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Dětský maškarní ples.

Ostatky



Slovo starosty

Vážení občané,
na tradičním místě Vám předám
několik důležitých informací z uplynulých dvou měsíců.
Na úterý 20. února byla do Mokré
svolána valná hromada Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko. Byl
zhodnocen rok 2006 a schválen rozpočet na rok 2007. Zazněly zde nejnovější
informace o I. etapě výstavby a také připravované II. etapě splaškové kanalizace
v rámci projektu Čistá Říčka-Rakovec.
I. etapa má vyčerpáno 90 % finančních prostředků a bude ukončena
finančním vyhodnocením v polovině
letošního roku. Všem zúčastněným
obcím byla v průběhu výstavby pravidelná roční splátka navýšena, obce si vzaly
úvěry na opravy průtahů obcemi. Pro
představu o cenových relacích uvedu,
že Blažovice si na opravu vozovek půjčily ze spořícího účtu 7 100 000 Kč, Jiříkovice 5 500 000 Kč a Prace 1 500 000 Kč.
Co obce druhé etapy a hlavně Tvarožná? Po zaplacení cca 570 tisíc za projekty přípojek v loňském roce zaplatíme
letos do konce března členský příspěvek
59 150 Kč, do konce dubna 208 000 Kč
za stavební povolení přípojek pro jednotlivé nemovitosti a do 15. května
letošní splátku na výstavbu 1 102 400 Kč.
Dosud není vyřešeno odvolání Svazku
proti rozhodnutí ÚHOS, zrušit uskutečněné výběrové řízení. Hrozí opakování výběrového řízení. Tím nastane
až několikaměsíční zpoždění a samozřejmě i zkrácení doby výstavby, protože původní termín ukončení II. etapy
stále platí.

V dubnu bude další valná hromada,
která bude volit předsednictvo Svazku na další období. Máme zájem, aby
v něm byl i zástupce obce Tvarožná.
V březnu očekáváme i valnou hromadu Obecně prospěšné společnosti
Mohyla míru Austerlitz, která zvolí na tříleté období správní a dozorčí
radu.
Dle informace ing. Eibla pokračuje příprava výstavby v bývalé cihelně
a vše směřuje k územnímu rozhodnutí
o umístění stavby.
Byla učiněna poptávka na cenovou
nabídku na technicko-ekonomickou
studii zásobování obce vodou u tří
firem s termínem předložení do 10. ledna 2007. Ze studie, kterou jsme potom
zadali technické divizi VAS Brno-venkov, vyplyne nejlepší způsob řešení problémů s vodou stávající i nové zástavby
v obci. Termín odevzdání je 10. března.
Nejaktuálněji se jeví oprava vodovodu na Krhoně. Posudek Vodárenské
společnosti určuje nutnost výměny
části potrubí. Cena za opravu dle projektu ing. Nekuly byla vyčíslena na více
než 500 tisíc Kč. Finanční náklady řešíme podáním žádosti o dotaci na Krajský
úřad JMK.
Probíhající změna Územního plánu
obce č. I určuje k zastavění nejen území
pod čerpací stanicí LPG (pro podnikání), ale i pozemky pro bydlení u polní cesty k Vinohradům. Zde je třeba
usnadnit novým stavebníkům situaci
a proto jsme na tuto lokalitu zadali
urbanistickou studii. Jejím zpracovatelem je Ing. arch. Matušek. Výstavba při-

Fotografie v tomto čísle Ing. Vilém Šimek a Jiří Svoboda.
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nese velké nároky na finanční prostředky na zasíťování pozemků. Budeme stát
před rozhodnutím, jak tuto situaci řešit.
Nově je zpracovaná dokumentace
na cestu k fotbalovému hřišti. Přináší nároky na menší výkup pozemků.
Současné vyčíslení nákladů pro vybudování vozovky je asi 2 mil. Kč. Realizace je možná až po ukončení položení
potrubí splaškové kanalizace a domovních přípojek.
Oprava čelní a boční hřbitovní
vyžadovala zpracování projektu, který jsme zadali ing. Buchtovi. Nabídku na zhotovení nám daly tři firmy.
O finanční spoluúčast žádáme i Velatice
a Mokrou-Horákov. Na opravu vyřizujeme stavební povolení.
17. ledna jsme se zástupci Zemědělské a vodohospodářské správy projednávali studii odtokových poměrů Pozořického potoka. Naší snahou je snížit
finanční náklady obcí Pozořice, Sivice
a Tvarožná, které jsou v této záležitosti zapojeny. Termín pro podání žádosti
o dotaci je 30. březen.
Chceme upravit i polní cestu v Hlinkách, která ovšem do tohoto projektu nespadá. Cílem je minimalizování
množství přívalových vod v Hlinkách.
Zde nebude třeba jednání s vlastníky
pozemků jako v předchozím případě. I na tuto úpravu lze žádat o dotaci.
O tom zatím není rozhodnuto.
Na Obecním úřadě je k nahlédnutí projektová dokumentace rozšíření
dálnice v katastrálním území Tvarožné, zhotovená firmou HBH projekt.
Hlavními stavbami jsou velký kruhový
objezd pro místní dopravu u Rohlenky
a dálniční napojení regionu u Holubic
přes kruhový objezd na státní silnici.
Součástí dokumentace je i mapa hlukoTvaroženský zpravodaj

vého zatížení okolí dálnice.
Úpravy sportovně-kulturního areálu
Kosmáku projekčně připravují ing. arch.
Zdeněk Tihelka a ing. arch. Mikuláš
Starycha. Byly jim předány připomínky
členů našeho Zastupitelstva.
Hasiči dostanou vozidlo VW transportér, bezúplatně převedené z majetku Ministerstva vnitra. Nutné budou
úpravy, které umožní uvedení vozidla
do užívání pro potřeby SDH.
Podařilo se vyměnit i vadné dopravní značky na obecních komunikacích.
Další objednané postupně namontujeme. U dalších komunikací jsme požádali o spolupráci Správu a údržbu silnic.
Je třeba se zodpovědně připravovat
na možnost pro získání dotací z EU.
Proto je třeba mít připravené projekty,
nejlépe ty, kde je předmět projektu společný pro více obcí. Ty mají největší šanci. Dá se na ně získat až 85 % finančních
prostředků a jsou zde i oblasti, na kterých má obec zájem. Druhou stranou
této možnosti je finanční náročnost
na zpracování žádosti a asi 75 % šance
na její získání.
Internetové stránky naší obce jsme
rozšířili o další osobnosti z období protifašistického odboje. Můžete
se seznámit s osobností Vlastimila
Blaháka, Bohumila Dostála, Františka
Havla a Richarda Knose. Připravujeme
ještě doplnění o Jana Frodla. V odkazu historie brzy přidáme události z let
1989-1998. V odkazu aktuality pravidelně zveřejňujeme informace o všem, co
by Vás mohlo zajímat.
Uskutečnila se řada kulturních akcí.
Divadelní představení, plesy, ostatky
a novinkou jsou taneční kursy. Máme
nabídky na další kulturní programy.
Důležitou prezentací obce a vrcholem


kulturních akcí v prvním pololetí bude
10. výročí hudebních slavností Julia
Antoše v neděli 20. května. Pozvali jsme
Mistříňanku, Božejáky, Lácaranku
i kapelu z rakouského Grosskrutu.
Blíží se jaro a s ním jarní úklid.
Naši obec někdy zbytečně hyzdí drobné a nepovolené soukromé sklád-



ky na obecních pozemcích. Za tipy
na zlepšení vzhledu obce, které spadají
do povinností obecních zaměstnanců,
Vám děkujeme. Ukliďme tedy obec pro
pěkný vzhled, který ocení návštěvníci
naší obce a hlavně my sami.
František Kopecký
starosta obce

Zajímavosti z obce

Informace

13. 1. ples TJ Sokol Tvarožná
14. 1. dětský maškarní ples.
26. 1. zahájení 11 lekcí tanečních kurzů na Sokolovně.
28. 1. divadelní představení Don Quijote de la mAncha na Sokolovně.
10. 2. tradiční věneček SDH.
17. 2. ostatky SDH, průvod masek, pochovávání basy.
24. 2. koncert skupiny Lehká noha a Kern na Sokolovně.
25. 3. ve 2.00 hodin opět přejdeme na letní čas.
• Svaz bojovníků za svobodu připravuje publikaci o osobnostech v odboji za německé okupace pod názvem: „Bojovali za naši svobodu za hranicemi naší vlasti“.
Zahrnuje území jižní Moravy a z Tvarožné v ní budou zmíněni nadporučík František Havel a generálmajor MUDr. Josef Liškutín. Termín vydání je duben 2007.
František Kopecký

Poděkování

• Jiřímu Liškutínovi z č. 255 za darování historických fotografií z pohřbu Josefa
Liškutína do obecního archívu.
• Vlastimilu Schildbergerovi z Moravského zemského muzea v Brně za impuls
pro napsání článku o sochaři Fabiánkovi. Doc. Vladimírovi Drápalovi
a Dr. Vlastě Svobodové za pomoc při přípravě informace o Františkovi Fabiánkovi pro toto číslo Tvaroženského zpravodaje.
• Doc. Drápalovi za pomoc při přípravě informace o Vlastimilu Blahákovi
a Slávkovi Dostálovi za životopis jeho otce Bohuslava Dostála na naše internetové stránky.

Děkujeme všem občanům a hlavně sponzorům, kteří nás jakýmkoliv způsobem
podpořili při pořádání tradičních plesů v lednu 2007.
Pořadatelé z TJ Sokol Tvarožná
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František Fabiánek a Tvarožná

Nahlédneme-li do Pamětní knihy naší obce, setkáme se na několika místech
se jménem Františka Fabiánka. Konkrétně jsou to zápisy o odhalení pomníku Václava Kosmáka, pomníku padlým z I. světové války a o pamětní desce umučenému
starostovi Stanislavu Veselému.
Připomeňme si Františka Fabiánka, který je jednou z mnoha osobností z různých oborů lidské činnosti, které naši obec navštívily.
Budoucí sochař František Fabiánek se narodil
14. října 1884 v Boskovicích, po absolvování základní školy se vyučil kameníkem. Z rodného města
odešel do Hořic, kde absolvoval kamenosochařskou školu. Následovalo studium pražské Akademie
výtvarných umění v letech 1905–9 u profesora Josefa Václava Myslbeka (*20. 6. 1848 +2. 6. 1922). V roce
1910 soukromě studoval u známého Augusta Rodina v Paříži. Následovala studijní cesta do Itálie.
Jeho oborem se stala monumentální plastika pro
architekturu, podobizny a drobná žánrová plastika.
Jako voják v I. světové válce se zařadil mezi ruské legionáře, z Ruska si přivezl i manželku. Z jeho
díla uvedu například sochu Světlonošky v Boskovicích, sochu známého mecenáše
architekta Josefa Hlávky, pomník kněze a hudebního skladatele Pavla Křížkovského
v sadech pod brněnským Špilberkem a sochy prezidenta T. G. Masaryka v Karviné
a Šumperku. Je autorem sochařské výzdoby v dětském pavilonu Zemského sanatoria v Jevíčku a v hospodářských školách v Olomouci, Židlochovicích a Valašských
Kloboukách. Na Ústředním hřbitově v Brně je řada jeho plastik (J. Máša, J. Auerswald, J. Kratochvíl). Je znám jako autor série plastik Hymna všelidskosti.
Kromě samostatných výstav v Hradci Králové (1911 a 1913) se zúčastnil několika kolektivních výstav.
Ve Tvarožné se ocitnul přičiněním Jana Švábenského a pro obec postupně
vytvořil pomník s litinovým portrétním medailonem P. Václava Kosmáka (1923) a
pomník padlým v I. světové válce (1927). Jako autor je zmíněn i u podstavce sochy
sv. Jana Nepomuckého na návsi, jak to říká restaurátorská zpráva pana Pavúčka
z 12. října 2002. Jeho dílem je také bronzová portrétní plaketa na pamětní desce
dřívějšího starosty Stanislava Veselého (1946).
Tvarožnou a hlavně doc. Vladimíra Drápala navštívil i v pozdějších letech. Žil
v brněnské Masarykově čtvrti a zde také 3. prosince 1967 zemřel.
František Kopecký

PRAMENY:
Nový slovník československých výtvarných umělců, díl 1, Ostrava 1993, str. 202.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, A-M, Praha 1995, str. 169.
Pamětní kniha obce Tvarožná.
Tvaroženský zpravodaj



Bohuslav Dostál

Narodil se 14. 9. 1907 v Židlochovicích u Brna jako třetí z pěti dětí. Brzy po jeho
narození odjela celá rodina do Německa, do Brém, kde byl jeho otec kazatelem
českých evangelíků. Vyrůstal tam až do roku 1919, do svých 12 let. Když se po první
světové válce celá rodina vrátila domů, mluvil lépe německy než česky. V češtině
se brzy zdokonalil. Po ukončení měšťanské školy
se přihlásil na Pedagogický ústav ve Spišské Nové
Vsi na Slovensku.
Po studiích učil na obecné škole ve Tvarožné
a v okolí – v Horákově, Velaticích a na měšťanské škole ve Šlapanicích. Ve Tvarožné poznal také
svoji budoucí manželku Boženu Eliášovou, se kterou se v roce 1932 oženil. Z manželství se narodily
tři děti.
Na období před druhou světovou válkou rád
vzpomínal. Učení dětí, práce v Sokole i pěkná
rodina – to vše ho uspokojovalo. Tato šťastná doba
však netrvala dlouho.
Po vyhlášení Protektorátu Bőhmen und
Mähren dne 15. 3. 1939 se vše změnilo. Pan Dostál
se zapojil do vojenského odboje Obrana národa. Za tuto činnost byl v březnu
1943 zatčen a až do konce války vězněn. Z počátku v Kounicových kolejích v Brně,
následně v Breslau (nyní Wroclaw) v Polsku. Zde byl dne 31. ledna 1944 odsouzen
lidovým soudem pro velezradu, ke ztrátě občanských práv a ztrátě majetku, do káznice. Pobyl v káznici ve Waldheimu a Chemnitz. Osvobozen byl Rudou armádou
dne 5. května 1945 ve Freiberku.
Domů se vrátil vyhublý a vysílený dne 14. 5. 1945. Vážil 46 kilogramů.
Ale mladý organismus si se vším poradil. S nadšením začal pracovat. Bylo mu
nabídnuto místo okresního školního inspektora v Moravském Krumlově, které
přijal. Mimo to se podílel na zřízení měšťanské školy ve Tvarožné v roce 1946.
Po únoru 1948, kdy se dostali k moci komunisté, odmítl jako sociální demokrat vstup do KSČ. Následovalo odvolání z místa okresního školního inspektora,
posléze i odvolání z místa ředitele devítiletky ve Tvarožné, které vykonával v letech
1948 až 1953. Od roku 1953 až do odchodu do důchodu pracoval jako učitel se stálou hrozbou propuštění, protože se údajně „nevyrovnal s náboženskou otázkou“.
On však vždy tvrdil, že vyrovnaný je. A byl. Celý život byl věřícím člověkem, který
svou víru neskrýval, a podle křesťanských zásad také žil.
Pan Bohuslav Dostál byl přímý a zásadový člověk, vždy udělal to, co považoval
za správné. Byl přísný k sobě a laskavě vlídný k druhým. Zemřel dne 20. října 1982.
Za svou odbojovou činnost byl prezidentem republiky vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Pamětním odznakem Svazu politických vězňů.
Zveřejněno ke stému výročí od narození Bohuslava Dostála.


Bohuslav Dostál ml.

Ročník 35 • Číslo 2 • březen–duben 2007

Jaro je tady

Tak máme ze sebou letošní zimu, která byla na naše poměry zcela atypická.
Sníh napadl pouze asi dvakrát a to na velmi krátkou dobu, takže náklady na zimní údržbu komunikací byly podstatně menší než minulá léta. Nemine nás ovšem
každoroční jarní úklid, jak na obci, tak v každém domě. Z tohoto důvodu se mění
i provozní doba sběrného dvora, aby občané mohli uskladnit nepotřebné věci
a odpad po jarním úklidu. Znovu musíme připomenout některé nepořádky, které
nám způsobují zbytečné problémy. Je to především ukládání skleněných a PET lahví do kontejnerů, kdy lahve jsou ponechány v taškách nezmačkané volně u kontejnerů, i když jsou tyto poloprázdné. Navíc došlo k odcizení jednoho kontejneru na
barevné sklo ze stanoviště u prodejny Rafajových. Nechce se nám věřit, že to spáchal tvaroženský občan. Další nešvar, který se velmi často vyskytuje v naší obci,
je odkládání igelitových tašek s domovním odpadem do košů u zastávek, parku
nad bývalým Svazarmem, u hřišť a pod. Domovní odpad patří do popelnic nebo

pytlů, které v pravidelných intervalech sváži firma SITA a.s. Není možné ani tento
odpad pálit v kamnech nebo volně na dvorech, což se v naší obci také vyskytuje,
především v oblasti Gastlu a na návsi, odkud nám chodí stížnosti, na nedýchatelný
zápach, který se v této oblasti někdy táhne. Z médií všichni víme, co tyto zplodiny
způsobují a je s podivem, že se najdou takoví občané, kterým se nechce tyto odpady
uložit na daná místa, i když to mají zaplacené a raději otravují svoje sousedy.
Na doporučení odborné firmy bude v nejbližších dnech provedeno pokácení
několika velkých stromů v naší obci. Jedná se o proschlý kaštan na návsi u Kalábového, vykotlanou lípu na okraji Hlinek a proschlého ořešáku u Švábenského. Při téTvaroženský zpravodaj



to akci bude ořezána smuteční vrba před obecním úřadem, která podle dendrologů
hrozí rozlomením při větším větru. Pod Santonem byly zlikvidovány suché švestky
kolem potoka a budou zde v jarním období vysázeny nové.
Z nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny došlo k vypuštění a slovení
rybníka pod Santonem, kde je přemnožen karas stříbřitý, tak jako u horní nádrže
v minulých létech. Je to první vypuštění této nádrže od roku 1996, kdy byla zbudována a byli jsme všichni zvědaví, co se zde najde a jak se nánosem změnilo dno
nádrže.
Ing. Havel Jiří
Místostarosta

Sdělení:

• ve dnech 23. 3. a 24. 3. se uskuteční v hasičské zbrojnici humanitární sbírka
• 8. dubna 2007 ve 20:00 hod. se uskuteční na Sokolovně ve Tvarožné koncert
skupiny EXPERIMENT 72
• 13. dubna 2007 se bude konat na Sokolovně ve Tvarožné slavnostní ukončení
tanečního kurzu
• SDH děkuje všem, kteří poskytli podporu pro zdárný průběh hasičského věnečku a ostatků.



Upozornění občanům

Provozní doba sběrného střediska komunálního odpadu
březen–květen 2007
středa 21. 3. 15:00–17:00 hod.
sobota 31. 3.
9:00–11:00 hod.
středa 11. 4. 15:00–17:00 hod.
sobota 21. 4.
9:00–11:00 hod.
středa
2. 5. 15:00–17:00 hod.
sobota 12. 5.
9:00–11:00 hod.
středa 23. 5. 15:00–17:00 hod.

Ing. Jiří Havel
místostarosta

Od 1. 2. 2007 došlo na provozovně pošty ve Tvarožné ke změně provozní
doby:
Otevřeno je: pondělí–pátek
8:00–12:00 hod.
			
14:00–17:00 hod.
Je zrušena odpolední hodinová přestávka, která byla od 15:00 do 16:00 hod!
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Další zprávy

Doplnění roční zprávy z evidence obyvatel za rok 2006

V seznamu narozených dětí za rok 2006 chyběl občánek Tomáš Dvořák, nar.
10. 11. 2006. Narozených dětí bylo tedy v roce 2006 celkem 11. Z toho 4 děvčata a
7 chlapců.
V seznamu zemřelých nebyla uvedena paní Františka Kunstová, která zemřela
31. 12. 2006.
Počet zemřelých se tedy zvýšil na 11. Z toho 6 žen a 5 mužů.
Celkový počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2006 v naší obci
zůstává nezměněn – celkem 1183.
Vzhledem k tomu, že v sestavách zasílaných z centrální evidence, které nám chodí
z MěÚ Šlapanice nebyli výše jmenovaní uvedeni, došlo k jejich opomenutí a uvedení do seznamů, za což se omlouváme.

Marie Pelikánová
evidence obyvatel

STUD NY a jejich právní náležitosti.

V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě „mediální
kampaně“, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností, v jejichž důsledku vzniká v podstatě zbytečná
panika mezi širokou veřejností.
Studny:
• Jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona
• Jsou dokonce speciálními stavbami – vodními díly dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb.
ve znění dalších předpisů (dále jen vodní zákon)
• Podle stejného § vodního zákona jde o vodní díla především sloužící k nakládání s vodami
• Podle § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám
a změnám jejich užívání, nebo k jejich odstranění, třeba stavební povolení
vodoprávního úřadu jako speciálního stavebního úřadu. Vodní zákon dále
říká, že slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení
k nakládání s vodami třeba, lze vodní dílo povolit, bylo-li povoleno odpovídající
nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla. V § 8
odst. 1 písm. b) vodního zákona se jednoznačně uvádí, že povolení k nakládání
s podzemními vodami je třeba k jejich odběru. Podle stavebního zákona plat-
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ného před rokem 2007 (zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění) musela mít každá
stavba, tedy i studna jako vodní dílo – mj. i platné kolaudační rozhodnutí.
Právní předpisy a jejich platnost:
• Výše uvedené pojmy (např. nakládání s vodami, povolení vodního díla) jsou známy a používány až příslušnými zákony o vodách platnými po 1. 1. 1955. Protože
studny byly zřizovány i před tímto termínem a byly např. povoleny v rámci stavby
rodinného domu (jako způsob zásobování vodou), vodní právo přijalo a používán následující výklad: „studny zřízené přede dne 1. 1. 1955 jsou považovány
za povolené – stavebně i nakládání s vodami“
• Současný vodní zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2002 a v přechodných ustanoveních
v § 127 odst. 7 říká, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních
vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro
individuální zásobování domácností pitnou vodou, a k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. 1. 2002, končí dnem 1. ledna 2008.
* Vodní zákon v současné době platný užívá mj. tyto pojmy a jejich výklad:
* Obecné nakládání s povrchovými vodami znamená, že každý může na vlastní
nebezpečí a bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba
zvláštního technického zařízení (§ 6 odst. 1)
* Naopak v žádném ustanovení o vodách podzemních nehovoří o obdobném
„obecném nakládání s podzemními vodami“
* V § 8 odst. 1 písm. b) je jednoznačně vyjmenováno, kdy je třeba povolení
k nakládání s podzemními vodami a jako první v řadě je uvedeno k odběru
podzemní vody
* V následujícím odstavci 3 jsou vyjmenovány případy, kdy povolení k nakládání s vodami není třeba. Obecně lze říci, že se jedná o mimořádné situace,
které nijak nesouvisí s běžným provozem studny – (s běžným a obvyklým
odběrem vody ze studny).
Shrnutí a návrh praktického postupu v jednotlivých případech:
1. Stavební povolení musí mít všechny studny zřízené po 1.1.1955. V současné
době jsou příslušnými úřady vodoprávní úřady (pro studny sloužící pro individuální zásobování vodou jsou to pověřené obecní úřady, pro právnické osoby,
hromadné zásobování atd. jsou to obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
odbory životního prostředí. Pro územní řízení, které předchází stavebnímu řízení, jsou to příslušné stavební úřady). Studny zřízené před 1. 1. 1955 se považují
za stavebně povolené. Pokud současný vlastník má k dispozici např. stavební
povolení rodinného domku, jehož součástí je i studna jako zdroj pro zásobování vodou, je toto dostačující. Vodoprávním úřadům postačí i jiný – vypovídající doklad, případně i čestné prohlášení apod. K žádosti o stavební povolení
se doporučuje přiložit stručnou dokumentaci studny (nikoli projekt)
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2. Protože u podzemních vod neexistuje obecné užívání, pro veškeré odběry podzemní vody musí být povolení k odběru (to vydává vodoprávní úřad – v současné době stejný jako v bodě 1). Výjimkou jsou odběry ze studní zřízené před
datem 1. 1. 1955, které se považují za povolené.
3. studny zřízené v období 1. 1. 1955 – 1. 1. 2002, stavebně povolené a s povolením k odběru podzemní vody. Příslušná povolení jsou v současné době v pořádku, avšak platnost povolení k odběru podzemní vody s výjimkou povolení
k odběrům podzemní vody ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou, končí dnem 1. ledna 2008 (viz výše). Nastává tedy
období, kdy osoba vlastnící studnu a odebírající z ní vodu (tj. studnu, která je
v režimu, kdy povolení k odběru rokem 2007 končí), musí k 1. 1. 2008 zažádat o:
* prodloužení povolení k odběru. Povolený odběr může vodoprávní úřad prodloužit tehdy, když se nezměnily poměry a podmínky proti období, kdy bylo
vydáno původní povolení a pokud je žádost o prodloužení povolení k odběru
podzemní vody podána nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby platnosti – v tomto případě k 1. 7. 2007 (viz vodní zákon § 9 odst. 5)
* vydání nového povolení k odběru podzemní vody. O nové povolení se žádá
v případech, kdy se změnily původní podmínky a nelze žádat o prodloužení
původního povolení, nebo když žadatel nestihl žádost o prodloužení podat
6 měsíců před uplynutím doby platnosti)
Poznámka:
povolení k odběru podzemní vody vydává vodoprávní úřad vždy pouze k žádosti, nevydává ho z vlastního podnětu, proto musí být žádost vždy podána.
4. povolení k odběru podzemní vody vydaná po 1. 1. 2002 nepodléhají režimu
popsanému v bodě 3 výše a jejich platnost nekončí ze zákona k 1. 1. 2008,
ale končí k termínu uvedeném v příslušném povolení, neboť právě po 1. 1. 2002
jsou již povolení vydávána na časově omezenou dobu a ta je v povolení konkrétně uvedena (viz vodní zákon § 9 odst. 1)
5. pokud je užívána studna bez stavebního povolení – podléhá sankcím „jako
černá stavba“ podle stavebního zákona. Osoba vlastnící a užívající takovou
studnu musí požádat o její dodatečné povolení (stavební)
6. pokud je odebíraná podzemní voda bez platného povolení k odběru nebo
v rozporu s ním (neplní se podmínky, odebírá se větší než povolené množství
apod.), vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží
pokutu za každý neoprávněně odebraný m3 podzemní vody ve výši 50 Kč.
Minimální pokuta je 5 000 Kč. Pokuta může být uložena zpětně, nejdéle
však 3 roky.
Na závěr několik doporučení:
1. nejedná se o nový nebo novelizovaný zákon, ale pouze o termín přechodných
ustanovení vodního zákona, který je znám již od roku 2002 a v průběhu roku
2007 (nejpozději k 1. 1. 2008) by mělo dojít k jeho naplnění
Tvaroženský zpravodaj
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2. protože se předpokládá obvyklý postup, kdy si občané své povinnosti nechávají „na poslední chvíli“, doporučuje se podat žádost již v průběhu roku 2007,
ne až ke konci, aby byla řádně a včas vyřízena
3. přestože vodoprávní úřady nepředpokládají zintenzivnění plošných kontrol,
v každém případě by měl mít každý vlastník (uživatel) studny k dispozici potřebná a platná povolení a odběry provádět v jejich rozsahu
4. vodoprávní předpisy obsahují vzor žádosti, kterého by měl žadatel použít, aby
komunikace s vodoprávním úřadem byla snadná (viz příloha).
5. vodní zákon říká, že podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními
vodami je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad
ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Jedná se o odborné vyjádření hydrogeologa, ten v podstatě podle místních podmínek určuje rozsah a tedy i cenu
tohoto vyjádření. Pokud vodoprávní úřad usoudí, že toto vyjádření není zapotřebí a odůvodní to, nemusí ho vyžadovat. Nelze tedy jednoznačně říci, zda bude
odborné vyjádření v konkrétním případě zapotřebí a ani kolik bude stát jeho
vypracování (upozorňuji na tuto možnost, cenu předpokládám ve stech, výjimečně tisících Kč).
Přeji úspěšné pořízení.
V Brně dne 22. 2. 2007

Z platných předpisů zpracoval:
Ing. Jiří Novák, VAS, a.s.

Pár slov nejen o kamnech a komínech

Končí topná sezóna, ale již dopředu musíme myslet na tu příští. Již několik let
se neprovádí preventivní prohlídky obytných budov dobrovolnými hasiči, o to větší
zodpovědnost je na majitelích objektů. Proto bych Vás chtěl seznámit s několika
zásadami požární prevence.
Každý rok díky technickým závadám či nedbalosti dojde k několika stovkám
požárů způsobených topidly, kouřovody či komínovými tělesy. Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek příliš blízko topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách
topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin.
Lidé často zapomínají na nutnost umístění ochranných podložek pod topidly
nebo praktikují nesprávný způsob roztápění, např. pomocí benzínu či jiných vysoce hořlavých látek.
Při používání topidel je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich správné instalaci a údržbě. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy je ve vlastním zájmu řídit
se striktně návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. Z návodu se spotřebitel dozví kdo a jak může topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádět
13
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údržbu a v jakých intervalech ji provádět. V žádném případě neinstalujte topidla
bez odborné pomoci.
Vždy je třeba dodržovat zásady bezpečné vzdálenosti.
Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr),
skladujte pokud možno co nejdál od topidel. V žádném případě neodkládejte
na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na barvy
nebo laky.
V případě topidel na tuhá paliva je nutno dávat bedlivý pozor na žhavý popel.
Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nádoby z nehořlavého materiálu (např.
kovu, ne do plastové popelnice).
Topné těleso na tuhá paliva bychom měli zabezpečit ochrannou podložkou
pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a
zabrání tak žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka musí u všech spotřebičů na pevná paliva (kromě krbu) přesahovat
půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem
a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření se jedná
o 60×30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka 80×40 cm).
U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na v koupelnách často používané infrazářiče. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto
v jejich blízkosti (cca 1 m) neměly vůbec vyskytovat.
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů
a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě.
O zásadách bezpečného zacházení s tepelnými zařízeními se více dozvíte v normě ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných spotřebičů).
Nesmíme však zapomínat ani na komíny a kouřovody, tedy rouru spojující
kamna s komínem, který odvádí z kamen zplodiny hoření. Komínová tělesa je třeba
udržovat v dobrém technickém stavu. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybrání
odpadu by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu.
Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti.
Je-li do komínu zapojen spotřebič na tuhá nebo kapalná paliva, musí se komín čistit (kontrolovat) nejméně 6× ročně, v případě spotřebiče s výkonem nad 50 kW
stačí 4×. Pokud je do komínu zapojen spotřebič na paliva plynná a komín je vybaven komínovou vložkou, čistění a kontroly by se měly provádět nejméně 2× ročně,
bez vložky pak 6×. V případě napojeného spotřebiče s výkonem větším než 50 kW
by mělo být čistění komínu provedeno alespoň 4× za rok.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny 1 m. Také v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu
do komínového tělesa může díky uvolněným zplodinám způsobit smrt zadušením
ve spánku. Neudržovaný komín rovněž snadno zapříčiní výbuch kamen. Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu.

Tvaroženský zpravodaj
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Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou! Komín by mohl popraskat. I v případě hrozícího nebezpečí se snažte
jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte životy a zdraví, teprve
potom majetek.
Za okrsek Pozořice



Jiří Bajer v.r.
starosta okrsku Pozořice

Ze života…

HLAS – Noviny pro lid.

V Brně, ve čtvrtek 4. února 1892
Dopisy z venkova
Od Tvarožné. (Úmrtí)
V neděli odpůldne, právě když nebe nejvíce plakalo, uložili jsme k dočasnému
odpočinku na nové části rozšířeného hřbitova milou dušinku, stařenku více jak
80letou, dlouholetou pečlivou hospodyňku, pravou to Martu našeho milého kukátkáře, paní Annu Zajíčkovou. Málo jest kněží diecése brněnské, a mezi nimi biskupové, preláti a nejvyšší hodnostové, kteří by ji neznali, málo těch, kteří by jejího
pohostinství nepoužili, pohostinství to právě slovanského a křesťanského. A co jest
osob stavů jiných, a tu opět knížata, hrabata, učenci, umělci, kteří se tu scházívali
a pod hostinným krovem bytovali, třeba plesnivý a rozpraskaný byt právě k pobytu
nelákal. A co ona nabízela a dávala, dávala vždy ze srdce upřímného, s tváří stále
usmívavou, a co málo kdy se stává, poskytovala namnoze více než mohla a měla.
A to nejen občerstvení pokrmem a nápojem a přístřeším, ale mnohým známým
a přátelům, d.p. kukátkáře, v čas potřeby, zejména v zlé nepohodě zimy, deště a bláta, ochotně zapůjčovala i prádlo, oděv i obuv, takže v domě jejím, zejména za dob
dřívějších, kdy dlela v Moutnicích, panoval ten pravý křesťanský socialismus
či vlastně komunismus. Že ku pohřbu takové právě národní matky vzdor nepohodě přispěchali mnozí její ctitelé, aby ještě posledně na tvář i po smrti usmívavou
pohleděli a k místu odpočinku ji doprovodili, rozumí se samo sebou. A vskutku
krásný zvolen pro její schránku odpočinek na vzdušném božím poli tvaroženském.
Má tam výhled na krásné lesy za Pozořicemi, na krásné vinice okolo Sivic a Šumic
a na kvetoucí stráně kolem Horákova a slyší odevšud jásavé zpěvy ptactva na jaře.
Až se rozzelená nové jaro a skřivánci a slavíci a pěnkavy zanotí nové písně a vlaštovky zaštěbetají ve farní zahradě tvaroženské, podiví se slavík, který zpívává okolo
besídky, že tam již nespatřuje vlídné tváře bývalé hospodyňky pečlivé, která mu
tam dopřávala místečka útulného, ale upokojí se až uslyší od kukátkáře, že i ona
15
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přestěhovala se do kraje, kde věčné jaro kvete a se slavíky andělskými již pěje Spasiteli svému písně líbezné v zahradách rajských.
H.CH.

Pro „Tvaroženský zpravodaj“ vyhledal Jiří Čalkovský, kronikář obce Podolí.

Postřehy–aneb jak se mi žije v obci Tvarožná.

Tak už to bude v červenci osm let, co bydlím se svoji rodinou v obci Tvarožná.
Mohu říci, že celá naše rodina je tady spokojená. Snažím se pomalinku zapojovat
také do dění v obci. A protože jsem se stal dědečkem i nového našeho občánka
Tvarožňáčka, narazil jsem na pár postřehů, které mě dříve ani nenapadly. A tak
nejdříve omluva všem maminkám a
babičkám, které jsou nuceni Tvarožnou projíždět s kočárkem, že jsem byl
takový zaslepenec. Teprve nyní, kdy
mi byla dána opravdu veliká důvěra
a byl mi svěřen kočárek jsem přišel
na to, jaké jsou u nás chodníky. Děvčata, opravdu před vámi klobouk
dolů. Ten tankodrom (možná lépe
řečeno kočárkodrom), který člověk projíždí, stojí za to. Teď s tím asi nic neuděláme, musíme počkat na ukončení akce „kanalizace“, ale přeci jenom by se tady dalo
něco zlepšit. A tak mě napadlo napsat tento článek s velikánskou prosbou hlavně
na nás muže.
Když už musíme zastavit částí auta na chodníku (což se vlastně ani nesmí)
nechme volný alespoň prostor na průjezd kočárku. Když musí maminka kličkovat
kolem aut buď přes záhonky a nebo v tom horším případě po silnici, není to pro
ni nic příjemného a hlavně bezpečného. Ne každá nám řekne, co si o řidiči v tom
okamžiku myslí. A máme tu další problém. Popelnice. Asi nic neuděláme s tím
jak jsou popelnice naházené po odjezdu popelářů, musí ale před jejich příjezdem
stát uprostřed chodníku? Určitě jsme schopni to zvládnout a postavit co nejvíce na
kraj, opět aby mohl projet kočárek. Vím, že tyto drobnosti nedělá nikdo úmyslně,
jen v té uspěchané době nějak méně uvažujeme. A tak se přimlouvám za ty naše
ženské. Pomozme jim tím, že budeme při parkování a vynášení popelnic více přemýšlet. Určitě je to potěší! A to je pro tentokráte všechno.
Pokud vás trochu tento článek zaujal a máte nápady, co by se dalo v obci zlepšit,
zavolejte mi na tel. 775 335 227. Rád se s vámi sejdu a dáme to na papír.
Někdy i maličkosti dovedou lidi potěšit a pomůžou vyřešit případný problém.
A nebojte se. Neprásknu to na vás.
S přáním hezkého dne

Tvaroženský zpravodaj

Jiří Kadeřávek
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Z činnosti zájmových organizací

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES – TJ SOKOL Tvarožná

se konal v sobotu 13. 1. 2007. K tanci i poslechu hrála hudba p. Karla PROCHÁZKY.
I když návštěvnost plesů, nejen ve Tvarožné, má v posledních letech klesající
tendenci, myslím, že tento faktor na dobré náladě a kvalitě zábavy rozhodně neubral.
Krátce po zahájení plesu jsme mohli shlédnout ukázky společenských a latinskoamerických tanců. Naše pozvání totiž přijali manželé Čechovi a Lerchovi, kteří
od ledna vedou „Taneční hodiny pro dospělé“, a to každý pátek v budově Sokolovny. Za své vystoupení právem sklidili veliký potlesk. Součástí občerstvení byl
již tradiční „bufet“ – tedy výborné zákusky z cukrářství Včelka Mája a tentokrát
pro zpestření i chlebíčky z výrobny ve Velešovicích. Ještě před půlnocí jsme shlédli
další taneční ukázku, tentokrát moderního tance. Návštěvníci plesu ví, že vystoupení Aleše Dědečka a jeho skupiny, má vysokou úroveň. My si jeho vstřícnosti velmi vážíme, nejen pro to, že jeho umění bývá vždy ozdobou večera, ale také proto,
že na nás ostatní přenese kousek své energie :-).
Po půlnoci přichází čas „tomboly“. A ta byla tentokrát opravdu bohatá (40 krásných cen).
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří naše akce finančně
podpořili (někdy ta slovní podpora prostě nestačí), všem, kteří nám (roznášejícím
pozvánky) každoročně otvírají dveře s úsměvem a především všem sponzorům,
kteří i bez prošení darují do tomboly často hodnotné ceny. Tím pomáhají nejen ke
zdaru konkrétní kulturní akce a nepřímo také k rozvoji sportovní činnosti ve Tvarožné, ale hlavně dodávají elán i nám, pořadatelům. To když už nám dochází síly
a přemýšlíme o smysluplnosti našeho snažení.

Ceny nám letos věnovali:
Firma DANSTAV (Josef Daněček), Cukrářství (Marie Buchtová), Restaurace u Havlů,
Pohostinství u Šírů (Jiří a Erika Havlovi), Potraviny u Matysa (Hana Polachová), Klempířství (Miroslav Severa), Miroslava Severová, Autodoprava (Josef Řičánek), Zámečnictví (Ivo
a Libor Fišerovi), BONAGRO, Kosmetika u Pavlíny (P. Křížová), manželé Jaroslav a Marie
Ryšaví, Eurookna a Střešní okna (Antonín a Jana Daňkovi)
DĚKUJEME!!!

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

se uskutečnil v neděli 14. 1. 2007. Stejně jako v minulých letech byl hojně navštíven nejen dětmi s krásnými maskami, ale i jejich nejbližšími. O zábavu dětí se vzorně, a s humorem jim vlastním, postaraly písničkové tetiny Klotylda a Matylda z Brna. Přivezli s sebou i juniorskou mistryni světa ve stepu, která předvedla ukázku
svého umění.
Honoráře za hudební a kulturní vystoupení mají oproti návštěvnosti naopak
stoupající tendenci, ale opět se nám to díky podpoře rodičů, prarodičů a ostatních
hostů podařilo úspěšně zvládnout.
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Ať chceme nebo ne, hlavní atrakcí dětského plesu bývá tradičně – tombola.
Hlavní cenou byl jako každoročně dort – tentokrát v podobě kočičky. Za tento
krásný sponzorský dar děkujeme paní Marii Buchtové. Vždy po skončení losování
se snažíme zmírnit smutek z neúspěchu alespoň sladkými cenami útěchy. Ty letošní věnovala paní H. Polachová (ved. prodejny U Matysa) a ing. Kadlec (vedoucí čerp.
stanice OMV na Rohlence).
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli s realizací těchto tradičních akcí!!!
Doufám, že se i v budoucích letech najde dost ochotných lidí, kteří se rádi
ujmou organizace tradičních či podobných akcí, abychom ve Tvarožné zachovali kulturní zábavu na určité úrovni.
Možná si to zatím nepřipouštíme, ale je to rok od roku složitější. Najít lidi, kteří
obětují svůj volný čas ve prospěch jiných, je opravdový problém. A že to není zanedbatelné, ví hlavně aktivní pořadatelé a jejich nejbližší.
Jestliže jste Vy těmi aktivními, kteří se nadchnou pro dobrou věc a rádi pomohou, tak vám ze srdce držím pěsti, aby vám to ještě nějaký čas vydrželo! Pokud jste
spíše pasivní, ale kulturní či jiné akce podporujete alespoň svou účastí, tak si vás
hluboce vážím (a tajně doufám, že se časem připojíte a pomůžete nám!). Anebo jste
hlavně kritičtí, kteří víte co a jak by se mělo, a neděje se to podle vašich představ?
Pak přijďte mezi nás a zkuste to změnit!
Děkuji za pozornost a těším se na (další) spolupráci!
Jana Daňková

Dovolte mi, abych na závěr citovala úryvek z knihy, od oblíbeného kukátkáře P. Václava
Kosmáka, CHRT, která vznikla za jeho působení ve Tvarožné, kde mu život sám poskytoval
dostatek vzorů pro jednotlivé postavy:
„Život dobrého křesťana je plavbou proti proudu, stále namáhavou plavbou, a v každé vlně,
kolik jich narazí o naši lodičku, je aspoň jedna krůpěj hořkosti, a mnohé, přemnohé jsou
hořkost sama. Jen kdo pluje proti proudu – čím pracněji, tím lépe! – jen ten dospěje čistého
zdroje blaha. Kdo však proudem světa nechá se unášeti, pluje lehce, ale utone v moři trpkém,
v nevyměřeném hrobě miliónů na věky nešťastných…“



Tvarožná tančí

Taneční…

levá vzad, pravá do boku, levá přisunout, pravá vpřed, levá do boku, pravá přísun, raz, dva, tři
– poznáváte waltz? Ne? Základní čtverec, ovšem dámský krok, pánové začínají pravou vpřed. Začal taneční
kurz.
Dnes už jsme dál. Po třech lekcích jsme se ze
základního čtverečku dostali do pohybu vpřed, vzad,
do otáčky vpravo a znovu, a znovu, až obtančíme celý
Tvaroženský zpravodaj
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sál. Po třech lekcích jsme se též propracovali základním krokem v ča-če, rumbě,
valčíku, lehce jsme se dotkli blues. Čeká na nás tango, jive a další krokové variace
v ostatních standardních a latinskoamerických tancích.
Taneční
hodiny
pro dospělé nejsou jen
o výuce tance. Jsou především o tom, že se lidé
setkají a něco se společně snaží naučit a
dokázat. Jako pro muže
fotbal a pro ženy aerobic, jenže tanec není
záležitost individuální
nebo týmová, ale párová, naprosto kontaktní,
tělo na tělo. Když jeden
z páru udělá špatný
pohyb, nemůže druhý
pokračovat, nemůže se pohnout, ale velmi lehce může narazit nebo spadnout.
Tancování je dřina kumulovaná, musíte se pohybovat, myslet i dýchat ve dvou.
Ale i radost je dvojnásobná, když se něco povede, je to superúspěch.
Když začnete tancovat v dospělém věku, znamená to malou změnu. Večer nesedíte u televize, nepopíjíte v hospodě, nerelaxujete s přáteli, ale ve společenském,
mnohdy nepohodlném oděvu nutíte své
tělo k pohybům, které nikdy nedělalo.
Narovnáte se. Snažíte se vstřebat
informace. Zjistíte, že sice chápete a rozumíte, ale než myšlenka doputuje z mozku
do nohou, je to cesta dlouhá a svízelná.
Tisíckrát se sám sebe ptáte, proč to vlastně dělám. A zkoušíte to znovu a ještě.
Tanec je výzva…
19
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Reklama

Evropská databanka zprovoznila poptávkovou službu

Evropská databanka (EDB), přední tuzemská informační agentura, oznamuje, že zprovoznila nejen pro své klienty novou poptávkovou službu. Zpracování,
zveřejnění i distribuce poptávek konkrétním firmám přitom bude pro poptávající
i dodavatele zdarma. Nová služba tak představuje přidanou hodnotu současného
portfolia služeb EDB.
„Evropská databanka byla se svojí telefonickou informační službou vždy velmi
blízko tomuto způsobu komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Je
pravdou, že tato služba byla vnímána především jako služba informační (obdoba
dříve známého čísla INFORMACE 120). Stále více se však mezi dotazy po firmách a
kontaktech na ně začaly prosazovat dotazy, za kterými byla primárně cítit poptávka nikoli po konkrétní firmě, ale spíše poptávka po nějaké službě či výrobku, přičemž
poptávajícímu ani tak nezáleží na tom, která firma vyhoví jeho požadavku,“ přiblížil motivace k zavedení služby ředitel Evropské databanky, Luděk Zdražil.
Na telefonické lince INFOTEL 14 000 mají nyní domácí i firemní uživatelé možnost sdělit operátorce svou poptávku. Ta je bezprostředně po zavolání zpracována,
a to do dvou komunikačních kanálů. Jedním z nich je operátorský výběr firem,
které by mohly svou nabídkou poptávku uspokojit, a těm je bezprostředně zaslána
emailem podrobná informace s identifikací poptávky (předmět poptávky, obchodní kontakty, podrobnější specifikace). Druhým komunikačním kanálem je umístění poptávky na web Evropské databanky www.edb.cz, a to až na úrovni nahraného
zvukového záznamu, pokud si to poptávající přeje.
Nová služba EDB má silné zázemí. Kromě know-how společnosti, která působí na trhu již více než 15 let, internetové podpory a mediálně známé a populární služby Infotel 14 000 za ní stojí také profesionální call centrum s kapacitou až
500 člověkohodin operátorské služby denně a v neposlední řadě kvalitní databáze
poskytovatelů služeb. „Při posuzování kvality databází přitom považuji za klíčovou zejména schopnost poskytovatele udržet je trvale v aktuálním stavu. V případě
Evropské databanky databázi spravuje celorepubliková síť 80 pracovníků v terénu,
kteří mapují trh firem a denně provádějí její aktualizace,“ dodal Luděk Zdražil.
Formulář poptávkové služby je k dispozici na internetu na adrese http://www.
edb.cz/popForm.aspx
Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla založena
v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech České republiky trvale
provozuje informační služby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace
o jejich výrobcích, službách a podnikatelských aktivitách.
Kompletní profil Evropské databanky naleznete na: www.edb.cz

Tvaroženský zpravodaj
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Česká pojišťovna přišla
za Vámi
do Tvarožné!
Každou první středu v měsíci jsme připraveni na Vaši návštěvu
v budově Obecního úřadu Tvarožná.

Poprvé: 4. 4. 2007 od 13 do 17 hod.
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
(kapitálové, investiční, daňové zvýhodnění)
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZDRAVÍ
(denní dávky při pracovní neschopnosti)

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ

POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
(občanská, vlastníka nemovitosti, vůči zaměstnavateli)

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM

Přijďte se bezplatně poradit i se svými stávajícími smlouvami.
Možnost domluvení schůzky v jiném termínu:
tel.: 737 934 107 Marie Bendová, e-mail: mbendova@servis.cpoj.cz
Tvaroženský zpravodaj
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Motoristův koutek

Po krátkém zimním období přichází nová motoristická sezóna, kterou každoročně začátkem března otevírá světový autosalon ve švýcarské Ženevě. Vybral jsem
dvě zajímavé premiéry nových vozů. Na závěr jsem přidal pár řádků o chystané
novele silničního zákona.
Nová Škoda Fabia
První oficiální informace a snímky byly na internetu od první poloviny prosince, ale světová premiéra Fabie se konala na ženevském autosalonu.
Nová Fabia má celkové rozměry 3 992×1 642×1 498 mm, což znamená, že je
o 22 mm delší a o 47 mm vyšší, než předchozí generace. Díky tomu se zvětší i prostor pro posádku a těžit z toho budou cestující na všech sedadlech. Zavazadlový
prostor bude v základnu 300 l, což je o 40 l více než u současné verze, a po sklopení
zadní řady sedadel se objem zvětší až na 1 163 l.
V nabídce bude hned sedm motorů, začneme u benzínových agregátů. Základem bude tříválec 1,2 HTP s výkonem 44 kW a dále následují: 1,2 12V HTP (51 kW);
1,4 16V (63 kW); 1,6 16V (77 kW). Dieselové pohonné jednotky budou zastoupeny:
1,4 TDI s výkony 51 kW a 59 kW; 1,9 TDI (77 kW). Všechny motorové varianty budou mít pětistupňovou manuální převodovku a u nejsilnějšího zážehového
motoru 1,6 l (77 kW) bude možné za příplatek objednat i šestirychlostní automat
Tiptronic.
Dacia Logan MCV
Dacia Logan MCV (Multi Convivial Vehicle) je nadstandardně prostorné kombi
s velkým zavazadlovým prostorem, které neztratilo nic z dobrých vlastností sedanu, k tomu však přidává variabilní interiér a univerzálnost. Logan MCV o rozměrech 4 450×1 993×1 674 mm a rozvorem 2 905 mm nabízí až sedm míst pro dospělé
cestující, což je v této třídě poměrně revoluční řešení.
Objem zavazadlového prostoru má rekordní hodnoty. V pětimístném uspořádání lze do Loganu MCV naložit až 700 l nákladu, v dvoumístném uspořádání pak
2 350 l. Pouze v sedmimístném provedení se kufr Loganu MCV smrskne na necelých 200 l.
Logan MCV bude vybaven stejnými motory, které zajistily úspěch sedanu. Paleta
motorů pro Logan MCV je složena ze tří zážehových: 1,4 (55 kW, 112 Nm); 1,6 MPI
(64 kW, 128 Nm); 1,6 16V (77kW, 148 Nm) a jedné vznětové jednotky 1,5 dCi (50kW,
160 Nm). Všechny motory spolupracují s pětistupňovou bezúdržbovou manuální
převodovkou.
Základní pětimístný model Loganu MCV prodávaný za 235.900 Kč bude mít
ve výbavě airbag řidiče, ABS, tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech
či otáčkoměr. První cena sedmimístné verze se slabším motorem 1,6 l (66 kW) příjde na 298.900 Kč. Ceny vznětové verze 1,5 dCi budou startovat od 311.900 Kč.
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Podnikatelé budou dozajista směřovat k již homologované verzi N1, jejíž první cena
činí 198.200 Kč bez DPH.
Budeme jezdit po dálnicích 160 km/h?
Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka potvrdil, že je ministerstvo připraveno do novely silničního zákona, která by měla být představena na podzim tohoto
roku, zahrnout i zvýšení rychlostního limitu na českých dálnicích na 160 km/h.
Zcela jistě nepůjde o plošné zvýšení rychlosti, týkat se bude pouze nových a přehledných úseků. Možnosti jsou v zásadě dvě: zvýšit maximální povolenou rychlost
na 160 km/h a poté dálniční úseky osadit omezujícími značkami nebo v zákoně
stávající maximální rychlost 130 km/h ponechat a doplnit o formulaci „pokud není
značením uvedeno jinak“. O zavedení stejné maximální rychlosti na dálničních
komunikacích nyní uvažuje i sousední Rakousko, které již sbírá zkušenosti s vyššími rychlostmi na zkušebních úsecích.
V názoru na zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích se značně liší
nejen politici, ale také veřejnost. Podle posledních průzkumů je pro zachování současného stavu téměř 60 % občanů České republiky.
Roman Daněk
Redaktor serveru www.auto.cz



Okénko do života ZŠ a MŠ

Základní škola

V měsíci lednu proběhlo ve škole hodnocení práce žáků za první pololetí. 31. ledna byl žákům vydán výpis vysvědčení. Z 67 dětí učících se v současné době v naší
škole prospělo s vyznamenáním 53 žáků a se samými jedničkami 40 žáků. Počet
zameškaných hodin v tomto pololetí dosáhl příliš vysokého čísla. Celkem 3 274
hodin, což je v průměru 49 hodin na jednoho žáka. O zvýšení absence se postarali
žáci 3. a 5. ročníku.
Přihlášku ke studiu na víceletých gymnáziích podali 4 žáci naší školy. Jedná
se o dvě dívky a dva chlapce.
Všichni mají zájem o studium
na Gymnáziu ve Šlapanicích.
Koncem ledna proběhl
ve škole zápis do 1. ročníku školního roku 2007/2008.
Zápisu se zúčastnilo celkem
13 dětí. 8 žáků bylo k povinné školní docházce přijato, 5
žáků si zažádalo o odklad
školní docházky. Z uvedeného
vyplývá, že počet žáků nesplňuje požadovanou hodnotu
Tvaroženský zpravodaj
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pro vytvoření samostatné třídy. Vzhledem k tomu, že v červnu naši školu opustí
18 páťáků, je ohroženo udržení čtyř tříd.
Z akcí, které nás v nejbližší době čekají, vybírám: bruslení u Olympie, testování žáků 5. ročníku firmou Kalibro a Cermat, výtvarná dílna, Velikonoční výstava,
dopravní soutěž, a jiné.
Na závěr svého příspěvku přeji všem učitelům v produktivním, ale i důchodovém věku k jejich nadcházejícímu svátku vše nejlepší a hodně zdraví a pedagogického optimismu.
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Mateřská škola Tvarožná

V úvodu mého příspěvku se krátce zmíním o akcích, které proběhly v uplynulých měsících v naší mateřské škole. V únoru jsme zorganizovali pro děti Karnevalové trnky, brnky, které se opravdu vydařily. Třída byla plná zábavy a veselí. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Buchtové, panu Severovi, panu Šírovi, panu
Rafajovi a paní Polachové za sponzorování tomboly pro děti.
Na konci měsíce února jsme již tradičně zahájili Edukativně stimulační skupiny
pro budoucí školáky, kteří v září usednou do lavic. Zde se děti učí základům trivia,
které budou nezbytně potřebovat ve škole. Tyto skupiny se uskuteční v deseti lekcích a vede je paní učitelka Žaneta Zoufková.
Dne 12. 3. 2007 jedeme do Planetária, kde děti zhlédnou pohádku O nezbedných kosmonautech. Věřím, že to bude pro děti příjemné zpestření.
28. 3. 2007 se uskuteční zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2007–2008.
Tento zápis bude probíhat od 9:00 hod. do 15:00 hod. v budově mateřské školy.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte.
Dne 2. 4. 2007 jedeme do Divadla Bolka Polívky na pohádku Jaro s Kamarády.
3. 4., tedy den poté, připravujeme Vítání jara pro rodiče, které zahájíme v 15:00
hod. Po vystoupení dětí bude následovat tvořivá dílna, kde si mohou všichni
vyzkoušet netradiční výtvarné techniky v podobě malování na hedvábí nebo výroby loutky.
Na závěr všem přeji hodně sluníčkových a barevných dnů, protože díky nim
se na svět díváme s větším optimismem.
Více najdete na našich webových stránkách www.materskeskolky.cz.
Yvona Hrbáčková

Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka pro doručení příspěvků do 3. čísla Tvaroženského zpravodaje v roce 2007
je stanovena na 6. května 2007. Svoje příspěvky zasílejte v elektronické podobě
na adresy, uvedené v tiráži Tvaroženského zpravodaje.
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Naši jubilanti

březen–duben 2007
85 let

Kalábová Ludmila, Tvarožná 268

80 let

Krčková Jiřina, Tvarožná 190
Urbánková Pavla, Tvarožná 133

65 let

Hlavatý Josef, Ing., Tvarožná 114
Veselý Karel, Ing., Tvarožná 77

50 let

Vrbková Irena, Tvarožná 13

Všem jubilantům blahopřejeme!

INZERCE
Motorest Rohlenka přijme na sezonní výpomoc ženy
(i na mateřské dovolené) na zkrácený úvazek.
Volná pracovní místa
- kuchyň, přípravna, výdej jídel, stánkový prodej Bližší informace osobně na motorestu Rohlenka
nebo na tel.: 606 677 933 u paní Lachové, Bc.

Tvaroženský zpravodaj
vydává Obec Tvarožná, vychází 1× za dva měsíce, v nákladu 320 výtisků
datum vydání 17. 3. 2007, 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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F. Fabiánek se sochou císaře.

Odbojáři
Vlastimil Blahák *30. 1. 1905
Narodil se ve Tvarožné. Za okupace se podplukovník
ing. dr. Blahák zapojil do vojenských odbojových organizací v okolí Prahy…

Bohuslav Dostál * 14. 9. 1907 +20. 10. 1982
Narodil se v Židlochovicích. Po vyhlášení Protektorátu
v roce 1939 se zapojil do tajné vojenské odbojové organizace „Národní odboj“…
Jan Frodl *17. 10. 1900, redaktor deníku „ČIN“
byl za „špatné slovo o Němcích“ poprvé vězněn…

Richard Knos *19. 11. 1899 +3. 9. 1941
Rodák z Tvarožné žijící v Líšni. Organizátor ilegální
komunistické strany a bojovník proti německé okupaci…
více na www.tvarozna.cz

