný. V případě větší vody je možnost splavení
materiálu a ucpání proﬁ lu koryta. Kdo pak ponese zodpovědnost?
František Kopecký

Přípojky splaškové kanalizace
Možná se zdá, že na podobné informace je ještě brzy. Určitě ale neškodí vědět
dopředu, co nás čeká a hlavně za kolik.
Největší investiční akce v historii několika obcí přinese zlepšení kvality
spodních vod a zhodnotí naše nemovitosti.
Co proto musíme udělat? Každý majitel si vybere ﬁrmu a dohodne si s ní
rozsah prací. Dalším úkolem je vytýčení podzemních sítí (voda, plyn, telefony).
Při vlastním nákupu potřebného materiálu si schovejte doklady a od prodejce
požadujte prohlášení o shodě použitých materiálů.
Po skončení montáže si od ﬁrmy vyžádejte prohlášení o shodě, protokol
o zkoušce těsnosti a nepropustnosti. Pokud si montáž provedete svépomocí,
dohodněte si předem ﬁrmu na zkoušku těsnosti a nepropustnosti.
Před záhozem vám pověřený zaměstnanec Vodárenské akciové společnosti
provede kontrolu přípojky a vystaví potvrzení o úplné kontrole kanalizační přípojky.
Pokud potřebujete z nějakých důvodů výkop zahrnout dříve, vystaví vám pracovník
Tvaroženský zpravodaj
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potvrzení o částečné kontrole kanalizační přípojky. Také správci podzemních sítí
provedou kontrolu, zda jejich vedení nebylo při montáži poškozeno.
Všechny zmíněné doklady budete potřebovat ke kolaudaci stavby, tedy
přípojky.
Tento výčet nemá nikomu nahnat strach z bloudění po úřadech a institucích.
Většina kontrol současně budovaných přípojek bude zajišťována společně pro více
nemovitostí.
A nyní k cenám. Běžný metr (dále již bm) přípojky bez výkopových prací pořídíte
při DN  asi za  Kč, DN  za  Kč a DN  za  Kč. Při dodávce včetně
výkopových prací se cena pohybuje od . do . Kč.
Jiná ﬁrma ovšem nabízí bm z kameniny asi za . Kč a z PVC za . Kč.
K montáži je v ceně i obetonování potrubí, zásyp, zhutnění a odvoz přebytečného
materiálu. Jiná ﬁrma nabízí totéž bez obetonování za . Kč. Další ﬁrma nabízí
kompletní dodávku přípojky za cenu . Kč za bm. Je tedy třeba pečlivě vybírat.
Průtlak pro potrubí je asi za . Kč za bm. Geodetické zaměření přípojky stojí
asi . Kč a vytýčení sítí  Kč za  minut práce.
Při práci svépomocí je možno zakoupit PVC potrubí dle průměru za  až  Kč.
Součástí přípojky je také revizní šachta. Nejběžnější je dodávka od ﬁrmy Vawin
v ceně asi od . Kč.
Většina občanů zřejmě bude volit svoji práci v kombinaci s odbornou prací
některé z ﬁrem.
Nabídky ﬁrem bude obec občanům zprostředkovávat. Stejně tak budeme hledat
možnosti další pomoci občanům při budování kanalizačních přípojek. To už ale
bude v roce .
František Kopecký

Upozornění
Od . .  bude uvedena do provozu nová budova Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj na ulici Úzká v Brně, ve které budou zajišťovány služby na
úseku státní správy katastru nemovitostí pro klienty v působnosti Katastrálního
pracoviště Brno-venkov.
Současně budou zrušena odloučená pracoviště v Tišnově, Rosicích, Židlochovicích a v Brně na nám. . října. Tyto provozy budou ještě omezeně poskytovat
služby do . . .
To znamená, že občané Tvarožné mohou ještě v Židlochovicích požadovat údaje katastru nemovitostí dostupné v elektronické formě (výpisy z KN, údaje o nemovitostech, informace o průběhu řízení, přehled z operátů Katastru nemovitostí
– např. kopie nabývacích listin, snímky z analogových map, srovnávací sestavení
parcel, hromadné výstupy apod.). Budou také přijímány návrhy na vklad a záznam
vlastnického či jiného práva určeného k zápisu do KN.
O počátku července  budou veškeré výše uvedené služby poskytovány
již pouze na novém pracovišti Katastrálního úřadu, Brno, Úzká.
7
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Poděkování
• v tomto čísle patří všem občanům, kteří pomohli s úklidem posypového
materiálu po letošní tuhé zimě.
• také patří panu Janu Vlčkovi a členům SDH Tvarožná pod vedením starosty SDH
Miroslava Severy za demontáž a odvoz kopie historického kanónu ze Santonu na
opravu.
• patří i redakční radě Líšeňských novin, vydávaných ve městské části Brno-Líšeň,
za zveřejnění oznámení o . přehlídce dechovek ve Tvarožné.

!

Zprávy komisí ZO

Opět přehlídka dechovek ve Tvarožné
Rok se s rokem sešel, před námi je nejkrásnější měsíc v roce – máj a to je mimo
jiné už tradiční měsíc pro hudební událost roku u nás ve Tvarožné.
Už tradičně si připomeneme u rodinného domku Julia Antoše na Krhoně jeho
výročí i význam pro dechovou hudbu, její tradice i pokračovatele.
Stane se tak v neděli . května, kdy k nám do Tvarožné přijedou čtyři významné a mezinárodně ostřílené dechové hudby, aby si spolu s námi po průvodu
obci zakoncertovaly v Kulturním domu Kosmák.
Dechová hudba má své příznivce v celé Evropě a nepochybuji o tom, že také
u nás ve Tvarožné. Bohužel však akcí, které u nás pořádáme se nás „tvarožňáků“
účastní žalostně málo. Kdyby nebylo přespolních i hostů přijíždějících s dechovkami, byli by muzikanti v přesile.
Vážení spoluobčané, přehlídku dechovek děláme pro Vás! Přijeďte se pobavit
i potěšit dobrou muzikou a ukažme, že Julius Antoš nebyl posledním tvarožňákem,
který vstoupil do hudební historie.
Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno. Podrobné informace budou zveřejněny na plakátech a hlášeny rozhlasem.
Tak rozsáhlou i ﬁnančně nákladnou akci si může obec dovolit mimo jiné i díky
sponzoringu ﬁrmy DANSTAV s.r.o, za což nelze než poděkovat.
Ing. Gale František
Předseda KK

Výstava soch a plastik MUDr. Jiřího Doliny
. června v předvečer voleb do parlamentu ČR se uskuteční vernisáž výstavy
soch a plastik sochaře Jiřího Doliny, který je však v civilním povolání lékař.
Výstava potrvá  dny do . června, kdy v : hod. skončí.
Tematicky si vybral výtvarník pro Tvarožnou cyklus soch a plastik s napoleonskou tematikou.
Zajímavostí výstavy je skutečnost, že bude probíhat v prostředí Obecního úřadu a během voleb, což možná všem, kteří půjdou k volbám obohatí jejich zážitky
o prohlídku zmíněné výstavy.
Tvaroženský zpravodaj
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V neposlední řadě je nutné připomenout, že výstava bude prodejní a případní
zájemci si vybrané exponáty mohou zakoupit.
A nyní něco o autorovi:
Narodil se . .  v Jaroměřicích nad Rokytnou, povoláním lékař, žije
v Brně. Mládí prožil na Českomoravské vysočině. Pro první etapu jeho tvorby
je charakteristické zaměření na kresbu a malbu. V další etapě počínaje rokem
 se věnuje výlučně sochařství, které soukromě studoval v ateliérech sochařů
J. Marka, K. Babraje a M. Axmana. Účastnil se  výstav kolektivních a uspořádal  výstav samostatných doma i v zahraničí. Komorní plastiky jsou mimo ČR
ve  soukromých sbírkách v evropských městech, Jižní a Severní Americe a Austrálii. Pracuje s různými dřevinami, nejčastěji s lípou, jilmem, jasanem, modřínem,
topolem a ořechem. Pracuje také s pískovcem, kamenem, stavebními materiály
a mramorem. V posledních třech letech vytváří z mořských valounů své osobité
komorní objekty.
Během své intenzivní činnosti vytvořil více než   plastik ze dřeva umístěných v řadě interiérů a exteriérů. Vytvořil také několik monumentálních reliéfů
do veřejných budov. Vyzrálost jeho tvorby se projevuje v cyklech s názvem Rodina,
Cesty kontinenty, Svědectví doby, Svět proti válce, Láska, Kosmos, Přístavy snů,
Královské rody a Engramy.
Plastiky Jiřího Doliny jsou odrazem širokého spektra života konce druhého
tisíciletí, nacházejí podněty v historickém odkazu, osvětlují život v jeho biologické
podstatě, krásu a lásku mezi lidmi, jsou výrazem myšlenkového úsilí a vnitřního
prožitku a ne pouhým výrazem touhy po originalitě.
Srdečně Vás všechny zveme k návštěvě výstavy
Ing. Gale František
Předseda KK

Rekonstrukce budovy bývalého kina
Tak jak jsem informoval v posledním čísle loňského zpravodaje, probíhá
plánovaná rekonstrukce budovy bývalého kina. Stavební práce, které byly
předmětem smlouvy č. , byly úspěšně realizovány, v současné době probíhá
. etapa rekonstrukce. Z toho, co již bylo zbudováno v tomto roce, vybírám jen to
nejpodstatnější.
Byly provedeny bourací práce části pod schodištěm, včetně demontáže promítacích přístrojů, byl demontován strop v celé délce budovy, odstraněno podbití, které
tvořilo nosnou konstrukci podhledu, z prostoru podlahy byly odstraněny parkety.
Do předem připravených otvorů v obvodových zdech byly osazeny traverzy, které
budou sloužit jako nosná konstrukce stropu a plynových zářičů topení.
Bylo nutno odbourat část obvodové zdi v sousedství pana Ing. Lindovského,
provést nový základ, včetně izolace proti zemní vlhkosti a zeď znovu vyzdít.
To množství hlíny, které jste mohli vidět na asfaltovém hřišti v areálu Kosmáku
bylo z prostoru původního jeviště. Po odkrytí původní podlahy jeviště se nabídla
možnost snížit podlahu o dalších cca , m a v těchto prostorách zbudovat míst9
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nost pro „barové“ posezení, ve které se budou moct pořádat oslavy např. narozenin
a jiných slavnostních příležitostí.
Byla
provedena demontáž
střechy a rozebrán
stávající
krov.
Veškeré
části krovu byly
vyměněny a nahrazeny novými,
chemicky ošetřenými nátěrem
proti škůdcům
a hnilobě. Byla
provedena montáž
hydroizolační folie, nové
laťování a zpětné
položení
nové
Rekonstrukce kina.
střešní krytiny.
Je dokončena hrubá stavba prostoru pod jevištěm, byly položeny podkladové betony pro podlahu, interiér sálu je nově omítnut a byly provedeny úpravy stávajícího
sklepního prostoru. Byl vybetonován septik a provedena vodoměrná šachta s přípojkou vody. V současné době se provádí oprava střechy nad původním jevištěm,
montáž střešních okapů a k ﬁnálovým pracím se blíží nově zbudované šatny a WC
(obklady apod.). Rovněž byly vyměněny okna v prostoru do ulice.
Musím také podotknout, že pro tuto rekonstrukci nám v letošním roce byla
schválena dotace ze státního rozpočtu ve výši , mil. Kč, což je více jak jedna třetina celkového rozpočtu.
Ing. Šimek Vilém
předseda stavební komise

U s n e s e n í č. 
z jednání veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné
I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce S C H V A L U J E:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. František Gale, Pavel Šťastný
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
2. Ověřovatele zápisu: Pavel Filip, ing. Petr Buchta
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
Tvaroženský zpravodaj
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3. Závěrečný účet obce za rok 2005 (příloha č. 1) a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření s vyjádřením souhlasu s výhradami. Obec přijala tato nápravná
opatření k odstranění zjištěných závad při auditu:
K písmenu h) oprava dokladu 100697 a oprava zaúčtování programu na účet
018, byla provedena 28. 2. 2006, dokl. č. 92001 a 92002. Inventurní soupisy
byly doplněny o náležitosti dle § 30, odst. 2, zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
4. Proúčtování hospodářského výsledku za rok 2005 Základní školy Tvarožná
–příspěvkové organizace ve výši 15 711,26 Kč do rezervního fondu (návrh
je přílohou č. 2).
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
5. Proúčtování hospodářského výsledku za rok 2005 Mateřské školy Tvarožná
–příspěvkové organizace ve výši 1 113,37 Kč do rezervního fondu (návrh
je přílohou č. 3)
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
6. Rozpočtová opatření na rok 2006 dle rozpočtového opatření č. l/2006, které
je přílohou č. 4 tohoto zápisu
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 5
II. Zastupitelstvo obce N E S C H V A L U J E:
----III. Zastupitelstvo obce B E R E N A V Ě D O M Í:
1. Zprávu starosty o činnosti Rady obce za uplynulé období od posledního zasedání ZO, tj. od 18.3.2006
2. Výroční zprávu hospodaření ZŠ Tvarožná – příspěvkové organizace, příl. č. 2
3. Výroční zprávu hospodaření MŠ Tvarožná –příspěvkové organizace, příl. č. 3
4. Zprávu o průběžném plnění úkolů z minulého jednání zastupitelstva
5. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí.
IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
• Zástupcům TJ Sokol dořešit ve výboru Sokola likvidaci zbytků osvětlovacích
sloupů v areálu KD Kosmák.
• Radě obce dořešit zřízení Sociálního fondu pro čerpání ošatného oddávajícím
– par. 5, Zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávních celků.
Ve Tvarožné dne 24. 4. 2006
František Kopecký – starosta
Ověřovatelé:
Ing. Petr Buchta – zastupitel
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Ing. Jiří Havel – místostarosta
Jan Urbánek – zastupitel
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Motoristův koutek

Informační tabule na dálnici D
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo začátkem roku  na dálnici D zkušební provoz na čtyřech informačních tabulích. Ty mají za úkol přinášet aktuální informace o stavu dálnice před vámi. Řidiči tak budou informování o stavu vozovky,
počasí, dálničních kolonách, uzavírkách atd. s tím, že v případě nehody a zablokování dálnice budou panely informovat o nejvhodnějším exitu, na kterém bude pro
řidiče nejsnazší opustit dálnici a vyhnout se problémům. Od poloviny dubna byl
informační systém oﬁciálně spuštěn.
Panely jsou umístěny ve směru na Brno na , km (Humpolec) a na , km (Jabloňov). Ve směru na Prahu pak na , km (Ostrovačice) a na  km (Věžnice).
Pokud se daný systém osvědčí, hodlá ŘSD vybudovat celou síť těchto panelů i na
jiných místech a silnicích.
Komplikace s novou dálnicí Brno-Vídeň
Přestože začne letos Rakousko stavět dálnici z Vídně do Česka, nedokončí ji až
k hranicím. Důvodem je to, že není doposud zcela jasné, kudy povede český úsek
a kde se tak česká část této spojnice dotkne hranic. Nynější varianta silnice R
od Pohořelic, přes Novomlýnské nádrže do Mikulova se otřásá ve svých základech.
Tradiční odpůrci - ekologové, nesouhlasí s nynější trasou a spolu s obcemi, vedle
kterých by tato silnice měla vést, jsou proti této trase. Navrhují využití stávající
dálnice D do Břeclavi s tím, že by rakouská strana nevedla dálnici směrem na Mikulov, ale směrem na Břeclav.
Odpůrci již podali žalobu na rozhodnutí jihomoravského zastupitelství, takže dokud nebude soudně rozhodnuto, nelze čekat urychlení jízdy do Rakouské metropole. Pokud odpůrci neuspějí, začne se nynější R rozšiřovat již v roce  a řidiči
využijí čtyřproudé silnice na hranice do roku , tedy o dva roky později, než
plánuje dokončení svého úseku rakouská strana.
Evropská unie bude výrazně podporovat výrobu biopaliv
Evropská unie začne výrazně podporovat výrobu biopaliv v členských zemích
tak, aby se do roku  zvýšil podíl na palivech z nynějších , procenta na ,
procenta. Přesto, pokud se tento plán podaří, bude EU jako celek výrazně zaostávat za „lihovými velmocemi“ jako Brazílie a USA. Tímto krokem chce EK snížit
závislost na dovozu ropy a také si od toho slibuje minimální nárůst cen PHM. Pro
výrobu lihu, který by pokryl spotřebu v plánovaných , procentech je třeba osadit
plochu o rozloze , milionu hektarů a pro úplnou soběstačnost Unie dokonce
 mil. hektarů. Přitom v letošním roce se plodiny pro výrobu biopaliva pěstovaly
na rozloze okolo , mil. hektarů.
Druhým podporovaným palivem bude bionafta, která se v EU úspěšně prodává již
několik let. Na rozdíl od okolních zemích se u nás ale výroba pomalu snižuje, protože o toto palivo není příliš zájem. Přesto patříme v EU na páté místo v množství
Tvaroženský zpravodaj
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výroby bionafty. Nová zpráva ČR pro Unii počítá se zvýšením prodejů bionafty
i bioethanolu jako paliva. Do roku  ČR chce, aby podíl bionafty na celkových
prodejích dosáhl minimálně , procenta a podíl směsi benzínu a lihu by měl
dosahovat , procenta celkových prodejů. Tomu má napomoci i dodatečná podpora z EU ve výši  eur na hektar plochy, která je osazena rostlinami pro výrobu
biopaliv.
Možná se to nezdá, ale Česká republika patří v zemích EU k těm nejaktivnějším
ve výrobě bionafty. V roce  se u nás vyrobilo přes  tisíc tun tohoto paliva,
což je na úrovní Dánska a Rakouska, byť na rozdíl od nás v těchto zemích výroba
prudce stoupá. Lídrem ve výrobě bionafty je v EU Německo s výrobou přes 
tisíc tun, následováno Francií a Itálii s výrobou okolo  až  tisíc tun bionafty
ročně.
Roman Daněk
redaktor www.autorevue.cz

!

Tvaroženské kvelby

Stavba vlastního domu a možnost při něm prodávat potraviny a průmyslové
zboží byl vytyčený cíl zakladatelů společnosti Potravní spolek Blahobyt. Historie
vzniku a celá desetiletí záslužné činnosti pro obec Tvaroženskou jsou popsána
v publikaci  let Tvarožné. Nevím v kolika domácnostech se tato vzácná dokumentace nachází a nebylo by ku škodě, zvláště v dnešní době, jednotlivé úseky dějin
obce pročíst. Nejen pročíst, ale také se nad nimi zamyslet.
Před rokem jsem uvedenou publikaci uviděl na obecní tabuli v Pozořicích
v seznamu nabízených vyřazených knih k prodeji, jak jinak než za pakatel. Stavba
budovy bývalého Potravního spolku Blahobytu je popsána v Tvaroženském zpravodaji před rokem . Nám rodákům a patriotům obce Tvarožná je její historie
známa. Je potěšitelné, že se o ni nemalou měrou zajímají též novousedlíci, tedy lidé,
kteří zde mají současné domovy. Také jim patří moje dnešní psaní o posledním
Tvaroženském kvelbu.
Byl součástí Blahobytu a nacházel se ve dvoře budovy dnešní stolárny. Vstup
do krámu byl pro většinu zákazníků z Uličky přes dlážděný dvůr. Žádná zámecká
dlažba, nýbrž ploché kameny nestejných rozměrů. Známější zákazníci znali i jinou
cestu do prodejny. Procházeli přes nálevní místnost hostince. Pozdravili se se známými „štamgasty“. Po pravé straně dveří vedoucích do dvora byly další dveře do
místnosti, v níž provozoval řemenářskou práci strýc Blahák, o kterém bylo též pár
řádků v dřívějším psaní o Hlinkách. Po levé straně východu z lokálu stál výčepní
pult, na něm velký skleněný poklop, pod nímž byly k vidění voňavé olomoucké
„tvargle“ k dostání po celý rok. Jejich skladování a prodej měla na starosti tetička
Blaháková – „Spolkařka“. Uvedený kvelb nebyl prostorově velký. Byl přistaven
ke zdi selské usedlosti u Vičarů – pozdější majitelé byli manželé Maradovi.
13
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Valná hromada někdejšího Potravního spolku Blahobyt neprohloupila, když
na jednom ze svých zasedání rozhodla, aby její spolkovou prodejnu vedl pantáta
Slanina, starousedlík z Krhona. Slaninovi bydleli na Krhoně blízko nás. Kolikrát
jsem stál v průjezdě nebo v kuchyni jejich stavení s konvičkou v ruce a čekal až mně
do ní tetička Slaninová naleje čerstvě nadojené kozí mléko.
Za nevlídných, tmavých podzimních či zimních podvečerů nebývaly moje docházky pro kozí vermut ke Slaninům příliš radostné. Blikající žárovka na sloupu
veřejného osvětlení před domem Buršů, naproti holičství u Havránků, čtenářům
známé stavení Veselých a za ním mohutná silueta kostela. K tomu vašemu dětskou
hlavou prolínající se hrůzostrašné čtení nebo vyprávěné historky z míst posledního odpočinku zesnulých. Dům Slaninů dělila od zdi tvaroženského krchova
zahrada široká pár metrů.
Po posmutnělých řádcích se raději vraťme do kvelbu Blahobytu. Sortiment nabízeného zboží na rozdíl od jiných obchodů byl mnohem pestřejší. Mimo potraviny
zde byly k dostání hřebíky, vruty do dřeva, závěsy na dvířka králíkáren, motyky,
lopaty a vůbec všechno nářadí a náčiní. Nebylo to jednou, kdy strýc Slanina prošel
prodejnou s nádobou politur od petroleje ze sousedního příručního skladu. Kupodivu nikdo neprotestoval. Měl jsem toho pana obchodníka rád. Za pultem se
svojí silnější postavou vypadal trochu neohrabaně. Častokrát mě upozorňoval na
zastrčené ruce v kapsách a ptal se, komu že jsem je ukradl, že je stále schovávám.
Tenkrát jsem mu neodpovídal, ale po tolika letech bych mu dnes řekl, že rukám v
kapsách, pokud nejsou děravé, je teplo a ruce zastrčené v kapsách nesvádějí zejména v dnešní době ke zbytečnému ohmatávání zboží a jeho zcizování, především
v samoobsluhách. Svoje dětské ruce jsem jednou v dnešním popisovaném kvelbu
přece jen vyndal. Stál jsem jako jindy u dveří kvelbu, když z Uličky vstoupili na
dlažbu dvora dva tvaroženští hospodáři. Byli to hospodáři- sedláci se vším všudy.
Pamatuji si je. Ten starší o řádku let byl mnohem vyšší. Pokud vím, měli v maštalích skoro stejné koně, tmavé barvy, vysoké, štíhlé, pečlivě vyhřebelcované a když
vyjeli ze vrat svých usedlostí byla radost na ně pohledět. Těm jejich koním v nablýskaných postrojích by více slušel zápřah v panských kočárech a bryčkách. Ti dva
dosud nejmenovaní hospodáři bydleli nedaleko sebe, naproti „masaříkovy kovárny“. Nevím zdali se tenkrát domluvili ke společné návštěvě kvelbu, ale vím, že při
vstupu do prodejny přistoupili k zavěšeným bičům, které visely hned za vstupními
dveřmi. Po patřičném probírání vzali každý po jednom exempláři a vyšli na dvůr.
Na rozdíl od očekávaného souboje nestáli proti sobě, nýbrž po vyzkoušení těch pomůcek k popohánění dobytka stáli vedle sebe a selskou latinou spolu rozmlouvali.
Nevím proč jsem konečně vytáhl ruce z kapes a začal hladit jednu z násad visících
bičů. Na okamžik jsem zahlédl strýce Slaninu jak nevěřícně pootočil hlavou a já
v té chvíli přemýšlel z čeho je ta násada dělána. Nevím to dodnes a také mně není
známo, zda některý z těch Josefů, taková byla jejich křesní jména, dali strýcovi Slaninovi ten den nějaký peníz utržit.
Ve spolkovém kvelbu byly k dostání také mlsy, pro mladé i staré. Děcka vycházela z prodejny s lízátky na špejlích a nejedna babička jim radila. „To je na lízání
Tvaroženský zpravodaj
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a na cumlání, dež to bodeš křópat, bodeš mět prázdnó hubu jako já“. Nějaký ten
výchovný pohlavek nepomohl. Ta lízátka se jmenovala LI-HI-HIT. Dnes se jmenují
jinak, prodávají se v jiné cenové relaci. Na docela jiný mls chodíval do kvelbu pantáta Poláček z Gastlu. Když přišel do kvelbu, přendal motyčku na dlouhé násadě do
levé ruky a volnou pravici pozvedl na úroveň své hlavy, což vypadalo jako vojenský
salut doprovázený pozdravem: „Slanino nalé mi ftáčka“. Pantáta Slanina vzpomněl
si v té chvíli na čtení z Písma svatého o sycení hladovějících a napájení žíznivých a
sáhl na známé místo v regále. V jedné ruce sklenice s barevnou etiketou a v druhé
štíhlou štamprli, do níž pak obřadně naléval tekutý mls. Podal jej zákazníkovi, který bez známého rčení „vejdi doživotí mého a nečiň tam nic zlého“ nechal vlétnout
ftáčka do hrdla svého. Potom spokojen poděkoval, svoji pravici pozvedl k známému
pozdravu a se slovy „Slanino, napiš to“, odcházel…

Dnes, po tolika letech, když prohlížím zmíněnou publikaci o své rodné obci,
zastavím se u obrázkové její části a hledím na známé tváře z Blahobytu. Vždyť já
je všechny znal a zdravíval. Vlevo nahoře strýc Slanina, vpravo nahoře hostinský
strýc Blahák, strýcové Klimeš a Daněk z Hlinek, pantáta Slezák z Konce, strýc Kuklínek z Krhona, pan Šubrt ode Dvora atd. Vykonali v té době pro obec záslužnou
práci a přiznávám se, že mě jako pamětníku není lhostejný dnešní pohled na známou budovu Potravního spolku Blahobyt. To jsem si uvědomil především při odhalení díla Mistra Doc. Drápala a při dalších kulturních akcích.
Co vy nato, páni radní?
Antonín Jašek
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola
V úvodu dnešního příspěvku bych chtěla zmínit výstavu „Svět okolo nás“, která
před Velikonocemi proběhla v budově školy. Výstava byla úspěšná, kromě návštěvníků z Tvarožné se přijeli podívat i přespolní a žáci ZŠ v Sivicích. Poděkování
za přípravu patří paní Ivoně Šťastné a panu Miroslavu Floriánovi.
Před Velikonocemi bývá ve škole již tradičně vyhodnocena žáky nejoriginálněji
vyzdobená kraslice. Tentokrát se nejvíce líbily kraslice Simony Buchtové ze . ročníku, Anežky Buchtové ze . ročníku a Patrika Kotulana ze . ročníku.
Plán školních aktivit na květen a červen:
.–. . – sběr starého papíru
.–. . – pobyt žáků a učitelek na škole v přírodě v RS Hutník, Radějov-Lučina
. . – oslava dne dětí na hradě Veveří v Brně
. . – koncert dechové hudby
. . – předtančení moravské besedy na tradičních hasičských hodech
. . – slavnostní zakončení školního roku a předání vysvědčení
Informace o škole dále získáte i na webových stránkách www.zstvarozna.cz.
Mgr. Věra Floriánová

Tvaroženský zpravodaj
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Mateřská škola
V měsíci květnu a červnu nás čeká mnoho zajímavých akcí, které jsou samozřejmě
typické pro jarní měsíce. Dne . .  v : hod. se uskuteční v naší mateřské škole Vítání jara spojené s oslavou Dne matek. Děti maminkám předvedou,
co se za celý rok naučily v kroužcích, jak umí zpívat a přednášet. Srdečně zveme
na toto vystoupení všechny maminky, babičky, tatínky, aby se podívali, jak jsou jejich děti v mateřské škole šikovné. . května půjdeme do Velatic za kamarády, kde
na nás bude čekat překvapení v podobě skákacího hradu. V pondělí . května pojedeme do Divadla Bolka Polívky na představení Tetiny na zelenou. . června oslavíme Den dětí na školní zahradě, a tento den nebude chybět ani opékání špekáčků.
Druhý den oslavy završíme jízdou na úplně živých ponících, kteří za námi do mateřské školy přijedou až z Koryčan. . června přijede do mateřské školy maňáskové
divadlo s pohádkou Pejskův sen. Bude to pohádka plná veselých písniček. V měsíci
červnu nás čeká výlet do Zoo koutku ve Vyškově. Na konci měsíce připravujeme
procházku na Mc Donal‘ds na dobrou smetanovou zmrzlinu. Výčet akcí pro děti
je určitě bohatý a já doufám, že se jim budou líbit úplně všechny.
Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka zasílání příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje je stanovena na
. . . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje.
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Naši jubilanti

květen–červen 
 let

Galová Anna

 let

Kubínová Marie

 let

Blahák Jan

 let

Zeman Jiří

 let

Smílková Věra
Hradská Zdenka

 let

Pilla Petr
Daňková Jana
Ryšavá Jana

 let

Galle Jan
Šlezinger Václav
Všem jubilantům blahopřejeme!

Inzerce:

Aktivní dovolená v Chorvatsku
Makarská riviera, 16.–25. 6. 2006
ubytování v nových chatkách, vlastní strava nebo polopenze,
2× denně aerobic, doprava bus, děti do 6 let sleva

Cena: 4.000 Kč
Info a rezervace na tel.: 775 629 862 – Valerie Mannová
Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází × za dva měsíce, v nákladu  výtisků
datum vydání . . , evidenční číslo: MK ČR E , IČ:   
kontakt – tel.:   , e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Dohoda o spolupráci s obcí Kvačany

