Vydává obec Tvarožná

Ročník 37 číslo 3

květen–červen 2009

Výstavba kanalizace

 Obsah



Slovo starosty

3

Zajímavosti z obce
Informace
Stromy na naší návsi
Další informace
– Kulturní dění na www stránkách
– Telefonická krizová linka
pro zdravotně postižené
– Zelená úsporám
– Setkání v Mokré

4
4
5
6
6

Informace Z.O. 
Daň z nemovitostí

8
8

Upozornění občanům
Provozní doba sběrného střediska
komunálního odpadu

8

Zprávy komisí ZO
Splašková kanalizace

8
8

Z činnosti zájmových organizací
Návštěva u P. Jana Nekudy
ve farnosti Náměšť nad Oslavou
Hasičská pouť Křtiny 2009
Zpráva oddílu stolního tenisu
– sezóna 2008/2009

6
6
6

8

10
10
11
12

Ze života…
Vlastimil Blahák podruhé 

13
13

Okénko do života ZŠ a MŠ 
Základní škola Tvarožná
Mateřská škola Tvarožná
Uzávěrka příštího čísla

16
16
16
17

Naši jubilanti

18

Slovo starosty

Vážení občané,
začalo jaro a naše obec se opět pozvolna proměnila ve velké staveniště. A nejen
to. Přes naši obec je intenzívně přepravován materiál pro výstavbu v dalších obcích. Stavba je složitý organizmus a mám
dojem, že není příliš řízena. Ze strany naší
obce se nám jeví především málo vzájemné komunikace všech stran a předávání
informací.
Opravy místních komunikací po splaškové kanalizaci začaly 16. dubna na spojovací komunikaci od křižovatky na Konci
do Gastlu a kolem bývalého zahradnictví.
Pro toto zahájení byl rozhodující kontrolní
den 15. dubna, na němž jsme se dohodli
se zhotovitelem stavby. Stále ale nemáme
potvrzenu možnost čerpání finančních
prostředků z úvěru, poskytnutého Svazku
Šlapanicko Komerční bankou.
16. dubna byla podepsána smlouva
se zhotovitelem, vzešlým z výběrového řízení, na obnovení vozovky na návsi.
Rozsah prací určuje projekt ing. Holotíka
s názvem Náves 1, 2 a 3. Termín dokončení části 1 a 2 je do konce července, části 3
do konce října.
Po zaměření sítí bylo v pondělí 20.
dubna předáno firmě staveniště na návsi. Druhý den byly firmou Eurovia (dříve
Silnice) jako subdodavatelem firmy IMOS
zahájeny zemní práce. Povrch komunikací bude podle rozhodnutí Zastupitelstva
obce z asfaltu a parkovací stání z dlažebních kostek. Tato investice bude financována z úvěru ve výši 8 mil. Kč, poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou v Praze. Úvěr odsouhlasilo Zastupitelstvo obce na svém jednání 17. prosince 2008. Smlouvu na tento úvěr jsem podepsal v centrále banky na Jeruzalémské

Fotografie obálka Ing. Vilém Šimek, Petr Pejřil a ČMC.
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ulici v Praze 23. dubna. Celková cena prací
je včetně DPH ve výši 11 642 448 Kč.
Do komunikací v obci bude v krátkém
času investováno nebývalé množství financí, které bude z větší části v dalších
letech spláceno. Pro ilustraci uvedu předpokládané ceny některých dalších úseků
podle přehledu, zpracovaného stavební
komisí. Chodníky v Hlinkách 400 tis. Kč,
Krhon 1,4 mil. Kč, Nová ulice 900 tis. Kč
a úsek u školy 730 tis. Kč. Čekají nás také
náročné opravy některých úseků dešťové
kanalizace. Z vlastních zdrojů si musíme
ponechat rezervu na náš podíl na opravě
krajské komunikace od kovárny ke kostelu.
Oprava krajských komunikací na Sivické ulici byla zahájena demontáží starých obrubníků v úterý 5. května. Kromě
obrubníků a vozovky budou opraveny

dešťové vpusti a chodníky. Stejný rozsah
prací bude následovat i Za humny.
Ve lhůtě pro odvolání ještě dobíhají
dvě výběrová řízení na některé chodníky
a místní komunikace. Jedno vypsala obec
a druhé Svazek Šlapanicko.
Rozhodnutí o předání splaškové kanalizace do předčasného užívání stále nebylo vydáno. Předpokládaný termín předání
tedy nevyšel. Stále tedy nemůžeme zahájit připojování svých domů.
Úpravy zeleně dle znaleckého posudku byly provedeny na návsi. O tom si přečtete na jiném místě Tvaroženského zpravodaje.
V květnu a červnu se uskuteční řada
tradičních soutěží, kulturních a sportovních akcí. Jejich přehled najdete na našich
internetových stránkách i v tomto zpravodaji.
František Kopecký
starosta obce



Zajímavosti z obce

Informace
15. března odvysílala Česká televize v pořadu Kalendárium příspěvek o našem rodákovi Bohumilu Blahákovi.
		 O jeho životě jsme psali v minulém Tvaroženském zpravodaji. Doplňující
informace zveřejňujeme i v tomto čísle.
23. března se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
16. dubna začaly opravy místních komunikací po splaškové kanalizaci. V cementárně
v Mokré se setkali představitelé obcí s vedením společnosti Českomoravský cement.
21. dubna začala obnova komunikací na návsi.
23. dubna byla v pražské centrále ČMRZB podepsána smlouva na úvěr ve výši 8 mil. Kč,
určený na financování obnovy místních komunikací na návsi.
25. dubna jsme si připomenuli osvobození obce v roce 1945.
30. dubna se za hasičskou zbrojnicí pálily čarodějnice.
4. května bylo na Sivické ulici rozmístěno dopravní značení a druhý den začaly opravy
komunikace demontáží starých obrubníků.
17. května se sejdou příznivci dechovky v areálu kulturního domu na již XII. přehlídce
dechovek, pořádané obcí k výročí narození kapelníka Julia Antoše.
Tvaroženský zpravodaj
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		 V programu vystoupí dechové hudby Hanačka, Mladá muzika z Kyjova,
dechovka ze slovenské Bojnice a Lácaranka z Kobylí.
23. května pořádají skauti Šprýmiádu.
27. května přivítáme nové občánky a poblahopřejeme jubilantům.
31. května se uskuteční dětský den ke Dni dětí.
1. června pořádá Sbor dobrovolných hasičů Hasičský den pro děti.
5. a 6. června budeme ve volební místnosti na Obecním úřadě volit do Evropského
parlamentu.
6. června se na Sokolovně uskuteční festival Komorních orchestrů.
7. června budou na návsi, tak jako každoročně, soutěžit hasičské sbory.
13. června můžete navštívit tradiční hody, již podruhé pod patronací obce.
27.–28. června očekáváme návštěvu sportovců a představitelů obce z naší družební
obce Kvačany.

Stromy na naší návsi
Tvarožná je jedinečná tím, že má rozlehlou náves se stromořadím, jakou nemá
žádná obec v dalekém okolí. Tato obrovská zeleň přímo ve středu obce vytváří velice příjemné a zdravé prostředí pro naše
občany. Stromořadí pouze na návsi tvoří
87 stromů, především kaštanů, jinak jsou
zde lípy, topoly, jasany a ořešáky v různém stáři a velikosti. Bohužel v posledních létech se takřka při každém silném
větru nebo bouřce ulamují větve ze starých stromů, v horších případech dojde
k vyvrácení celých stromů, jak tomu bylo
naposledy v březnu letošího roku. Vzhledem k těmto skutečnostem Rada obce
nechala již před dvěma roky vypracovat
znalecký posudek od dendrologa Ing. Renaty Žižlavské na stav jednotlivých stromů. Podle tohoto posudku byly v minulých dnech odstraněny tři nebezpečné
stromy a proveden radikální řez topolu
u Šírového. Každý takový zásah je u občanů brán s různými názory. Jedni si oddechnou, že se nemusí strachovat při větrech o svůj majetek a zdraví, druhým vadí
prázdný prostor a změna pohledu na část
návsi. Připomínám, že tato část bude ještě
5

v letoším roce dosázena novými stromy
tak, aby do budoucnosti zůstala náves nezměněna.
Rada obce dostala v tomto období petici a ústní sdělení s žádostí o skácení dalších stromů, které jsou dle znaleckého posudku považovány za esteticky významné
solitéry na návsi. Z tohoto důvodu byl požádán další znalec o posouzení problémových stromů. Všichni víme, že pokácení
takových stromů je nevratné a vyžaduje
složité vydání rozhodnutí, ke kterému
se mohou vyjadřovat všichni občané.
Bohužel odborné pokácení je jistě bezpečnější, než vyvrácení, které může mít
velice nepříjemné důsledky na majetku,
nemluvě o bezpečnosti samotných občanů. V minulých létech bylo na místech
po vykácených a vyvrácených stromech
vysazeno 21 nových stromů, především
kaštanů. Velice se osvědčily červené kaštany, které nenapadá klíněnka a jsou podstatně menšího vzrůstu.
Komise životního prostředí navrhuje vypracovat dlouhodobý plán obnovy stromů na návsi tak, aby zásahy byly
co nejšetrnější. Dále úpravy dělat pouze
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na odborné doporučení znalců a brát
v potaz i připomínky a návrhy všech občanů, kteří mají o tuto problematiku zájem.
Dle posouzení jsou nebezpečné především staré kaštany, které jsou asi 160 let
staré a v posledních létech jsou každoročně napadány klíněnkou, která je postup-

ně oslabuje, proto snadno podlehnou
hnilobným procesům, čímž ztrácí stabilitu.
Naší snahou bude provádět novou výsadbu ještě v roce pokácení starých stromů, a to především červenými kaštany tak,
aby ráz naší krásné návsi zůstal zachován
pro další generace.
Ing. Jiří Havel – místostarosta

Další informace
Kulturní dění na www stránkách
Na úvodní stránku našich webových
stránek byl přidán odkaz největšího kulturního webu www.365dni.cz. Na něm se
dozvíte nejaktuálnější programy všech
kin, divadel, klubů, kulturních domů a festivalů. U informací naleznete množství doplňujících informací a fotografií.
Pořadatelé kulturních akcí mají možnost zdarma informovat občany o pořádaných akcích na odkazu http://programy.
sms.cz/kultura/brnovenkov, který všem
umožní přehlednou informovanost o kulturním dění.
Informace a programové změny můžete podávat prostřednictvím emailu kultura@365dni.cz

Linku provozuje PROSAZ – Společnost
pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, Kodymova 2526, Praha 5, prosaz@prosaz.cz, IČ: 430 05 853
www.prosaz.cz
Zelená úsporám
Je to program podpory obnovitelných
zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů.
Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí.
Web: www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
Množství informací o tomto programu
denně přinášejí veškeré naše sdělovací
prostředky.

Telefonická krizová linka pro zdravotně
postižené
Potřebujete pomoc, nevíte si rady? Zavolejte bezplatnou linku
Setkání v Mokré
16. dubna se již tradičně setkali představitelé okolních obcí s vedením společNarodilo se vám postižené dítě, neví- nosti Českomoravský cement a Carmeuse.
te na jakou dávku máte nárok, ztratili jste Přítomné hosty přivítal ředitel závodu
práci? Na vše dostanete odpověď.
Mokrá Jaromír Urbánek. Zazněly informaCílem krizové linky je telefonická kri- ce o eliminaci hluku při výrobě cementu,
zová pomoc, pomoc při uplatňování práv o monitoringu životního prostředí v okoa oprávněných zájmů, odborná konzulta- lí závodu, o modernizaci výroby slinku,
ce a pomoc v oblasti zdravotní, psycholo- mletí cementu a expedice. Vedení firmy
gické, sociální či pedagogické.
také zodpovědělo na vznešené dotazy.

800 246 642

Tvaroženský zpravodaj
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Informace Z.O.

Daň z nemovitostí
Upozorňujeme občany, že byla od roku 2009 zvýšena úřední cena pozemků ve Tvarožné,
a to z 11,03 Kč na 12,92 Kč. Z tohoto důvodu občané, kteří vlastní v k.ú. Tvarožná nějakou
půdu (orná půda, zahrada, vinice, louka atd.), budou mít od letošního roku zvýšený
výpočet daně z nemovitostí.
Během měsíce května obdrží občané složenky na daň z nemovitostí, které by měly být
uhrazeny do 31. 5. 2009, pokud výše daně nepřesahuje 5 000 Kč.
Na úřední desce Obecního úřadu je vyvěšena Vyhláška, která podává bližší informace.
Na sekretariátu Obecního úřadu je rovněž uložen, po dobu vyvěšení Vyhlášky (29. 4.
2009 –31. 5. 2009), jmenný seznam občanů s novým předpisem daně z nemovitostí pro
r. 2009, do kterého mohou občané v případě zájmu nahlédnout.
Marie Pelikánová



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
červen–červenec 2009
sobota
6. 6. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
17. 6. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota
27. 6. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
8. 7. 2009
15:00–17:00 hod.
sobota
18. 7. 2009
9:00–11:00 hod.
středa
29. 7. 2009
15:00–17:00 hod.
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2009, že se blíží konec termínu splatnosti!!!
Ing. Jiří Havel
místostarosta



Zprávy komisí ZO

Splašková kanalizace
Opravy komunikací po splaškovém odkanalizování ve Tvarožné pokračují pracemi
na návsi, Gastlu a v nejbližší době začne
oprava krajské komunikace na ulici Sivická. Opravy provádí firma IMOS. Nejvíce
diskutovanou otázkou zastupitelů obce
byla volba povrchu komunikací na návsi
(komunikace před OÚ je krajská a tudíž
spadá pod správu Silnice Brno). Po hlasoTvaroženský zpravodaj

vání byl na těchto komunikacích schválen
asfaltový povrch, kombinované varianty
asfalt, zámková dlažba, kostky nebyly
z hlediska urbanistického doporučeny.
Parkovací stání, zpomalovací retardéry
a mostek budou realizovány z původních
dlažebních kostek.
Množí se dotazy na možnost zbudování
si dalších vjezdů k nemovitostem oproti
8

původnímu plánovanému záměru. Názor
stavebního úřadu je stále stejný. Jedná
se o zásah do tělesa komunikace, bylo by
nutné požádat o rozšíření vjezdu a nájezdu na komunikaci. V případě místních
a okresních komunikací je nutné vydávat
rozhodnutí ve správním řízení (500 Kč stavební povolení), k žádosti je třeba doložit
jednoduchý projekt (situace, rozhledové
trojúhelníky, příčný řez) schválený DI PČR,
Rybářská 17, Brno, vyjádření majitelů IS
apod. Už z hlediska dopravního nedoporučuje stavební úřad povolovat další neplánované vjezdy. Šířka vjezdu 4 m je dostatečná k tomu, aby se na přidané stání
dalo zajíždět i šikmo.
Stále čekáme na vyjádření svazku o možnosti připojení jednotlivých domovních
přípojek na splaškovou kanalizaci. K samotnému připojení několik informací:
Pokud se nebudete napojovat přímo
do šachtového dna Vaší revizní šachty,
kde je vtokové hrdlo, ale přímo do těle9

sa šachty, požádejte instalatérskou firmu
Daněk (Tvarožná) č.p. 295 o odborné
napojení. Tato firma Vám provede vyfrézování otvoru, dodání spojky IN-SITU
s její montáží a po vzájemné domluvě
Vám může provést i napojení na Vaše
kanalizační potrubí. Na tuto skutečnost
musíte upozornit ty firmy, které budou
u Vás pracovat na kanalizační přípojce.
Je to rozhodnutí Svazku a obce Tvarožná.
V opačném případě nedostanete povolení k zásypu. K získání tohoto povolení je
nutné, abyste před zásypem provedené
kanalizační přípojky kontaktovali pana
Valného (732 575 252), nejlépe v pracovní
dny mezi 7.00–15.00 hod., který provede
kontrolu správnosti napojení a vystaví
Vám povolení k zásypu. Po uvedení Vaší
kanalizační přípojky do provozu je nutné
podepsání smlouvy o užívání kanalizační
přípojky.
Za stavební komisi
Valný Karel – technický pracovník
Ing.Šimek V. – předseda st.komise
Ročník 37 • Číslo 3 • květen–červen 2009



Z činnosti zájmových organizací

Návštěva u P. Jana Nekudy ve farnosti Náměšť nad Oslavou
Jak všichni dobře víme, v loňském roce
ukončil svoje několikaleté působení v naší
farnosti P. Jan Nekuda. Jeho novým působištěm se stalo město Náměšť nad Oslavou a k ní patřící obce. A právě do těchto
končin jsme se za naším bývalým panem
farářem v neděli 19. dubna 2009 vydali
na předem ohlášenou návštěvu.
Asi v 9.30 hod. vyrazila naše malá výprava v počtu zhruba 20 osob (z toho
bylo šest dětí) na cestu. Jelo se hasičským
vozem Volkswagen a několika dalšími
osobními vozidly. Před 11. hodinou jsme
dorazili do vesnice Březník, kde sloužil
P. Nekuda mši svatou. Před ní jsme se ještě stihli s panem farářem srdečně přivítat.
Po mši svaté jsme se společně přesunuli
do Náměšti nad Oslavou, kde jsme nejpr-

Tvaroženský zpravodaj

ve poobědvali v jedné z místních restaurací. A právě tohoto posezení jsme využili
k předání „dárků“. Společnými silami několika členů našeho SDH se nám podařilo zpracovat album fotografií, ve kterém
jsme alespoň stručně zavzpomínali na některé akce, které s námi pan farář za ta léta
prožil, nechyběly ani fotografie našeho
kostela sv. Mikuláše, fary a blízkého okolí. Dále jsme vyřídili pozdrav od starosty
obce, který zároveň poslal knihu o kopečku Santon, a mnoho dalších milých
pozdravů od našich tvaroženských spoluobčanů. Po dobrém obědě a příjemném
posezení jsme si ještě stihli za výkladu
pana faráře prohlédnout místní chrám
zasvěcený sv. Janu Křtiteli a v těsné blízkosti se nacházející faru. Kolem třetí hodi-
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ny odpolední jsme se rozloučili a vydali se
na zpáteční cestu, kterou si někteří z naší
výpravy zpestřili zastávkou na rozhledně
Hlína nacházející se nedaleko Ivančic.
Plni příjemných zážitků a pocitu pěkně strávené neděle, kdy nám i počasí přálo a sluníčko se na nás po celý den smálo,
jsme se šťastně vrátili do svých domovů.

v kostele měli všichni možnost prohlédnout si hasičské prapory všech zúčastněných sborů. Po mši svaté proběhly na náměstí ukázky hašení a hasičské techniky.
Tentokrát se předvedli i naši tvaroženští
mladí hasiči (poprvé v nových dresech),
kteří společně s vrstevníky z Bukoviny
(okr. Blansko) ukázali tak trošku netradiční
za SDH Tvarožná štafetu. I přes malé nedorozumění v proMichaela Pejřilová vedení proběhlo nakonec vše ke spokojenosti naší i organizátorů. Odměnou našim
dětem byl potlesk přihlížejícího obecenHasičská pouť Křtiny 2009
stva.
V neděli 26. dubna 2009 jsme v 9:00
Po zahnání hladu a žízně jsme se „nahod. vyrazili oběma našimi hasičskými lodili“ do našich vozidel a vrátili se na dovozy do Křtin na již 8. ročník hasičské pou- movskou základnu.
ti. Po příjezdu na místo určení proběhla
Poděkování patří mladým hasičům
prezence a seřazení vozidel do kolony. za předvedení ukázky a dospělým za staV 10:00 hod. průvod pomalu vyšel a poté rost a také trošku trpělivosti, které je při
se i rozjel směrem ke křtinské katedrále. těchto akcích zapotřebí.
Tam se konala mše svatá, kterou sloužil
za SDH Tvarožná
Otec P. Prnka. Během průvodu i obřadu
Petr Pejřil

11

Ročník 37 • Číslo 3 • květen–červen 2009

Zpráva oddílu stolního tenisu – sezóna 2008/2009
Chtěl bych Vás touto cestou informovat
o činnosti hráčů stolního tenisu po právě
ukončené sezóně 2008/2009. Již třetím
rokem hrajeme a trénujeme v nově zrekonstruované Sokolovně. Tréninky máme
každé úterý a čtvrtek ve večerních hodinách, v neděli v 9.00 hod. ráno se zpravi-

dla odehrávají soutěžní utkání. Tak jako
již několik předchozích sezón jsme i letos
postavili do soutěží okresního přeboru
3 družstva.
Tým „A“ s kapitánem Jirkou Procházkou
si vyzkoušel poprvé soutěž OP II., do které
se probojoval svými výbornými výsledky

Konečné výsledky jednotlivých soutěží:		
Okresní přebor II. třídy
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body
44

1

Ostopovice A

21

8

7

6

0

787:670

207:171

2

M. Knínice B

21

9

2

10

0

742:702

192:186

41

3

Mokrá C

21

8

2

11

0

670:752

175:203

39

4

Lažánky A

21

7

3

11

0

726:721

190:188

38

5

Tvarožná A

21

3

4

14

0

623:812

149:229

31

6

Ostrovačice A

21

4

2

15

0

577:864

130:248

31

Body

Okresní přebor IV. třídy
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba B
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

1

Ostrovačice B

21

13

2

6

0

768:687

209:169

49

2

Tvarožná B

21

11

1

9

0

741:719

188:190

44

3

D. a H. Loučky A

21

8

2

11

0

707:690

188:190

39

4

Rebešovice D

21

5

4

12

0

684:750

173:205

35

5

Prace B

21

4

3

14

0

621:796

156:222

32

6

Mokrá D

21

3

0

18

0

517:868

122:256

27

Zápasy

Body
56

Okresní soutěž
Tabulka soutěže po 10. kole – Nadstavba A
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

1

Lomnička A

20

17

2

1

0

878:436

261:99

2

Kanice A

20

17

1

2

0

812:522

233:127

55

3

Lažánky C

20

14

2

4

0

845:495

248:112

50

4

Tvarožná C

20

9

0

11

0

659:707

173:187

38

5

Rebešovice E

20

8

0

12

0

584:773

150:210

36

6

N. Bránice D

20

5

0

15

0

512:801

128:232

30

Tvaroženský zpravodaj
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v loňské sezóně. Nutno dodat, že tato soutěž se již hraje na velmi dobré úrovni a dosáhnout alespoň dílčích úspěchů není
vůbec snadnou záležitostí. Jako v předchozích sezónách se nejlépe dařilo našemu nejlepšímu hráči Pavlu Kousalovi ml.,
jehož úspěšnost ve druhé části soutěže
dosáhla skoro 85 %. Klobouk dolů... i tak
to týmu nestačilo a po ročním působení
v OP II. se vrací do OP III. Určitě to ale byla
pro všechny hráče týmu dobrá škola.
Týmu „B“ se se svými posilami z Jiříkovic
a Viničných Šumic v soutěži OP IV. tradičně daří. Hráči základní čtyřky bojovali až do posledních utkání o co nejlepší
umístění, avšak účast mezi družstvy bojujícími o postup do vyšší soutěže jim unikla
jen o několik bodů. Tým se celkově umístil
na 8. místě.



Tým „C“ využívajíc rovněž posil z Jiříkovic
a Brna bojoval v závěrečné části soutěže
s týmy bojující o postup. I přes veškerou
snahu všech účastníků to na postup tentokrát nevyšlo, ale i tak skončil na celkově
výborném 4. místě, což je určitě motivující předpoklad do příštích sezón.
V příštím roce bychom rádi nasadili
do soutěží opět 3 družstva. Tento předpoklad je však podmíněn dostatečným
množstvím hráčů, čímž chci říct, že nebýt
hráčů dojíždějících pravidelně z Jiříkovic
a Viničných Šumic, těžko bychom mohli
hrát v tolika soutěžích.
Ještě poznámka – v příštím roce se oddíl vrací z prostor nové Sokolovny zpět
na Kosmák, kde by nám měly být vytvořeny stejně dobré podmínky, tak jako v Sokolovně.
Za oddíl st. tenisu
Ing. Šimek Vilém

Ze života…

Vlastimil Blahák podruhé

(+21. 3. 1979)
V neděli 22. března, tedy v době, kdy
už bylo minulé číslo Tvaroženského zpravodaje v tiskárně, odvysílala Česká televize v pořadu Kalendárium relaci o našem
rodákovi Vlastimilu Blahákovi. Moderátorka Saskia Burešová ho představila
spolu s římským politikem Gaiusem Juliusem Caesarem, s informací o okupaci v roce 1939, s britským cestovatelem
Matthewem Flindersem a spisovatelem
Georgem Orvellem.
Na úvod zaznělo: „Dohadují se tři tuneláři, míníme tuneláře v původním slova
smyslu, kdo je lepší. „Když razíme tunel
my“, kasá se Francouz, „sejdeme se na půl
metr“. Angličan kontruje: „To my na čtvrt
metr.“ Čech jenom odfrkne: „Pche, to my,
dá-li pánbů se sejdeme na pět centimet13

rů.“ Angličan uznale kývá hlavou, ale pak
mu to sepne: „A nedá-li pánbů?“ „Pak
máme tunely dva.“
To byl oblíbený vtip vedoucího katedry geodézie a geotechniky na Vysoké škole dopravní v Žilině, profesora Vlastimila
Blaháka, autora osobité metody světelných řezů pro zaměřování tunelů a nositele mnoha civilních i vojenských vyznamenání včetně Válečného kříže.
Relace připomenula Blahákova studia,
tak jak jste si mohli přečíst v minulém čísle. Připomenula i jeho činnost za okupace,
kdy bojoval proti okupantům pod vedením Josefa Mašína, jednoho z proslulých
„Tří králů“, a také jeho působení v organizaci „Věrný pes“.
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Vlastimil Blahák, po útěku z německého vězení znovu zapojený do odboje,
také přijal jako nositel nejvyšší hodnosti
kapitulaci německé jednotky ve Velkých
Popovicích.
Po osvobození se jako podplukovník
generálního štábu stal velitelem Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Bylo
to poprvé, kdy se v dějinách rakouského
a československého VZÚ stal šéfem významného ústavu zeměměřič. Učil na Vysoké vojenské škole a na technice. Surové
výslechy ve vězení ale zanechaly na jeho
zdraví vážné stopy. Jednou ze svých prvních mozkových operací mu zachránil život profesor Zdeněk Kunc. Svůj život dožil
Vlastimil Blahák v kruhu své rodiny v Praze. Jeho studenti z Prahy a ze Žiliny na něj
vzpomínají dodnes.
Vlastimil Blahák je mimo jiné také autorem učebnice Akustická a radiová zaměřování v geodesii a kartografii (1955) a Základy geodézie (1962).
Zajímavé jistě je, že ho v rubrice Česká výročí v lednu 2005 (V. Blahák *30. 1. 1905)
uvádí na svých internetových stránkách Letohrad. Jeho „kolegy“ tam jsou například
kníže Břetislav I., operní pěvec Tomáš Krejčiřík, básník Jan Zahradníček, fotbalista Ladislav Vízek, šlechtic Bohuš Kostka z Postupic a český botanik a politik Vladimír Krajina.
Potěšitelné jistě je i to, že pracovníci České televize čerpali údaje pro svoji relaci
z našich internetových stránek včetně fotografie.
V příštím čísle si přečtete o dalším našem významném rodákovi herci Václavu Aloisi
Liškutínovi (*23. 9. 1929 +10. 10. 2000).
František Kopecký

CITÁTY

Chce-li člověk duševně pracovat, musí být střídmý v jídle.

Beecher

Nejlepší službou, kterou vám vedle zprostředkování pravdy může prokázat kniha,
je to, že vám dává podnět k přemýšlení!
Albert Hubbart
Za zdravého ducha ve zdravém těle bychom se měli modlit.
Ať je potrava vaším lékem a lék vaší potravou!

Tvaroženský zpravodaj

Juvenalius
Hippokrates
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Pojištění majetku občanů

25% sleva*

Zabezpečíme Vás i Vaši rodinu proti všem následkům
nepředvídatelných událostí

1. Pojištění nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti za škodu
ZDARMA – vedlejší stavby (garáž, dílna, bazén, ploty… pojištěny
automaticky bez navýšení pojistného)
Allianz pojišťovna kryje všechna pojistitelná rizika (např. povodeň, záplava,
vichřice…apod. ale samozřejmostí je i pojištění proti pádu letadla, dále i
škody vzniklé atmosférickými srážkami, nebo zkrat v elektromotorech,
přepětí apod.) U vandalizmu není nutné šetření Policií ČR a dopadení
pachatele.

2. Tři úrovně pojistné ochrany – Normal, Optimal a Exkluziv

Allianz pojišťovna nabízí klientům 3 varianty pojištění, které se liší rozsahem
pojistných rizik, limity plnění a pojistnou hodnotou pojištěných věcí.
Ve variantě Exluziv hradíme například i rozbití skla z jakékoliv příčiny (např.
děti rozbijí zrcadlovou stěnu, při vaření upustíte hrnec na sklokeramickou
desku apod.)

3. Pojistné plnění v nových cenách

Velkou výhodou pojištění u Allianz pojišťovny je plnění v nových cenách.
To znamená že pojistné plnění není sníženo o opotřebení. Bez amortizace.

4. Bonusy za bezeškodný průběh

Allianz pojišťovna za každý rok trvání pojištění bez pojistné události udělí 5%
slevu na pojistném. Velkou výhodou je i převod tohoto bonusu z předchozích
smluv
u konkurence.



5. Bezplatné asistenční služby

Allianz pojišťovna poskytuje svým klientům nadstandardní asistenční služby
zdarma, a to nejen k pojištění domácnosti. Uhradíme například i materiál
potřebný k odstranění havárie. V případě zabouchnutí dveří nebudeme
zkoumat příčinu a rovnou Vám pomůžeme.


> KONTAKTUJTE NÁS PRO PŘIDĚLENÍ SLEVY, KTEROU MŮŽETE VYUŽÍT I POZDĚJI <

↓

* Po období 1.5. – 30.6.2009 obdržíte u nás po předložení
výtisku tohoto zpravodaje slevu 25% na pojištění majetku.

↓ NA TĚCHTO KONTAKTECH ↓

Silvie & Petr PAVLÍKOVI
pojišťovací poradci Allianz pojišťovny a.s.
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PRACE, Žlíbek 261, 664 58
Tel.: 777 944 898, TSFN@EMAIL.CZ
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Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola Tvarožná
S příchodem jara vstupují školáci
do posledního čtvrtletí školního roku.
Program školní i mimoškolní činnosti
je i pro tyto dny velmi bohatý. Plánujeme
Výchovný koncert dechové hudby, výlet
do Muzea ve Šlapanicích, dopravní soutěž s jízdou zručnosti, v červnu ukázky
z práce hasičů, předtančení na hodech,
atletické závody, cyklovýlety do okolí,
vystoupení žáků na závěrečných třídních
schůzkách. Čeká nás také týdenní pobyt
na škole v přírodě tentokrát v RS Podmitrov u Tišnova. Vyučování bude zakončeno v pátek 26. 6. předáním vysvědčení
za druhé pololetí.
Ve druhé části svého příspěvku bych
se ráda vrátila k akcím, které již na škole
proběhly během třetího čtvrtletí. V lednu žáci ukončili svoje pololetní snažení
a odnesli si domů výpis vysvědčení. Z celkového počtu 59 žáků jich 48 prospělo
s vyznamenáním, z čehož 37 jich bylo
hodnoceno samými výbornými. V lednu
jsme také zapsali do nového školního
roku 5 budoucích prvňáčků. Zúčastnili
jsme se výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí, ve škole jsme již tradičně pořádali soutěž o nejoriginálnější kraslici roku,
kterou vyhrála kraslice Ondřeje Buchty ze
4. ročníku. Tvořivost dětí jsme podpořili
i jedno páteční dopoledne, které jsme věnovali tvorbě velkoplošných obrazů lepených ze sáčků od čaje. V dubnu jsme přivítali návštěvu z řad rodinných příslušníku
na Dni otevřených dveří a při Jarní výstavě
dětských výrobků. Navštívili jsme Jezírko
v Brně, kde pro nás měli připravený půldenní program v rámci EVVO a koncem
dubna nám přijel zazpívat pan Vojkůvka.
Během celého školního roku stále
ve škole probíhá třídění odpadů. Sběr PET
Tvaroženský zpravodaj

lahví, elektrospotřebičů a baterií. Sběr
starého papíru proběhl úspěšně v lednu
a další chystáme v polovině května. Také
sbíráme sušenou pomerančovou kůru
a léčivé byliny.
Na závěr děkuji všem sponzorům
a přátelům školy za jejich pomoc při realizaci školních i mimoškolních akcí pro děti.
Všem přeji pěkné a voňavé jarní dny.
Mgr. Věra Floriánová

Mateřská škola Tvarožná
Jarní měsíce jsou vždy v naší mateřské
škole ve znamení kulturních či sportovních akcí. Na konci dubna se konal v mateřské škole Čarodějnický rej ve spojení

s opékáním špekáčků. Každý z nás byl
pasován na čarodějnici a čaroděje prvního stupně. Ještě umět létat na koštěti
a můžeme hrát ve strašidelném filmu.
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Na počátku měsíce
května maminky
společně se svými
ratolestmi malovaly s paní výtvarnicí
Matouškovou obrázky, hrnky apod.,
které jistě najdou
své místo v každé
domácnosti. Jsme
rádi, že se všichni
v tak hojném počtu
této aktivity zúčastnili.
Dne 14. 5. 2009 přijede do mateřské
školy maňáskové
divadlo s pohádkou Začarovaný mlýn.
20. 5. vyhlašujeme v naší mateřské škole
PRUHOVANÝ DEN. V tento den půjdeme
všichni v pruhovaném oblečení na McDonalds, kde si společně pochutnáme
na zmrzlině nebo hranolkách.
25. 5. jedeme na atletické odpoledne, které se uskuteční v Brně-Pisárkách. Děti si
vyzkouší tradiční i netradiční atletické disciplíny a pořádně si zasoutěží.
V měsíci květnu – 27. 5. 2009 jedeme
na výlet do zahradní železnice v Drásově.
Provozní personál v prvorepublikových
uniformách nás zde bude provázet celé
dopoledne. Doufejme, že nám vyjde počasí.
1. června oslavíme Den dětí společně s hasiči z Tvarožné, kteří si pro nás připravili
zajímavé dopoledne.

9. 6. budou děti malovat loutku v podobě
panenky nebo panáčka. Jistě si každý rád
vyrobí svou hračku, se kterou se může
později tulit ve své postýlce.
11. 6. navštívíme Divadlo Bolka Polívky,
kde děti zhlédnou pohádku Za brankou
je drak. Čeká nás pohádka plná legrace
a písniček.
23. 6. v 15.30 se odehraje na školní zahradě Rozloučení se školním rokem pod
názvem Hurá na prázdniny. Toto rozloučení bude spojeno s pasování předškoláků na školáky. Srdečně všechny zveme
na toto letní odpoledne.
Všem čtenářům zpravodaje přeji hodně slunných jarních a letních dnů.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla
Uzávěrka pro doručení příspěvků do příštího čísla bude 7. července. 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.
17
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Naši jubilanti

květen–červen 2009
94 let

Galová Anna, Tvarožná 180

80 let

Kotulan Alois, Tvarožná 19

65 let

Kunc Miloš, Tvarožná 334
Olejníček Jiří, Ing., Tvarožná 271
Olejníčková Marie, Tvarožná 271
Hejduk Václav, Ing., Tvarožná 274

60 let

Dvořáček Stanislav, Tvarožná 304
Neužil Bohuslav, Tvarožná 14
Pelikán Vladimír, Tvarožná 327

50 let

Nečas Pavel, Tvarožná 266

Všem jubilantům blahopřejeme!

REKLAMA

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 15. 5. 2009, evidenční číslo: MK ČR E 10094, IČ: 002 82 731
kontakt – tel.: 544 226 101, e-mail: obec@tvarozna.cz, web: www.tvarozna.cz
příspěvky můžete zasílat i na: zpravodaj@jpk-design.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Z návštěvy u pana faráře Nekudy

Hasičská pouť ve Křtinách

Z návštěvy cementárny Mokrá

