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Výlov rybníka.
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Slovo starosty

Vážení občané,
na tomto místě tradičně nacházíte informace o tom, co se v uplynulém období
uskutečnilo i to, co se do budoucna připravuje. Na začátek tedy co je nového v přípravě splaškové kanalizace v rámci projektu Čistá Říčka-Rakovec.
Letos jsme do konce dubna uhradili   Kč za stavební povolení přípojek
pro jednotlivé nemovitosti a v polovině května jsme odeslali další splátku na výstavbu kanalizace ve výši    Kč. Po rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou
soutěž zrušit uskutečněné výběrové řízení, vypsal Svazek obcí z rozhodnutí předsednictva nové výběrové řízení. Předpokládaný termín ukončení nového výběrového řízení je podzim . Tím nastává až několikaměsíční zpoždění a samozřejmě
i zkrácení doby výstavby. Původní termín ukončení II. etapy totiž stále platí. O jeho
prodloužení je možno žádat z vážných důvodů, kterým zřejmě prodlení v zahájení
stavby bude. . dubna se ve Šlapanicích uskutečnila valná hromada, která přinesla
významné personální změny ve vedení svazku.
. dubna se ve Šlapanicích konala rušná valná hromada Obecně prospěšné
společnosti Mohyla míru Austerlitz, která nezvolila novou správní a dozorčí radu.
Pokračuje tak patová situace v této společnosti.
Zastupitelstva obce Tvarožná a města Slavkov schválily text společné deklarace
o vzájemné spolupráci.
Další valná hromada a sice MAS Za humnama byla . května v Kobeřicích.
Možnost získání informací o účelu MAS při dvou kulatých stolech většina členů
Zastupitelstva ignorovala a obdržela je tedy na veřejném zasedání Zastupitelstva.
Naším prvořadým úkolem je dodání projektů z obce do tzv. zásobníku projektů.
Tentýž den jsme přivítali občánky, blahopřáli jubilantům a oslavili zlatou svatbu manželů Tupých.
Členové Zastupitelstva se . dubna sešli nad záměrem výstavby rodinných
domků v bývalé cihelně. Vše směřuje k územnímu rozhodnutí o umístění stavby. V přízemí bývalé pece se předpokládají prostory pro podnikání v oblasti služeb. Přivítáme kontakty od případných vážných zájemců. Byla rovněž zvažována
možnost postavit zde objekt pro seniory. V této záležitosti vznikla podpisová akce.
Ta nezvažovala u této dobré myšlenky vhodnou lokalitu, ﬁnanční náročnost na výstavbu a provoz podobného zařízení. Podnět jsme projednali a budeme zjišťovat
další informace.
Technicko-ekonomickou studii o zlepšení zásobování vodou nám dodala technická divize VAS Brno-venkov. Z ní vyplývá způsob řešení problémů v dodávce
vody ve stávající i připravované zástavbě v obci včetně ﬁnančních nákladů.
Příprava opravy vodovodu na Krhoně pokračuje vyřizováním vodoprávního
povolení. Naše žádost o dotaci registruje Krajský úřad JMK.
Změna Územního plánu obce č. I určuje k zastavění nejen území pod čerpací
stanicí LPG (pro podnikání), ale i pozemky pro bydlení v bývalé cihelně a u polní
Fotograﬁe v tomto čísle Ing. Vilém Šimek. Na titulní straně výlov rybníka.
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cesty k Vinohradům. Dokončení změny řídí referát regionálního rozvoje Mě Ú Šlapanice a další projednávání očekáváme koncem května.
Zpracovatelem urbanistické studie v lokalitě k Vinohradům je Ing. arch. Matušek. Výstavba přinese velké nároky na ﬁnanční prostředky na zasíťování pozemků.
Budeme stát před rozhodnutím, jak tuto situaci řešit. Studie se odvíjí ve čtyřech
etapách.
Po velikonocích byla brněnskou stavební ﬁrmou Šmak zahájena oprava čelní
a boční hřbitovní zdi. Finanční spoluúčast potvrdily Velatice a Mokrá-Horákov.
Termín dokončení je do pouti.
Přípravu úprav sportovně-kulturního areálu kulturního domu projekčně připravují ing. arch. Zdeněk Tihelka a ing. arch. Mikuláš Starycha. Sešli se s členy
Zastupitelstva na pracovní poradě . května.
Hasiči obdrželi dotaci z JMK na opravu požárního vozidla.
Podařilo se vyměnit vadné dopravní značky na obecních komunikacích. Další
objednané značky postupně namontujeme.
V poslední době se uskutečnilo nebývalé množství kulturních a společenských
akcí. Impulsem je bezesporu opravená Sokolovna. Jednalo se o několik divadelních
představení, taneční kursy, koncerty Lehké nohy a Kernu, Experimentu, prodloužená tanečních, koncert Tamburášů při svátku sv. Jiří a první ročník koštu místních vín.
Nadobecní prezentací obce a vrcholem kulturních akcí v prvním pololetí bude
. výročí hudebních slavností Julia Antoše v neděli . května. Vystoupí Mistříňanka, Božejáci, Ištvánci, Zdounečanka, Lácaranka. Zájemci obdrží pamětní list,
navštíví nás četní hosté. Výročí bude svátkem celé obce.
Byla provedena údržba zeleně v obci na základě zpracovaného odborného dendrologického posudku.
Byly vyčištěny vpusti, . března vyloveny plevelné ryby z mokřadu pod Hrubou
skálou. Členové Zastupitelstva obce se mohli přesvědčit o novinkách v provozu
cementárny v Mokré.
Dělo po generální opravě instalovali členové SDH na Santon v pátek . dubna.
František Kopecký
starosta obce

u

Zajímavosti z obce

Informace
. . kontrola hospodaření obce za rok  s dobrým výsledkem.
. . návštěva ČMC. Zastupitelé okolních obcí byli pozváni, aby obdrželi nové
informace o dění ve ﬁrmě.
. . k tanci a poslechu hrála na Sokolovně skupina Experiment z Pozořic.
. . prodloužená taneční na Sokolovně na závěr  lekcí tanečních kurzů.
. . zemřela ve věku  let nejstarší občanka obce t.č. v DD Sokolnice paní
Růžena Ondráčková.
Tvaroženský zpravodaj
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. . zemřela ve věku  let paní Štěpánka Chaloupková.
. . instalace opraveného děla na Santon, taneční zábava ke svátku sv. Jiří s tvaroženskými Tamburáši.
. . veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
. . valná hromada obecně prospěšné společnosti Mohyla míru Austerlitz
ve Šlapanicích.
. . pracovní porada členů Zastupitelstva obce se zástupci ﬁrmy Mane Holding a Mane Engeneering ve věci plánované výstavby v bývalé cihelně.
. . valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace ve Šlapanicích.
. . divadelní představení „Chlebové střevíčky“ na Sokolovně, společnost Křoví ze Křtin. Představení zprostředkoval a jednu z hlavních rolí úspěšně sehrál náš rodák Radek Brzobohatý.
. . pálení čarodějnic.
. . pracovní porada členů Zastupitelstva obce s ing. arch. Tihelkou a ing. arch.
Starychou ve věci přípravy úprav v areálu Kulturního domu.
. . valná hromada MAS Za humnama v Kobeřicích.
. . vítání občánků, blahopřání jubilantům, zlatá svatba manželů Tupých.
. . koncert ke Dni matek v kostele sv. Mikuláše.
. . košt vín na Sokolovně.
. . divadelní představení na Sokolovně.
. . se uskuteční . přehlídka dechovek k výročí Julia Antoše.

Poděkování patří
• členům SDH Tvarožná za několikerou pomoc při manipulaci s opravovaným
dělem i jeho konečnou instalaci na Santon.
• Janu Vlčkovi č.  za množství práce při generální opravě kopie kanonu
na Santonu.
• matrikářkám Dagmar Buchtové a Michaele Pejřilové za přípravu vítání občánků, blahopřání jubilantům a zlaté svatby manželů Tupých a ředitelce ZŠ
Věře Floriánové za přípravu kulturního pásma s dětmi ZŠ a za výběr působivých skladeb.

u

Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
květen–červen 
sobota . . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota
. . :–: hod.
středa . . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
středa
. . :–: hod.
sobota . . :–: hod.
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Informace Z.O.
Usnesení č.  z jednání veřejného zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TVAROŽNÁ
konaného dne . .  v : hod. na Obecním úřadě ve Tvarožné

I. Zastupitelstvo obce na doporučení Rady obce SHVALUJE:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vilém Šimek, Emil Blahák
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
2. Ověřovatele zápisu: Jiří Bajer, Jiří Krška
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2, omluveni členové ZO 0
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2006 se závěrem:
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2006
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.“ Příloha č. 1.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
4. Závěrečný účet obce za rok 2006 – příloha č. 2.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
5. a.) Proúčtování hospodářského výsledku za rok 2006 Mateřské školy Tvarožná – příspěvkové organizace ve výši 386,19 Kč a to do rezervního fondu částku
200,– Kč a do fondu odměn částku 186,19 Kč. – příloha č. 3.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
b.) Proúčtování hospodářského výsledku za rok 2006 Základní školy Tvarožná – příspěvkové organizace, který byl nulový –příloha č. 4.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
6. Rozpočtové úpravy dle rozpočtového opatření č. IV/2006 a č. I/2007 vč. výše
Sociálního fondu na r. 2007 –příloha č. 5.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
7. „Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“ –příloha č. 6.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
8. Zařazení obce Tvarožná do územní působnosti občanského sdružení místní
akční skupiny MAS Za humnama – příloha č. 7.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
9. Směrnice č. 2–9 týkající se vedení účetnictví obce – příloha č. 8.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
10. Odměny členů Z.O. dle přílohy č. 9 s platností od 1. 1. 2007.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
11. Společnou deklaraci města Slavkova a obce Tvarožná o vzájemné spolupráci
a podpoře tradičních vzpomínkových akcí spojených s bitvou u Slavkova. Příloha č. 10.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1, omluveni členové ZO 0

Tvaroženský zpravodaj
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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 20. 12. 2006.
2. Zprávy předsedů jednotlivých výborů a komisí
IV. Zastupitelstvo obce U K L Á D Á:
• Ředitelce mateřské školy ve spolupráci se stavební komisí řešení příjezdové
cesty pro kočárky do objektu MŠ včetně základního rozpočtu.
Termín: . . 
• Komisi sociální a dopravní navrhnout alternativy řešení dopravního značení
pro snížení rychlosti při vjezdu do obce (od Brna)
Termín: ..
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0, omluveni členové ZO 0
Ve Tvarožné dne 23. 4. 2007
František Kopecký – starosta

Ing. Jiří Havel – místostarosta

Ověřovatelé:
Jiří Bajer – zastupitel

Jiří Krška – zastupitel
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Další informace

Sdružení „Za humnama“
– šance pro spolky i podnikatele na získání peněz z EU
Zajímejte se, přihlaste se, využijte nové možnosti!
Mikroregion Rokytnice a sdružení obcí Politaví a Ždánický les založily v roce
 sdružení s názvem „Za humnama“. Toto sdružení vzniklo za účelem vytvoření strategie rozvoje regionu a možnosti čerpání peněz z EU i z dalších vyhlašovaných dotačních titulů. Sdružení nyní vyzývá obce, občany, spolky, podnikatele
k podávání návrhů na projekty (např. vznik nových pracovních míst, budování
dětských hřišť, akce pro rozvoj místních tradic a společenského života, zlepšování
životního prostředí apod…).
Více se dozvíte na www.zahumnama.cz. Pokud máte zájem o bližší informace,
kontaktujte mne v odpoledních hodinách na mobilním telefonu   .
Mgr. Aleš Tinka

Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec
Situační zpráva k . . 
Příprava stavby probíhala dle harmonogramu do okamžiku výběrového řízení
na dodavatele. Dle původních předpokladů měl být vybrán dodavatel do . .
. Výběrové řízení však dosud nebylo ukončeno, protože došlo k odvolání některých uchazečů proti výsledku. Po námitkách a následném odvolání k Uřadu pro
ochranu hospodářské soutěže nybylo možno uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem. Rozklad k předsedovi úřadu jako naše poslední možnost zvrátit rozhodnutí
úřadu, kterým bylo nařízeno soutěž zrušit a vypsat ji znovu, byl neúspěšný. Předsednictvo rozhodlo dne . . , že bude zrušeno výběrové řízení a vypsáno nové
dle nového zákona, čímž se zpozdí zahájení stavby nejméně o půl roku. Bohužel
jsme se dostali do soukolí konkurenčního boje uchazečů o zakázky.
Uzavřít smlouvu a zahájit stavbu s vybraným uchazečem si nemůžeme dovolit
z důvodů hrozby pokuty za nedodržení zákona. Zahájení stavby se sice oddálí, termín dokončení . .  však zatím platí. Rovněž platí i rozhodnutí EU o přiznání dotace.
Zadávací podmínky pro nové výběrové řízení byly již upraveny, a upraven
je i harmonogram stavby tak, aby se konečný termín splnil.
Ing. Brzobohatý Alois
předseda svazku Šlapanicko

Láska je moudrost bláznů a bláznivost moudrých.
Johnson
Tvaroženský zpravodaj
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Společná deklarace města Slavkov u Brna a obce Tvarožná o vzájemné spolupráci a podpoře tradičních vzpomínkových akcí spojených s bitvou u Slavkova.
Bitva u Slavkova, jež proběhla . prosince  mezi Brnem a Slavkovem, zanechala v regionu hlubokou stopu. Napoleonská tradice je na bojišti i v jeho okolí
velice silná, mezi její milníky patří výstavba Mohyly míru na počátku . století
z iniciativy pátera Aloise Slováka, zrození spolků napoleonské vojenské historie
iniciované návštěvami „poutníka míru“, Norberta Brassina, a samozřejmě v roce
 pořádané vzpomínkové akce . výročí bitvy. Tato napoleonská tradice kromě jiného sbližuje a propojuje obce bojiště, je významnou součástí regionální kultury, a díky historickému významu samotné bitvy u Slavkova dalece překračuje
hranice České republiky. . výročím bitvy u Slavkova tato tradice nijak nekončí,
naopak, dodal se jí deﬁnitivně celoevropský rozměr.
Již od . let . století jsou, s delší odmlkou vynucenou nacistickou okupací
a komunistickou diktaturou, na území bojiště pořádány vzpomínkové akce touto
tradicí inspirované. Z nich nejvýznamnější jsou zimní výroční vzpomínková akce
Austerlitz a letní Napoleonské dny, jejichž termín je dán výročím narození Napoleona Bonaparta.
Město Slavkov u Brna a obec Tvarožná jsou bezesporu stěžejními místy této
tradice. Slavkov pro svůj symbolický význam, bitvu pojmenoval Napoleon podle něho, i mimořádnou atmosféru, Tvarožná, resp. kopec Santon v jejím katastru,
je již déle než čtvrtstoletí místem pořádání jednoho z hlavních bodů programu
vzpomínkových akcí – rekonstrukce bitvy.
V zájmu lepší koordinace příprav, hladšího i atraktivnějšího průběhu vzpomínkových akcí se město Slavkov u Brna a obec Tvarožná rozhodly deklarovat svůj zájem o těsnou spolupráci, společný postup při sestavování jejich programu i ve snaze
o získání ﬁnančních i dalších prostředků, ať již z vlastních, regionálních, stáních
či evropských zdrojů.
Slavkov i Tvarožná vítají jakoukoli iniciativu dalších obcí a jiných subjektů,
jež podporují či podpoří rozvoj napoleonské tradice na bojišti a v regionu. Současně se nijak touto deklarací společného zájmu nevymezují vůči ostatním obcím
bojiště, naopak všem, kdo o to mají zájem, nabízejí spolupráci i podporu.

Ing. Ivan Charvát v.r.

František Kopecký v.r.

Starosta města
Slavkov u Brna

Starosta obce
Tvarožná

Láska je zvláštní stav, kterému se všichni vysmívají, dřív než do něj sami spadnou.
Virna Lisiová
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Lékařská služba první pomoci pro správní obvod města Šlapanice
platná od . dubna 
a) Funkce LSPP: LSPP poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči v případech ohrožení života, náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu,
vzniklého v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení poskytující
obvodní služby (jinak řečeno: mimo provoz Vašeho ošetřujícího, případně obvodního lékaře).
b) Doposud (do . . ) využívali obyvatelé správního obvodu města Šlapanice
služeb FN Brno. Od . .  dochází ke změně, přičemž kontakty a adresy
zdravotnických zařízení jsou uvedeny níže.
K rozsahu, který byl poskytován dříve FN Brno je dohodnuto navíc:
• Ohledání zemřelého pro celý správní obvod. Toto zajišťuje Návštěvní služba
(výjezd sanitky s lékařem). Telefonické spojení viz LSPP pro dospělé
• Pouze pro občany města Šlapanice a místní část Bedřichovice je v roce
, v tzv. pilotním projektu, zkoušena Návštěvní služba
c) V případě použití služeb jiného ústavu se může stát, že Vám bude doporučeno
obrátit se na městem Šlapanice nasmlouvané zdravotnické zařízení. Přesto máte
na ošetření nárok a stále platí zákon o péči o zdraví lidu, ve kterém se mj. praví,
že ……… občan má právo na poskytnutí zdravotní péče ……… a také ……… občanům se umožňuje volba lékaře a zdravotnického zařízení ……. Doporučujeme
však obracet se na níže uvedená zdravotnická zařízení, městem Šlapanice nasmlouvaná
d) Kontakty a adresy:
LSPP pro dospělé
Telefon:   
Zajišťuje:
Úrazová nemocnice v Brně – Ponávka 
Ambulance praktického lékaře + ohledání zemřelého
Časové vymezeni:
po–pá .–. hod.
so, ne, svátky – nepřetržitě
LSPP pro děti
Telefon:   ,   
Zajišťuje:
Dětská poliklinika Žerotínovo nám. /, Brno, která je součástí Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno p. o.
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
Časové vymezení:
po–pá .–. hod.
so, ne, svátky nepřetržitě

Tvaroženský zpravodaj
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LSPP zubní
Telefon:   
Zajišťuje:
FN u sv. Anny v Brně Pekařská  (přístup ze všech tří vchodů do nemocnice)
Ambulance zubní
Časové vymezení LSPP:
po–pá .–.
so, ne, svátky nepřetržitě
e) Pro úplnost uvádíme:
Lékárenská pohotovostní služba
Lékárna na Kobližné , Brno, telefon:   ,   
Časové vymezení: nepřetržitě
Lékárna K.E.I. pharma s.r.o Koliště , Brno, telefon:   
Časové vymezení:
nepřetržitě
RZS – rychlá záchranná služba
Telefon: , případně 
Šlapanice, dne . . 

Sdělení:
• Historické muzeum ve Slavkově u Brna a Česká společnost Johann Strauss
pořádá letní Galakoncert Johann Strauss orchestru „Die ﬂotten Geister“
pod názvem „Z operety do operety“ na nádvoří slavkovského zámku v sobotu
. .  v : hod.
Na koncertě vystoupí světoznámý tenor ze Slovenska pan Miroslav Dvorský
se sopranistkou Luisou Albrechtovou z Prahy a koncertním mistrem a houslovým sólistou panem Jiřím Preisingerem, rodákem z Pozořic.
• Pracovnice České pojišťovny p. Marie Bendová, bude opět . .  na Obecním úřadě ve Tvarožné v době od : do : hod. poskytovat informace
týkající se všech produktů, které Česká pojišťovna poskytuje: životní pojištění,
úrazové, pojištění nemovitostí a domácností, povinné ručení a havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti.
Přijďte se bezplatně poradit i se svými stávajícími smlouvami. Možnost domluvení schůzky i v jiném termínu. Kontakt: tel.   , Marie Bendová,
e-mail: mbendova@servis.cpoj.cz.

Co je na první lásce nejpůvabnější? To, že málokdy skončí svatbou.
Balzac
Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
Bloch
11
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Motoristův koutek

Do tohoto čísla tvaroženského zpravodaje jsem shromáždil informace o tom,
jak se mladoboleslavská automobilka se snaží jít s dobou. Škoda Auto bude nabízet
Octavii se spalováním alternativních paliv a nová Fabia ve verzi Green Line by měla jezdit kolem  l na  km. Na závěr jsem přidal článek o novém pick-upu Škoda
Praktik.
Škoda bude vyrábět vozy na bioetanol
Škoda Auto hodlá v blízké budoucnosti nabízet vozy s pohonem na alternativní
paliva. Jistotou je zatím model Octavia s pohonem na směs bioetanolu a benzínu.
Mladoboleslavská Škoda Auto představila dva vozy s pohonem na alternativní
paliva. V obou případech jde o modely Octavia. Prvním představeným vozem byla
Škoda Octavia , MPI FlexiFuel, která umí spalovat směs bioetanolu a benzínu.
Druhým vozem (prozatím studií) byla Škoda Octavia CNG spalující zemní plyn.
Vozy s pohonem na směs bioetanolu a benzínu (E) Škoda uvede ještě v tomto
roce na švédský trh. Modely Škoda s pohonem na palivo E v České republice
k dostání budou zhruba za dva roky.
Automobily s pohonem na zemní plyn je Škoda připravena vyrábět od příštího
roku, čeká však na to, jaký bude o takové vozy zájem. U pohonu na zemní plyn
je největším problémem síť čerpacích stanic. V České republice je pouze  čerpacích stanic na zemní plyn.
Škoda vyvíjí úspornou řadu Fabia Green Line
Podle informací německého serveru Auto Motor und Sport vyvíjí česká značka
úspornou řadu automobilů, která na trh příjde pod označením Green Line. Fabia
Green Line má být pokračovatelem trendu, který zavedla mateřská automobilka
Volkswagen u Pola BlueMotion.
Škoda bude usilovat zavedením několika technických a konstrukčních opatření
o snížení spotřeby paliva a tím i produkce emisí CO (obě hodnoty jsou vzájemně
svázány). Podle prohlášení představitelů automobilky na šanghajské automobilové
výstavě, bude novinka produkovat méně než  g CO na  km jízdy. Polo BlueMotion vypustí v kombinovaném jízdním cyklu  g CO na km, což odpovídá
spotřebě , l nafty na  km. Počítá se prý také s benzinovými motorizacemi,
schopnými spalovat E.
V tuto chvíli zatím není potvrzeno, jaký motor bude mít Fabia Green Line pod
kapotou. Nejúspornější motorizací je v tuto chvíli Fabia , TDI PD ( kW), která
v kombinovaném cyklu jezdí za , l/ km, což odpovídá produkci  g CO
na  km jízdy. Základní cena tohoto vozu na českém trhu činí . Kč.
Škoda Praktik na českém trhu za . Kč bez DPH
První skutečná dodávka značky Škoda přichází po několikaleté pauze, protože
od ukončení výroby Pick-upů byly v nabídce jen verze N z osobních automobilů
značky Škoda nebo kombi s rozsáhlejším zaplechováním karoserie.
Tvaroženský zpravodaj
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Praktik je dvoumístný automobil s velkým nákladovým prostorem (jeho objem
 l, délka  mm, minimální šířka  a výška  mm) odděleným od kabiny
posuvnou bezpečnostní přepážkou.
První cena činí . Kč bez DPH za verzi s tříválcovým motorem , V
HTP ( kW). Ve výbavě je mj. ABS + MSR + Dual Rate (včetně kontroly brzdového obložení), elektrohydraulický posilovač řízení, čtyřramenný volant nastavitelný
ve dvou osách, otáčkoměr s digitálními hodinami, dva airbagy a přitahovače bezpečnostních pásů.
Základní cena za motorovou verzi , V ( kW) bude . Kč a dieselová varianta , TDI PD ( kW) bude začínat na . Kč (všechny ceny jsou
bez DPH).

u

Ze života…

Z historie Tvarožné ze zpráv Hlasu lidu (.)
Hlas, v Brně, v pátek . srpna 
Z Tvarožné. (Spolek vysloužilých vojínů ve Tvarožné) oslaví dne . srpna toh. r.
dvacetiletou památku trvání svého. Již pozval čestné členy svoje i okolní bratrské
spolky veteránské, jež téměř všecky přislíbily slavnosti té se súčastniti. Program
slavnosti jest:
. Budíček. . Vítání spolků. . Seřadění spolků. . Slavnostní kázání a služby
Boží. . Slavnostní průvod osadou. . Společný oběd. . Odpoledne zábava. Přednes dějin spolku našeho a některých řečí. Při zábavě zpívati bude chvalně známá
místní Cyrillská Jednota. Doufáme, že obecenstvo z blízka i ze zdáli, naši příznivci
a známí, jež tímto zdvořile zveme, hojnou návštěvou svojí nás poctí.
Hlas, v Brně, v neděli . září 
Z Tvarožné. (Spolek voj. vysloužilců.)
Bylo po válce s Prusy l. P. . Vojínové radostně vraceli se do svých domovů. I z farnosti naší přišli vojíni; jeden jenom nepřicházel a matička stará marně,
marně čekala s horkou slzou v oku a s trpkým žalem na srdci. Onť zůstal na bojišti,
kdež vylil drahou krev svou v boji za vlasť. Jakého tu bylo u nás vyptávání, jakého
vypravování, těšení a pláče žalostného i radostného! – Chtějíce jaksi veřejně poděkovati Pánu Bohu za šťastné navrácení z vojny, poprosili vojínové naši tehdejšího
důst. P. faráře a kanovníka P. Mat. Lavičku, aby na ten úmysl za ně sloužil slavnou
mši svatou. Právě v neděli před císařskými hody všichni sešli se k tiché svojí slavnosti do kostela, kdež lid, jakoby s nimi tytéž blahé city a tytéž vroucí díky k Bohu
vysílal, zpíval nadšeně pěknou píseň, již pan rektor s hudebníky na kůru provázeli.
Po službách Božích ujednotili se vojínové vysloužilci, každoročně slavnou památku
tu opětovati. – Tehda ještě muž v plné síle, nyní již stařeček p. Fr. Krček navrhl
vojínům, aby se čestně zavázali, že chtějí vždy v takovém přátelství býti, jako po ná13
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vratu z vojny; aby však nepřestávali na pouhé úmluvě, nýbrž aby učinili mezi sebou
dle jistých pravidel čili stanov spolek, jenž by se súčastňoval slavností církevních
i světských. Do spolku toho pak aby přijímáni byli pozdější vysloužilí vojíni. Tak
se stalo a p. Frant. Krček zvolen za prvního předsedu. Později teprve r.  zbudoval si spolek náš prapor s obrazy sv. apoštolů slovanských Cyrilla a Methoda s jedné
strany a blahoslavené Panny Marie vítězné se strany druhé. Svěcení prapora konáno
dne . července  za velikého účastenství lidu z blízka i z dáli. Kmotry praporu
byli vysokorodá paní hraběnka s J. Excel. vysokorodým panem hrabětem Egbertem
Belcredim z Líšně. Letos tomu právě  let. Jak již v novinách bylo oznámeno, konal spolek náš památku svěcení praporu svého dne . srpna. Pozval okolní spolky
veteránské, čestné členy své a protektora spolku J. Exc. vysokorodého pana hraběte
Egberta Belcrediho; týž však pro nemoc poctíti nás návštěvou svojí nemohl. Tvarožná oděla se toho dne v roucho slavnostní. Náves i ulice byly čistě uklizeny a s domů
vlály četné prapory. Samo nebe přálo nám, neboť slunéčko mile se usmívalo. Hned
po . hodině ranní nastal čilý ruch, když sešli se vysloužilci naši s hudbou vítat
přicházející spolky bratrské. Těch bylo valný počet. S hudbou a praporem přibyli
vysloužilci ze St. Rousinova, z Pozořic, z Ochoze, z Podolí, z Prace; pak deputace
ze Židenic, z Líšně, ze Šlapanic, ze Šaratic a z Křenovic. S nimi přijelo a přišlo mnoho hostí ze šírého okolí. Sotva dáno znamení ku službám Božím, seřadily se spolky.
Velení po obvyklém spůsobu svěřeno nejstaršímu z předsedů, starorousinovskému.
První kráčel oslavenec spolek Tvaroženský, za ním pak ostatní v ladném pořádku.
V pochod zaznívala libá hudba vybraných pochodův. U fary prošli jsme branou
vkusně upravenou, na níž bylo lze čísti vhodné nápisy. Obešli jsme kostel a seřadili
se před jeho hlavním vchodem, kdež setrvali jsme po celé služby Boží, jelikož pro
nával lidu nebylo možno do kostela se vměstnati. Tu vystoupil na vnější kazatelnu
dp. rada kons. V. Kosmák a v krásném slavnostním kázaní nadšeně mluvil o účelu
spolků veteránských a o cnostech vojínových. Poukázav na vojína setníka při ukřižování Krista Pána, napomínal všech nás, abychom navždy zachovali dobré cnosti
pravého vojína, abychom věrně stáli Bohu, vlasti, národu a králi. Na to sloužena
byla vp. P. Sedláčkem slavná mše sv., při níž Cyrillská Jednota zpívala mši od Stehla.
Po službách Božích seřadily se spolky k průvodu slavnostnímu, jenž skutečně velmi
se vydařil. U budovy školní deﬁlovaly před praporem Tvaroženským. Prošedše dědinou, seřadili se vysloužilci na návsi pod lindami v kruh. Tu oslovil je místopředseda p. Poulík, vřele vítaje všecky a děkuje jim za tak hojné účastenství. V odpověď
promluvil p. Hrabálek ze Šlapanic delší řečí, za niž odměněn hlučným potleskem.
Jednatel p. Kaláb přečítal pak vhodně sepsaný nárys dějin spolkových. Při obědě, jenž následoval, proneseno několik přípitků. Odpoledne nastala volná zábava.
Tu osvěžila místní Cyr. Jednota některými písněmi a sbory, za něž jakož i za zdařilý
zpěv v kostele dostalo se jí lichotivé pochvaly. Slavnost konána bylo spůsobem důstojným O to hlavní zásluhu mají velební páni místní, že laskavě vyhověli prosbě
vysloužilců a měli slavnostní kázaní se slavnou mší svatou a potom slavnosti samé
též se súčastnili. Za to vzdávají se jim tuto vroucí díky. Rovněž děkovati dlužno
za účastenství slavným spolkům a deputacím spolků bratrských, slavné Jednotě
Tvaroženský zpravodaj
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Cyrillské, bodrým občanům našim, slav. představenstvu obce i všem, kdož o zdar
slavnosti naší péči a starost měli.
Pro Tvaroženský zpravodaj vyhledal Jiří Čalkovský, kronikář obce Podolí.
Příště o pěveckém sboru ve Tvarožné .

15
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola
V úvodu svého příspěvku bych chtěla zhodnotit několik akcí, které proběhly
v uplynulém období. Před Velikonocemi byla již tradičně vyhlášena soutěž o nejoriginálnější kraslici roku. Letošní vítězkou se stala Anežka Buchtová. Do soutěže
bylo přihlášeno celkem  vajíček, a vzhledem k tomu, že všechny byly zajímavě a
netradičně zpracované, bylo opravdu těžké vybrat tři k ocenění.
Další akcí školy byla návštěva dvou zajímavých výstav v Muzeu ve Šlapanicích.
Na pěší túru se vydaly všechny čtyři třídy naší školy. V muzeu pro ně byla připravena nejen prohlídka s odborným výkladem, ale i pracovní dílna, kde si žáci mohli
vyzkoušet, co vědí o bylinkách a také testík z vědomostí nabytých na výstavě o pravěku. Na závěr většina dětí navštívila cukrárnu, kde si smlsla na výborné zmrzlině
a pak už jsme šlapali zpět do Tvarožné.
V měsíci dubnu se ve škole také konaly hovorové hodiny a výstava dětských výtvarných výrobků s tematikou jara a Velikonoc. Žáci . a . ročníku reprezentovali
naši školu v utkání vybíjené, které pořádala ZŠ Brno, Jihomoravské náměstí.
A co nás čeká v posledních dvou měsících letošního školního roku? To určitě
naleznete na webových stránkách naší školy. Pro čtenáře Zpravodaje vybírám několik aktivit:
. . jízda zručnosti s dopravními testy
. . Den otevřených dveří
. . výlet na zámek v Rosicích
. . třídní schůzky v .hodin
.–. . pobyt na škole v přírodě
. . předtančení, tentokrát české besedy, na tradičních hasičských hodech
a dále podle počasí – atletické závody, minifotbal, cyklovýlety, ping-pongový turnaj, návštěva bazénu ve Vyškově a jiné… V pátek . června bude letošní školní rok
slavnostně zakončen a samozřejmě bude žákům předáno vysvědčení.
Na závěr přeji všem čtenářům Zpravodaje hodně pěkných jarních dnů.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná
Na počátku mého příspěvku bych se krátce zmínila o akcích v mateřské škole, které proběhly v měsíci dubnu. Všichni rádi vzpomínáme na jízdy zdatnosti,
kde děti absolvovaly různé disciplíny v jízdě na „dopravním prostředku“ a na závěr
získaly řidičský průkaz. Samozřejmě se musím zmínit i o „Pálení čarodějnic“ a
o soutěžním dopoledni, které bylo ukončeno „čarodějnickou zkouškou“. Podotýkám, že tuto zkoušku složily bez výjimky všechny děti.
A nyní bych ve stručnosti načrtla aktivity plánované na měsíce květen a červen.
. května jdeme na vycházku do MŠ Velatice. Tam nás čeká skákací hrad a zajímavé dopoledne plné zábavy. . května k nám do mateřské školy přijede divadlo
Tvaroženský zpravodaj
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Radost s Malou
medvědí pohádkou. . května nás
navštíví výtvarnice paní Matoušková a bude s dětmi
malovat na trička.
Věřím, že vlastnoručně vyrobený
obrázek na tričku
bude pro děti tou
největší odměnou.
. června přivítáme v mateřské
škole maňáskové
divadlo z Hodonína s pohádkou Králíček Otíček. V měsíci červnu ještě plánujeme
výlet do ZOO koutku ve Vyškově spojený s návštěvou tamějšího Dinoparku. Určitě
se vydáme na pěší výlet na McDonalds a porozhlédneme se po okolních krásách
přírody. Na konci měsíce června ještě pojedeme na soutěž v atletice do Pisárek.
Myslím, že výčet akcí byl vyčerpávající.
Na závěr všem přeji hodně sluníčkových a příjemných dnů
Více najdete na našich webových stránkách www.materskeskolky.cz.
Bc. Yvona Hrbáčková

INZERCE
Provádím veškeré podlahářské práce, kladení PVC, korku, koberců, laminátové podlahy, broušení a renovace parket.
Kontakt: Michal Kos, Mokrá 342, mobil: 605 858 375
Nově otevřená prodejna v Křenovicích
LEVNÁ MÓDA Z USA – výběrový secondhand
- přijatelné ceny
- vysoká kvalita
- outletový prodej značkových oděvů (GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, GEORGE, SPEEDO, REEBOK)
Adresa: Na Liškově 550, 683 52 Křenovice
Otevřeno: po–pá 9:30–17:00 hod.

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do . čísla Tvaroženského zpravodaje v roce 
je stanovena na . července . Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě
na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje.
17
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Naši jubilanti

květen–červen 
 let

Galová Anna , Tvarožná 

 let

Kohout Jaromír, Tvarožná 
Pluháčková Pavlína, Tvarožná 

 let

Urbánek Jan, Tvarožná 
Chaloupka Josef, Tvarožná 

 let

Omasta Zdeněk, Tvarožná 
Blaháková Anežka, Tvarožná 

 let

Fišerová Libuše, Tvarožná 
Dostalová Jarmila, Tvarožná 
Konečný Jan, Tvarožná 
Chlup Jan, Tvarožná 

 let

Kubicová Růžena, Tvarožná 

 let

Sukeník Milan, Ing., Tvarožná 
Rampula Pavel, Tvarožná 
Horáček Vladimír, Tvarožná 
Kalábová Zdeňka, Tvarožná 

 let

Neužilová Marie, Tvarožná 
Plevová Vlasta, Tvarožná 
Jandová Eva, Tvarožná 
Švec Jiří, Tvarožná 
Daněk Josef, Tvarožná 
Všem jubilantům blahopřejeme!

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
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Taneční ve Tvarožné

Něco z historie...
• vítání novorozeňat
• hody

