Tvaroženský zpravodaj
září – říjen 2004
Vážení občané,
v sobotu 24. července nás potěšila zpráva, že sousední Sivice se staly
Vesnicí roku 2004 v Programu obnovy venkova.
Toto umístění je nesporným úspěchem. Na první místo měla ještě šanci
hlavně obec Pamětnice z okresu Blansko. Při všech ostatních kvalitách (např.
aktivity občanů, infrastruktura, péče o krajinu a veřejná prostranství) rozhodla
nakonec kvalita obecních a územních dokumentů, společenské hodnoty života
obce, dynamika vývoje a přístup samosprávy.
Jak by v této soutěži dopadla dnešní Tvarožná, vesnice jižní Moravy roku 1996
a 1997?
Tvarožná byla v těchto letech hodnocena jednoznačně kladně ve všech
oblastech. Nakonec proto jsme byli první v roce 1996 samozřejmě společně
s našimi přáteli z Vratěnína. Projevila se kvalita a pracovitost tehdejšího
Zastupitelstva i organizátorů akcí z jednotlivých spolků.
Domnívám se, že bychom díky našim obětavým organizátorům od
sportovců, hasičů i z kulturní komise obce uspěli i dnes v kriteriu společenský
život, kde byla oceněna obec Pamětnice.
Práce s mládeží by nepochybně byla dobře hodnocena hlavně díky
bohatým aktivitám TJ Sokol, SDH a Skautů. Zde byla oceněna obec Kozárov z
blanenska.
Ocenění za péči o zeleň a životní prostředí převezmou zástupci obce
Bantice. Je to obec ze znojemska s pouhými 220 obyvateli. Nelze říci, že vše je
u nás na jedničku, ale dobře je například vyřešen sběr odpadů a péče o zeleň,
kde pro informaci ještě letos k již investovaným prostředkům věnujeme do
konce roku dalších 160 tisíc korun z obdržené dotace. Máme nový, od roku
2003 platící plán péče o Santon a přehled o potřebách údržby zeleně ve všech
částech zastavěného území obce. Záporem ale je nekázeň některých motoristů
kteří z pohodlnosti nebo pro vlažný vztah k přírodě parkují bezostyšně na
travnatých plochách veřejné zeleně. Dalším významným záporem jsou žádosti o
kácení dřevin, podávané bez návrhu náhradní výsadby.
Za obecní knihovnu dostanou 3. září ocenění Nikolčice a za vedení obecní
kroniky obec Mokrá-Horákov. Práci obětavých manželů Vlčkových v knihovně
a kvalitu zápisů v kronice z pera našeho kronikáře ing. Františka .Galeho není
třeba zdůrazňovat. Je možno se o ní přesvědčit.
Nevím, jak bychom uspěli v rozvíjení lidových tradic, kde byly oceněny
Násedlovice. Nevím, jestli tradice rozvíjíme, snad je alespoň udržujeme.
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Fulínovu cenu za květinovou výzdobu rovněž nechci komentovat, ale myslím že
zde máme určitě rezervy jako obec i jako občané.
Rozvoj cestovního ruch dle rozhodnutí komise dělají nejlépe v Dolních
Dunajovicích. Myslím, že zde díky zapojení obce do budování sítě cyklotras,
aktivitami na slavkovském bojišti a propagačními materiály bychom rozhodně
nepropadli.
Obnova tradičních dřevin je doménou obce Hýsly na okrese Hodonín. U
nás jsme tradiční dřeviny zasadili ve větším počtu například u cesty k lesu a pod
Vinohrady. Předpokládáme i výsadbu tradičních dřevin náhradou za dožívající
stromy na návsi i v dalších částech obce.
Jiříkovice byly oceněny za podporu rozvoje služeb a občanské
vybavenosti.U nás zatím chybí již delší dobu projekčně připravené
odkanalizování a možnost výstavby. I zde je připraveno postupné řešení a to
částečně již pro rok 2005.
Diplom za práci pro seniory obdržela obec Morkůvky a diplom za
zachování Pohádky máje Ostrovačice. Toto jsou do jisté míry ocenění specifická
stejně jako diplom pro vyřešení likvidace odpadních vod pro obec Týnec
z okresu Břeclav.
Doufám, že srovnání s ostatními obcemi zní relisticky. Pracovitým
sivickým občanům i zastupitelům samozřejmě blahopřejeme a přejeme hodně
úspěchů při hodnocení republikové komise soutěže o Vesnici roku 2004.
František Kopecký
starosta obce

INFORMACE
15.7.-17.7. – hráli fotbaloví dorostenci na turnaji v rakouském Wolfsburgu.
17.7. – oslavil starosta družební obce Grosskrut Franz Schweng
padesáté narozeniny.
24.7. – oznámily sdělovací prostředky že Vesnicí roku 2004
v Programu obnovy venkova se stala obec Sivice.
8.8. – se konala tradiční tvaroženská pouť.
21.-22.8. – se konal na hřišti pod kopečkem turnaj fotbalových žáků za účasti
Motorletu Praha, Doks. Rousínova, Mokré-Horákova,
Sparty Brno, a Tvarožné.
25.8-26.8. – byly pro poruchu na zařízení JMP přerušena dodávka
zemního plynu do Tvarožné.
– připravujeme uzavírku ke 199.výročí bitvy u Slavkova.
Autobusy budou jezdit stejně jako v loňském roce kolem kostela.
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Provoz sběrného střediska kom. odpadů
září - prosinec 2004
sobota
středa
sobota
středa
sobota
sobota
sobota
středa
sobota

25.9.
6.10.
16.10.
27.10.
6.11.
13.11.
20.11.
8.12.
18.12.

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

9.00 - 11.00 hod
l5.00 - 17.00 hod
9.00 - 11.00 hod
15.00 - 17.00 hod
9.00 - 11.00 hod
9.00 - 11.00 hod
9.00 - 11.00 hod
15.00 - 17.00 hod
9.00 - 11.00 hod

Naplněné (oranžové) pytle s obaly od mléka odložte ke sběrným místům na
plasty a sklo. Sběrová firma je bude z Tvarožné odvážet vždy první týden
v lichém měsíci. Nové pytle si můžete vyzvednou u pana Jiřího Šmerdy na
Sběrném dvoře Obecního úřadu.
Mimořádné sběry je možno dohodnout s pracovníky střediska.
Ing. Jiří Havel
místostarosta

SBĚRNÝ DVŮR A JEHO „VYUŽÍVÁNÍ“
Po uvedení sběrného dvora do provozu a se rychle zaběhlo jeho využívání.
Bohužel někdy využívání přechází do zneužívání. Jak se projevuje?
Vyhláška určuje jednorázové uložení malého množství což je na úrovni
množství dvou koleček. Týká se to hlavně stavební sutě. Zde jsou investoři
povinni si odvoz zajistit sami objednáním kontejneru. Jsme však svědky
opakované snahy ukládat větší množství, obejít toto ustanovení a ušetřit na úkor
ostatních.
Pokud mluvíme o stavební suti jsme svědky opakované snahy uložit i suť
smíchanou s hlínou. Ten kdo takový odpad přiveze si neuvědomuje následek,
kterým je následné zvýšení ceny za uložení o 5%. Pro informaci bylo v prvním
pololetí odvezeno devět kontejnerů se sutí o celkové váze 52 tun když cena za
uložení byla celkem 7500 Kč a za dopravu 9200 Kč.
Z toho byly dva kontejnery se zmíněným pětiprocentním navýšením.
Dalším nešvarem je zbytečné ukládání rostlinného odpadu do kontejnerů a
to například zbytků květin, dokonce i sena a padaných jablek, který lze snadno
kompostovat nebo spálit. Obec zatím nemá vyhlášku, upravující pálení malého
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množství na soukromých pozemcích. Samozřejmostí přitom je dodržování
protipožární prevence.
Dalším problémem je snaha některých „přičinlivých“ spoluobčanů a
vybírání kovového odpadu z kontejneru. Jednou uložený kovový odpad je už
majetkem obce a nelze ho odnášet.
Na všechny tyto zásady jsou povinní dohlížet zaměstnanci obce.
Odvoz a likvidace odpadů je velkou zátěží na rozpočet obce s tím že obec
nevybírá od občanů celou potřebnou částku a tuto kapitolu částečně dotuje.
Závěrem je třeba dodat že i tato oblast se vyvíjí a rozšiřování třídění
odpadu je trendem, který chceme sledovat.
František Kopecký

PORUCHA DODÁVKY PLYNU
Porucha, vzniklá na zařízení plynáren nám přinesla jisté poučení. Stala se
naštěstí v srpnu, kdy se netopí, ale zase jsou lidé více než jindy na dovolených.
Bylo nutno uzavřít přívody plynu do všech domů, aby při opětném
napouštění plynovodu nehrozilo nebezpečí úniku plynu a možná havárie.
Zde je nutné aby všichni majitelé domů poučili členy své rodiny a správci
nemovitostí obecního charakteru i svoje zástupce při odjezdu na dovolenou o
možnosti uzavření hlavně plynu a vody.
U domů, které nejsou trvale obydleny a majitelé bydlí například v Brně je
vhodné dát důvěru sousedům nebo příbuzným.
Ukazuje se nutnost, aby vlastníci nemovitostí poskytli Obecnímu úřadu pro
tyto mimořádné situace svoje adresy a telefonní čísla. A to v zájmu všech.
Porucha vznikla ve středu odpoledne asi ve 14 hodin a dodávka plynu mohla být
obnovena ještě tentýž den večer, ale protože nebyly zkontrolovány všechny
domy, stalo se tak až druhý den asi o půl desáté dopoledne.
Poděkování za mimořádnou snahu patří pracovníkům Jihomoravských
plynáren.
František Kopecký
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Autobus k ZŠ Pozořice
Dne 21.7.2004 proběhlo na obecním úřadě jednání starostů Tvarožné a
Sivic se zástupcem společnosti KORDIS JMK ve věci zajíždění autobusu se
školáky k ZŠ v Pozořicích.
Požadavek na zajíždění autobusu ke škole byl vznesen opakovaně a Jiří
Horský, zástupce firmy KORDIS JMK – organizátora dopravního systému –
přišel s návrhem, že od 1.9.2004 bude zajištěna návaznost mezi spoji linky 702 a
701 v Pozořicích na náměstí, aby žáci z Tvarožné a ze Sivic mohli přestoupit na
autobus linky 701 jedoucí až ke škole.
Ze strany společnosti KORDIS bylo konstatováno, že z provozních důvodů
zařazení požadovaného závleku na lince 702 není v současné době možné.
Požadavek však zůstává, výhledově se bude situace sledovat a závlek bude
zařazen pokud to parametry linky dovolí.
Informace ze zápisu z uvedeného jednání.

Strom roku 2004
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že tvaroženský břek,
rostoucí na okraji silnice vedle secesního Kosmákova kříže při vjezdu do
Tvarožné se probojoval do finále soutěže o strom roku 2004. Je jedním
z dvanácti finalistů a byl nominován za jihomoravský kraj. V soutěži je uveden
po číslem 10.
Pokud jej chcete podpořit můžete poslat rádcovskou SMS ve tvaru DMS
STROM10 na číslo 87777. Svůj hlas můžete poslat i formou podpisu na
hlasovacím archu a to v kanceláři obecního úřadu. Uzávěrka hlasování bude 10.
října. Vyhlášení výsledků ankety bude v pátek 22.10.2004 v Brně v sále
SEMILASO. Bude zde uspořádán koncert pro stromy a z došlých rádcovských
SMS budou vylosováni výherci hodnotných cen. První cenou je horské kolo.
Odměnou pro vítězný strom bude jeho odborné dendrologické ošetření.
Získá-li tuto odměnu břek v Tvarožné můžete rozhodnout i Vy. Pošlete mu svůj
hlas.
Gallová Anna
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CO JE NOVÉHO NA SLAVKOVSKÉM BOJIŠTI
Sborník „Třetí koaliční válka 1805“
Tento sborník byl slavnostně představen při Napoleonských dnech ve
Slavkové dne 14.8.2004. Má 400 stran a byl vydán péčí Projektu Austerlitz 2005
a jeho partnerů. Shrnuje příspěvky renomovaných domácích i zahraničních
autorů, které zazněly na konferenci ve Slavkové v roce 2003, regionální
zajímavosti i popisy bojujících armád. Nechybí a ni řada fotografií, kreseb a
map. Je významným vydavatelským počinem roku 2004 a mimořádným
přínosem pro zájemce o toto historické období.

Nová pamětní deska.
V rozpočtu obce na rok 2004 je schválen požadavek Kulturní komise na
novou pamětní desku u kostela sv.Mikuláše.
Úmysl vychází ze zápisu ve staré tvaroženské školní kronice. Popisuje
události, související s přípravou pomníku farářovi P.Václavu Kosmákovi, který
byl slavnostně odhalen 15.července 1923 ke 25. výročí jeho úmrtí.
V kronice se píše: “Práce byly velká. Místo bylo neurovnané, nevzhledné.
Bývala to původně zmola, kam se dávaly kosti ze starého hřbitova. Také tam
bylo pochováno mnoho vojínů ruských z bitvy u Slavkova. Při každém
zakopnutí přicházelo se na kosti, které byly hromadně odváženy na
připravované místo na hřbitov“.
Dodám jen, že pohřbívání na hřbitově, který býval kolem kostela bylo
ukončeno v roce 1832.
Instalací pamětní desky uctíme památku padlých a naplníme slova
katolického kněze P. Aloise Slováka, iniciátora stavby Mohyly míru, který řekl:
„Kdo mrtvé ctí, sebe ctí“.

Propagační materiály
Před vydáním jsou „Mapa slavkovského bojiště se znaky a prapory obcí“ a
mapa s několikajazyčným textem jako průvodce „Naučnou stezkou
slavkovského bojiště“.
Oba materiály vydává z dotace z Programu obnovy venkova Obecně
prospěšná společnost Mohyla míru Austerlitz.
Termíny následujících výročí.
199. výročí
26. - 28. 11. 2004
200. výročí
2. - 4. 12. 2005
František Kopecký
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Odkanalizování
První etapa budování splaškové kanalizace, do které Tvarožná nepatří, je
v etapě vybírání dodavatelské firmy.
Je dán termín zahájení prací 3.11.2004 a ukončení 30.11.2006.
Druhá etapa, kam patří obce na naší straně dálnice mimo Podolí se
pohnula díky novému předsedovi Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Ing.Václavu Horákovi.
Je již jisté, že záměr nazvaný „Šlapanicko-ochrana vod povodí Dyje
II.etapa“ získal souhlasné stanovisko Krajského úřadu JMK jako vodoprávního
orgánu i jako orgánu ochrany životního prostředí. Záměr totiž nemá vliv na
lokality Natura 2000.
Po konzultaci se zpracovatelem záměru, Ministerstvem životního prostředí
a provozní společností VAS byl zvolen název „Šlapanicko-čistá Říčka a
Rakovec“.
Na tento záměr bude podána samostatná žádost o finanční prostředky.
Celkovké náklady pro všechny obce jsou 500 milionů Kč na celkovou délku
kanalizačního potrubí 56829 metrů.
Z toho je sběrač F III a F III-2 13 627 metrů, vše pro 8923 ekvivalentních
obyvatel.
Termín zahájení stavby je v dubnu 2006 a ukončení říjnu 2008.
František Kopecký

Hřiště s umělým povrchem
Zanedlouho to bude již rok, co jsme slavnostně zahajovali v areálu KD
Kosmák provoz našeho nového hřiště s umělým povrchem. Myslím si, že
vybudováním tohoto hřiště výrazně stoupla možnost sportovního vyžití u nás ve
Tvarožné. A to jak pro naše děti, které hřiště využívají třeba v jarních měsících v
rámci tělocviku nebo potom se svými rodiči, tak pro mládež a dospělé
(samozřejmě se to týká i přespolních), kteří si rádi zahrají fotbal, tenis, nohejbal
nebo volejbal.
A nyní něco k provozu hřiště:
Hřiště si můžete rezervovat na kterýkoliv den i na kteroukoliv hodinu
(i večerní, možnost umělého osvětlení), samozřejmě je lepší domluvit se
předem. K dispozici jsou sítě na tenis a nohejbal nebo na volejbal. Další
podrobné informace ohledně rezervace hřiště a výše poplatku za jednotlivé
druhy sportu jsou uvedeny na informační tabuli přímo u hřiště. A určitě sami
uznáte, že ceny jsou opravdu příznivé pro každého.
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A jak je hřiště využíváno?
V jarních měsících to bylo asi kolem 60 – 70 hodin měsíčně, v létě je to
samozřejmě více, třeba v červenci se zde sportovalo 91 hodin. Hraje se převážně
fotbal a tenis, a nezbývá mi než podotknout, že jsou to hlavně muži (chlapci),
kdo se na hřišti sportovně vyžívá.
Na závěr bych tedy chtěla apelovat na všechny, kteří se k nějakých
sportovním aktivitám teprve odhodlávají a zvažují třeba koupi tenisové rakety,
neváhejte, určitě si ji kupte a přijďte to zkusit ještě letos.
Na Vás všechny se těší
Michaela Pejřilová
správce hřiště

Okénko do života ZŠ
Začal nám nový školní rok 2004/2005. Slavnostně jsme jej zahájili 1.září
v budově školy a společně jsme přivítali 16 prvňáčků, které na jejich první cestě
do školy doprovodili rodiče.
Organizace letošního roku je tedy následující:
I.třída – 1.ročník: 16 žáků (10dívek+6chlapců), tř.uč. Mgr.Věra Floriánová
II.třída – 2. a 4.roč: 18 žáků (8žáků + 10 žáků), tř.uč. Mgr.Ivana Majerová
III.třída – 3.ročník: 19 žáků, tř.uč.Mgr.Jana Paukertová
IV.třída – 5.ročník: 15 žáků, tř.uč. Mgr.Pavlína Třečková.
Na částečný úvazek bude dále vyučovat p.uč. Mgr.Miroslava Kotačková a
p.uč. Iva Tymráková. Školní družina bude v provozu denně od 11:30h do 16h,
vychovatelkou i nadále zůstává p.Ivona Šťastná.
Změna nastala u nepedagogických zaměstnanců školy: novou školnicí je
paní Renata Laníčková, o údržbu budovy se stará pan Vít Konečný.
Během hlavních prázdnin se podařilo vybudovat na školní zahradě nové
hřiště a dodláždila se další část školního dvora. Tuto akci financoval zřizovatel
školy – Obec Tvarožná a provedla firma Danstav. Oběma velmi děkujeme.
A nyní k aktivitám měsíce září:
7.září zahájila naše škola plavecký výcvik žáků ve Vyškově.
15. - 19.9. proběhne ve školním dvoře sběr starého papíru.
Na závěr bych chtěla popřát všem žákům hodně úspěchů v novém školním
roce a naší škole hodně spokojených žáčků.
Mgr. Věra Floriánová
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Příspěvek do zpravodaje: mateřská škola
A už tu máme začátek nového školního roku. Pro některé děti je to první
vstup do základní školy, pro některé zase první vstup do mateřské školy. Ani
letos se to neobešlo bez slziček, ale začátky jsou těžké vždy a všude. Doufáme,
že se v naší mateřské škole bude líbit všem novým dětem. V letošním školním
roce je přihlášeno k docházce do mateřské školy 44 dětí, z toho je 24 chlapců.
O prázdninách jsme mohli díky obecnímu úřadu zvelebit budovu mateřské
školy tím, že se zrenovovaly dřevěné obklady, natřely všechny dveře, okapy,
zábradlí. Malíři nám vymalovali třídu, tentokráte nažluto.
V měsíci říjnu pojedeme do divadla Bolka Polívky na pohádku Kašpárek a
drak a na konci měsíce k nám přijede pohádka Krteček a prasátko. Máme se na
co těšit.
Na naší mateřské škole budou v tomto školním roce fungovat kroužky –
hra na flétnu, výtvarka trochu jinak, dramatický, hudebně taneční a keramický.
V letošním roce připravujeme pro děti zase spoustu aktivit jak kulturních,
tak sportovních.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se budou snažit o to, aby dětem co
nejvíce zpříjemnili pobyt v mateřské škole a aby se zde děti cítily jako doma.
Yvona Hrbáčková

Pouť do Mariazell
Mariazell – poutní místo v severovýchodním pohoří Štýrska, které již po
staletí přitahuje lidi z mnoha národů střední Evropy. Mnoho poutníků přichází
pěšky, jiní na kole, pro starší lidi může i cesta autem být velkou námahou.
Po loňských prvních zkušenostech rozhodla se skupinka nadšenců znovu si
na pěší pouť zopakovat. A to po trase, po které se naši předkové z Mariazell
vracívali.
Začalo to v neděli 15. srpna ve 13:30, kdy jsme se sešli u sv. Jakuba
v Brně. Bylo nás 8 pěších, 3 cyklisté a řidič doprovodného vozidla. Ve Znojmě
se k nám o něco později přidaly ještě 3 čerstvé posily, takže nás pěších bylo 11.
První den jsme dorazili do Dolních Kounic se zastávkou u kaple sv.
Peregrina. Den jsme zakončili modlitbou a zpěvem na kopečku sv. Antonína
Paduánského. Někteří neodolali a vybrali si toto krásné místo za nocleh.
Druhý den jsme vyšli z Kounic kolem zřícenin kláštera Rosa Coeli. Bylo to
milé pohlazení na začátku cesty. Pak už následovala cesta poněkud náročná. Jen
asfalt, asfalt a asfalt, silnice, silnice, nekonečná silnice až do Znojma. Kdo tento
úsek projde, ví, co to je pěší pouť. Ve Znojmě jsme se setkali s poutníčky
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vranovskými. Putovali na Velehrad a nocovali s námi na stejné faře. Bylo jich
jako kobylek. Ještě štěstí, že jsme přišli dřív a mohli jsme se v klidu najíst a
osprchovat.
V úterý časně ráno bylo na faře slyšet hlasy a dupot. To vranovští poutníci
vstávali, aby mohli v 6:30 vyrážet. My jsme měli ještě čas, protože jsme začali
den mší sv. v 8 hod. u kapucínů. Během dne padl návrh, zda by nebylo lepší mít
mši sv. v polovině dne, abychom si odpočinuli a ranní chládek využili k chůzi.
Návrh byl jednomyslně přijat.
Státní hranici jsme překročili v Hnanicích. Jako Češi jsme o sobě dali vědět
hned v prvním rakouském městě Retz. Bylo horko, a tak se někteří dobrovolně,
jiní nedobrovolně vykoupali v kašně na náměstí. Pobavili jsme tím sebe i
kolemjdoucí civilizované občany. Úsměv nám přešel, když po chvíli přišel
nějaký člověk a začal kašny dezinfikovat. Zvedli jsme proto kotvy a šli se
pomodlit do kostela. Za Pulkau jsme se zastavili u kapličky s uzdravujícím
pramenem vody. Na konci dne nám zbývalo posledních 10 km do Eggenburgu.
Na nocleh v klášteře redemptoristů budeme rádi vzpomínat. Nejen, že nás
místní řeholníci velmi srdečně přijali, ale také nám pomáhali vybrat co nejlepší
trasu, jak z Eggenburgu dál. Podle jejich pokynů jsme vyšli z města ulicí
Mariazellweg. Zřejmě tudy dřív chodívali poutníci. Mezitím ale cesta tak
zarostla, že jsme si ji za městem museli prošlapat. Dál to šlo dobře. Ale ne
pořád. Zakrátko přišla na řadu bludná cesta lesem, jak ji nazývají staré poutní
knihy. Asi vědí proč. Silnice lesem neměla konce. Díky zkratce jsme ušli ještě 3
km navíc. Navíc slunce nemilosrdně pálilo, takže jsme k hoře Kalvárii v údolí
Kampu přišli úplně zničení. Naštěstí nám cyklisté neujeli, a tak jsme s nimi po
všech útrapách vykonali pobožnost křížové cesty, jak jsme měli naplánováno.
Mši sv. jsme toho dne slavili v Langenlois. A o kus dál v Krems jsme
měli domluvený nocleh. Naše první kroky ale nevedly ani na faru ani do kostela,
jak by se slušelo, ale do Dunaje. Měli jsme jedno velké přání: jít se do Dunaje
vykoupat. To se nám splnilo a byli jsme za to nesmírně vděčni.
Čtvrtý den nás čekala návštěva velkého poutního místa Maria Taferl.
Poutníci se dříve mezi Maria Taferl a Kremží přeplavovali lodí. My jsme zvolili
cestu vlakem, protože je to přece jen levnější. Vystoupili jsme v Marbachu,
odkud stoupá k k Maria Taferl točitá silnice. Pro pěší vede z Marbachu na
kopec pěkná poutnická cestička. Maria Taferl je místo nádherné. Nevšední
výhled do okolí a na Dunaj, nádherný kostel P. Marie, to všechno působí na duši
poutníka. Za to všechno jsme děkovali při mši sv. a zároveň jsme na tomto
místě předložili své prosby, úmysly, se kterými jsme se na pouť vydali: prosili
jsme za národy Evropy, za rodiny a za mládež..
Odpoledne jsme pokračovali podél Dunaje k městu Ybbs a odtud
jihozápadně do Amstetten, kde jsme nocovali ve stanech na farní zahradě.
Pátý den nás čekalo další poutní místo – Sonntagberg. Jako bychom během
dvou dní navštívili dva Svaté Hostýny. Opět kostel na kopci s nádherným
rozhledem, tentokrát ne chrám mariánský, ale chrám zasvěcený Nejsvětější
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Trojici, jeden z nejkrásnějších barokních kostelů v Rakousku. Ne náhodou
povzbuzuje Šebestián Kubínek čtenáře: „Dopřej sobě a zaputuj tam na tu svatou
horu, na niž zemský trůn Trojice nejsvětější zhledneš, a sice dvojí: jeden trůn
jest slavný chrám Páně a druhý celá okolní příroda. “Oproti včerejšímu dni byl
ale přece jen jeden rozdíl. Začalo pršet a ochladilo se, takže jsme poprvé na své
pouti použili pláštěnky.
Šestý den jsme si oblékli pláštěnky už na samém začátku. Vyšli jsme
z města Ybbsitz, kde jsme měli výborné ubytování ve farním domě, přes poutní
místo Maria Seesal do Gamingu. Příroda zde byla nádherná, ale my mysleli víc
na promočené boty a navlhlé oblečení než na krásy kolem nás. Těšili jsme se, až
se v Gamingu potkáme s naším řidičem a převlečeme do suchého. Říká se, že jít
na pouť neznamená procházet se po rozkvetlé louce, ale přinášet Bohu oběti.
Pravdivost těchto slov jsme dnes pocítili velice silně. Náš řidič se v Gamingu
ukázal jako velice schopný organizátor. Zařídil nám možnost osušení ve farním
domě, v kuchyni jsme si mohli uvařit čaj a dokonce nám zdejší pan farář nabídl
možnost přespání. Některým se to zamlouvalo. Říká se,že je lepší vrabec v hrsti
než holub na střeše. Kdo ví, zda nás večer v Lackenhofu přijmou? Bude se nám
chtít stavět stany? Tady jsme v teple a v suchu… Ale v neděli máme před sebou
ještě 24 km a takhle by to bylo ještě o 10 km víc. „Je třeba jít dál“, řekli jsme si
a po osušení a po mši sv. jsme pokračovali v cestě podle původního plánu.
Udělali jsme dobře. Pan farář v Lackenhofu nás ochotně přijal. Nabídl nám
na spaní dvě místnosti, které sice nebyly velké, ale hlavně že jsme měli střechu
nad hlavou.
Ráno jsme z Lackenhofu vyšli v sedm hodin. Opět s pláštěnkami. Navíc
foukal i silný vítr, který jsme pocítili při stoupání do sedla pod Otscherem.
Stoupali jsme po sjezdovce až do výšky 1283 m. Pak jsme začali klesat a po
chvíli jsme se ocitli v údolí Otschergraben. Nic jsme o této cestě nevěděli. O to
víc jsme byli překvapeni. Cesta vedla korytem potoka, kolem nás samé samé
skály a aby toho nebylo málo, jako bonbónek, dva obrovské vodopády. Ty nás
úplně dostaly.
V poledne jsme stáli na hlavní silnici u Mitterbachu. Kousek za městem je
kaple sv. Šebestiána, kde poutníci dělali poslední zastávku. Odtud je to do
Mariazell už jen malý kousek. Snažili jsme se tento poslední úsek vyplnit
zpěvem. Takto za zpěvu písní jsme ve 13:30 dorazili k bazilice. Unavení, ale
šťastní, že jsme sem mohli přijít, že jsme šťastně došli k cíli.
Jedna z účastnic o pouti napsala: „Tak jako každý z nás v životě odněkud
někam putuje, každý z nás je poutníkem, tak i my vyšli na cestu. Ne vždy byla
rovná a bez překážek. Ne vždy byla podle našich představ. Ne vždy bylo
jednoduché najít tu správnou cestu. Ne vždy se šlo pohodlně. Jednou výšlap do
kopce, podruhé z kopce. Jednou s překážkami a oklikami, jindy zase po rovině
s nekonečnou silnicí. Také za úporného a nemilosrdného žhnutí sluníčka, ale
také i za prudkého deště a větru. Zažili jsme mnoho a mnoho krásných, ale i
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strastiplných chvil. Přesně tak jako v životě. Jednou je člověk nahoře a jednou
dole. Jednou je na křižovatce nerozhodnosti a neví kudy dál. Jindy se zas
setkává tváří tvář různým problémům a zakopává o velké balvany. Jindy se mu
podlamují kolena pod tíhou břemena, které nese. I potřebnost Šimonů z Cyreny
kolem nás je důležitá. To všechno má svůj smysl.“
P. Jan Nekuda

Atletické soutěže ve Tvarožné
Vzhledem k tomu, že se často zaměňují názvy sportovních akcí, které se
v naší obci pořádají a bývají tím zmateni nejen občané, kterým je to víceméně
jedno, ale také ti, jichž se tyto akce organizačně dotýkají, dovolte mi abych ve
zkratce ujasnila pojmy.
Místní přebor v lehké atletice
organizátor: TJ Sokol Tvarožná
termín: květen-červen – odpoledne
počet účastníků: cca 60
Dětské olympijské hry málotřídních škol
Organizátor: ZŠ Tvarožná
Termín: květen-červen - dopoledne
Počet účastníků: cca 120 (12 až 15 škol )
Tvaroženská olympiáda
Patronát nad akcí – Obec Tvarožná – finanční dotace na ceny
Organizátor: TJ Sokol Tvarožná
Termín: srpen (pondělí a středa před poutí - dopoledne)
Počet účastníků: 40-50 (x2)
Co mají tyto akce společné? Nadšení dobrovolných organizátorů, kteří mají
pocit, že volný čas, který organizaci těchto akcí věnují, má význam. Děkujeme
všem, kteří nás podporují, ať již aktivně, nebo pasivně.
Ivona Šťastná
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Tvaroženská olympiáda poosmé
Letos se konala Tvaroženská olympiáda v tradičním termínu před poutí
opět v pondělí a ve středu. V pondělí proběhly soutěže ve šplhu a skoku
vysokém v tělocvičně na Kosmáku za účasti 36 dětí. Ve středu se soutěžilo
v trojboji (běh, skok daleký, hod) a na hřiště pod Kopečkem přišlo závodit 47
malých i větších sportovců. Díky kvalitním sportovním výkonům – rekordy
padly ve všech disciplínách(!), krásnému počasí, hodnotným cenám a zejména
díky velkorysému občerstvení, které po oba dny sponzoroval Motorest
Rohlenka, lze hovořit o velmi zdařilé akci. Dík organizátorů patří samozřejmě
všem fandícím a pomáhajícím rodičům. To, že nebylo před tradičními
sportovními soutěžemi kvalitně (ba ani dostatečně) připraveno hřiště a
organizátoři byli nuceni improvizovat (měnit pořadí soutěží a omlouvat se za
nevyhovující terén), bylo bohužel zbytečným stínem na celé akci.
8. ročník Tvaroženské olympiády ve výsledcích:
disciplína
trojboj

vítěz
Ondřej Buchta
Lucie Filipová
Adam Sochor
Anna Kalužová
Lukáš Machanec
Sabina Hrůzová
Michal Kousal
Marcela Muchová
Daniel Šťastný
Eliška Filipová

skok vysoký

Ondřej Buchta
Petra Pejřilová
Adam Sochor
Anna Kalužová
Daniel Kaluža
Sabina Hrůzová
Michal Kousal
Marcela Muchová
Daniel Šťastný
Iveta Ondráčková

šplh

bydliště
Tvarožná
Pozořice
Chrastava
Tvarožná
Tvarožná
Rousínov
Tvarožná
Moutnice
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná
Tvarožná

Adam Sochor
Anna Kalužová

kategorie
I. H
I. D
II. H
II. D
III. H
III. D
IV. H
IV. D
V. H
V. D
I. H
I. D
II. H
II. D
III. H
III. D
IV. H
IV. D
V. H
V. D
II. H
II. D
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Antonín Ryšavý
Sabina Hrůzová
Jan Malý
Marcela Muchová
Daniel Šťastný
Iveta Ondráčková

Tvarožná
Tvarožná

III. H
III. D
IV. H
IV. D
V. H
V. D

Tabulka výkonů byla vyvěšena bezprostředně po akci na vývěsce OÚ.
Přehled dosažených rekordů ve všech disciplínách i kategoriích, stejně jako
fotografie z této akce budou vyvěšeny během října na nástěnce v předsálí na
Kosmáku.
Ivona Šťastná

Jubilanti září – říjen 2004
75 let
70 let

Fojtlová Vlasta
Kaláb Václav
Šírová Marie
Smílek Bedřich
Brzobohatá Marta

65 let

Divácký Jan
Mucha Václav

50 let

Prochová Jaroslava
Kolbábek Jaroslav
Kaláb Rudolf

Všem jubilantům blahopřejeme !
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