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Úvod

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
srdečně vás všechny zdravíme na konci měsíce ledna roku 2012.
Od posledního vydání Troskotovického kurýru uplynulo již více
času, a proto jsme rádi, že je na světě další číslo.
Věříme, že vás potěšil náš první speciál, který se k vám dostal
v prosinci, a který byl celý věnován jen a jen našim hodům.
V tomto Kurýru pro vás máme opět další články a fotografie
ze života v Troskotovicích. Některé se vztahují ještě k akcím, které
proběhly v posledním měsíci loňského roku – Mikulášská besídka,
Vánoční koncert, zpívání u betléma na Štědrý den.
Stálicí je pak poutavé čtení o historii od pana Paulíka.
Za pozornost stojí článek od pana faráře Pavla Merty, který
nám přiblíží, čím je letošní rok výjimečný.
Zajímavé počtení jistě bude i rozhovor s paní Marcelou Ondrůškovou o jejich pěstitelské pálenici.
Nechybí ani pozvánky na další plánované akce, včetně masopustní soboty 18.února 2012, kterou u nás pořádá již tradičně
Český červený kříž.
redakce

Vítaní občánků 13. 11. 2011
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Usnesení ze zastupitelstva
28. 10. 2011
1. ZM schválilo program zasedání doplněný o další body
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
2. ZM schválilo: předseda finančního výboru paní Alena Novosádová
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 2 Kovaříková H., Novosádová A.
3. ZM předseda kontrolního výboru pan Marek Ševčík
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 2 Kovaříková H., Ševčík M.
4. ZM člen kontrolního výboru paní Ludmila Králíková
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 2 Kovaříková H., Králíková L.
5. ZM schválilo prodej pozemku dle požadavku pana L. Buriana, bytem Brno,
Čápkova 19 a paní Ivany Lutonské, bytem Troskotovice č.p. 107
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
Zápis byl vyhotoven dne: 02.11.2011

12. 11. 2011
1. Přítomni pouze 4 členové z devítičlenného zastupitelstva a zastupitelstvo nebylo usnášenischopné. Starosta (předsedající) v 15:15 hodin konstatoval, že
zasedání ZM Troskotovice se ruší.

24. 11. 2011
1. ZM schválilo program zasedání ve všech bodech
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 p. Kovaříková Hana
2. ZM schválilo Rozpočtové opatření č.II/2011
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 p. Kovaříková H.
3. ZM schválilo, aby žádosti o odkup pozemků MUDr. Zdeňka Trpělky, bytem
Brno-Medlánky, Turistická 514 a pana Jana Svobody jednatele JAS Chomutov, se sídlem Dukelská 818, Chomutov, byly projednány až na příštím ZM
Troskotovice, kam budou přizváni i jednotliví žadatelé.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo prodej části pozemku p.č. 365/1, v k.ú. Troskotovice: pan Jan
Jančí, bytem Troskotovice 67.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
5. ZM schválilo prodej části pozemku p.č. 205/1, v k.ú. Troskotovice: manželé
Zdeněk + Marcela Ondrůškovi, bytem Troskotovice 39.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 2 Kovaříková H., Ševčík M.
6. ZM Troskotovice schválilo: Návrhy změn ÚP Troskotovice, které podali manželé Ing. Jaroslava + Karel Slaninovi, bytem Troskotovice 273 a MUDr. Zdeněk Trpělka, bytem Brno-Medlánky, Turistická 514 nebyly schváleny a budou
projednány až po schválení ÚP Troskotovice samostatnou změnou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
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7. ZM Troskotovice schválilo pronájem plochy na provozování včelařství panu
Františku Lutonskému, bytem Troskotovice 107 a to na dobu 10 let. Starosta
byl pověřen zjistit patřičnou výši částky za pronájem.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
8. ZM Troskotovice neschválilo z výše uvedených důvodů, možnost vystoupení
v diskusi pana Pavla Kovaříka, bytem Znojmo.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
Zápis byl vyhotoven dne: 29.11.2011

http://www.troskotovice.cz/

Pozvánka do knihovny
v Troskotovicích
Ráda bych touto cestou pozvala všechny čtenáře, kteří si dokážou i v dnešní
uspěchané době, najít chvilku času pro knihu, aby se přišli podívat do obecní
knihovny v naší obci. Knihu si můžete vybrat z našeho knihovního fondu,
ale i z výměnného fondu Městské knihovny v Břeclavi. Všem občanům je zde
také k dispozici počítač z veřejně přístupným připojením k internetu zcela
bezplatně.
Moc ráda Vás všechny uvidím a taky ráda poradím, která kniha Vás může
zaujmout.
Těší se na Vás Denisa Haluzová
Půjčovní doba je v úterý a ve čtvrtek od 15 hod. – 17 hod.

.
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Oznámení
18. února 2012

Masopustní sobota – pořádá Český červený
kříž.

24. února 2012

Posezení se seniory – na toto datum se připravuje tradiční setkání s důchodci.

25. února 2012

Dětský karneval – toto sobotní odpoledne
bude patřit dětem.

březen 2012

Vítání občánků – přivítání nově narozených
dětí na obecním úřadě.

3. března 2012

7. duben 2012

květen 2012

2012

Myslivecký ples – tradiční akce MS Kormorán.

Velikonoční zábava – pořádaná obecním úřadem.
Košt vína – již tradiční akce nejen místních vinařů, která se koná pod záštitou městyse Troskotovice.
Návštěvy jubilantů – v průběhu roku budou
probíhat návštěvy jubilantů.

Vítání občánků
V neděli 13.11.2011 se uskutečnilo v naší obci vítání občánků do života.
Eva a Jan Jarošovi se synem Janem
Kamila a Jaroslav Kratinovi s dcerou Annou
Anna a Václav Dovrtělovi s dcerou Anežkou
Marcela a Jiří Podhráčtí se synem Adamem

.
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V minulém Kurýru jsem zakončil svoje povídání o historii připomenutím, abychom nezapomněli na
to, že jsme Moravané. Dovolte mi,
abych dnes pokračoval v tomto duchu. Příště se vrátím k historii našeho
městyse, i když si myslím, že historie
Moravy je vlastně také historií této
obce.
Vrátím se k tomu, že v 9. století
vznikl stát Velká Morava, vlastně říše
Mojmírovců, který zahrnoval Čechy,
Moravu, území polabských Srbů, Slovensko a část Maďarska. Tento stát
zanikl po krutém vpádu Maďarů.
Do historie se vrátila Morava kolem roku 1020, kdy kníže Oldřich ji
dobyl zpět na Polácích, kteří v té době
nás zde na Moravě vůbec nešetřili, a
připojil toto území k českému knížectví.
Na dobu necelých 1000 let měla
Morava za vládce českého krále a knížata, kromě dvou krátkých období,
kdy byla porobena uherskému království. Kníže Oldřich svěřil vládu nad
Moravou, jak jste se dočetli v minulém Kurýru, svému synovi Břetislavovi a ten ji rozdělil na 3 díly pro
své syny a to na brněnský, olomoucký
a znojemský. Z jeho hlediska to bylo
prozíravé, každý dostal kus země, kde
mohl vládnout, ale z hlediska Moravy ji tím rozdrobením podřídil na
všechny další časy Praze.
V té době obyčejní lidé se moc nezajímali o to, komu patří, těm šlo o to,
co roste na poli a starost o přežití. Národní čest byla spíš věcí šlechty, a tak
.
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syn Břetislava Spytihněv nechal pozavírat do vězení a některé i popravit
asi 300 moravských velmožů, zabavil
jejich majetky (tak se to asi dělalo a
stále dělá) a rozdal je přistěhovalým
Čechům. Když tyto Moravany Vratislav II. propustil, majetky zůstaly
u Čechů, a tak žily obě komunity vedle sebe a postupně splynuly. Mimo
to vlastnila šlechta majetky na území
obou zemí a jejich oddělení bylo prakticky nemožné.
Po různých třenicích mezi Přemyslovci byl do hodnosti markraběte
ustanoven Přemysl Otakar I. Půtky
mezi Přemyslovci vyvrcholily bratrovražednou bitvou u Loděnic v roce
1185, kde se vraždili mezi sebou, jak
věřím poprvé a naposled, Moravané
s Čechy. Byla prý to hrozná bitva
a ryk boje byl slyšet až v klášteře
v Dol. Kounicích. Po bitvě bylo tolik mrtvých, že je do hrobů pohřbívali po 20. Konrát Ota, bratr Přemysla Otakara I. uznal nakonec nadřazenost českého knížete, za ústupek
získal druhý titul markraběte.
Jenže v roce 1197 znovu stála
proti sobě vojska, tentokrát zase Přemysla Otakara I. proti Jindřichu Vladislavovi. Jindřich, i když měl nesrovnatelně větší vojsko, se vydal sám
proti vojsku Otakara, aby se s bratrem usmířil. Za to získal příslib, že
potomci moravských markrabat budou dědičně získávat tento titul. Toto
bylo potvrzeno Zlatou bulou sicilskou. Morava tak vstoupila mezi samostatné středoevropské státy jako

Historie

samostatný politicko-správní útvar a
pyšnila se svoji samostatnou markraběcí dynastií. Toto fakticky platilo až
do roku 1918.
Jindřich mimo jiné postavil chrám
na Velehradě, který měl sloužit jako
hrobka moravských markrabat. Bohužel neměl žádného potomka, a když
v roce 1222 zemřel, převzal vládu nad
Moravou dle úmluvy Přemysl Otakar
I. Stolec markraběte dostal jeho syn
Vladislav, ani on neměl potomka, a
tak na jeho místo nastoupil odbojný
Přemysl, syn Přemysla Otakara I. Ten
se několikrát obrátil proti králi Václavu I.
Prokletí Moravy bylo snad nad
síly markrabat a ani jeden nedokázal zplodit potomka. Po smrti Václava
I. se vlády ujal Přemysl Otakar II. a
markrabství bylo 80 let opuštěné.
Až Jan Lucemburský dal markrabství svému synu Karlovi IV. Ten
dal svému bratru Janu Jindřichovi
markrabství moravské. Sídlil většinou
v Brně.
Problémy nastaly po smrti jak
Karla, tak i Jindřicha. Jako král byl
dosazen Václav IV a na Moravě ve
funkci markraběte byl Jošt Moravský,
jeho bratr se cítil ukřivděn, a tak Morava zase byla pustošena válkou, do
toho se přidala válka také mezi bratry Václavem IV. a Zikmundem Uherským. Nejvíc z toho všeho utrpěla
Morava.
Po smrti Prokopa se stal vládcem
Moravy Jošt. Ten se postavil i králi,
o kterém se povídá, že se raději držel sklenky než vlády. Jošt se stal dokonce v říjnu 1410 římským králem.
Za podivných okolností však v dal-

ším roce zemřel, a tak Morava přišla
o svého posledního a slavného markraběte a čeští králové už nikdy nikomu tento titul neudělili.
Morava potom měla až do roku
1945 svoji samosprávu v různých formách. Tehdy měla svůj zemský soud
a zemský sněm, ve kterém zasedali
jen moravští šlechtici, měla svého
hejtmana voleného z řad moravských
pánů, nesměla podnikat zahraniční
samostatné vojenské či jiné akce, to
příslušelo pouze českému královi.
Přesto že za Habsburků byla Morava podřízena většinou Vídni, platilo, že je kulturně a společensky propojena s Čechami. Po bitě na Bílé
hoře byla násilně rekatolisována a
šlechta za své náboženské a proticísařské postoje byla tvrdě potrestána, jejich majetek byl zabaven ve prospěch
těch, kteří byli loajální. Represe byly
zde vyšší než v Čechách, protože zde
byla církev luteránů ve větší míře.
Panovník vydával svoje nařízení
pro každou zemi zvlášť, považoval obě
země za rovnoprávné. Po roce 1783
byla Morava, tak jako v celém císařství, organizačně rozdělena na kraje
a okresy s předáním moci do rukou
úředníků z rukou šlechty. Hejtmana
dosazoval císař.
Když po roce 1918 zrušila československá ústava samosprávnou pravomoc vedlejších zemí, Moravané nedovedli účinně protestovat a dali
správně přednost vzniku nového samostatného státu. Po roce 1928 pak
ale byla vytvořena země Moravskoslezská jako jedna ze samosprávných
zemí Československa.
Po druhé světové válce, vlastně asi
.
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od roku 1180, však již se nikdy samosprávnou zemí nestala a byla v sou-

časné době rozbita novým rozdělením
krajů v neprospěch Moravy.

Jan Paulík
Zdroj: historický magazin Živá historie leden 2010
Bc. Jitka Cibová
Mgr. Jindřžich Kačer

Moravská orlice.

.
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Milí přátelé,
na začátku nového roku 2012 bych vás chtěl upřímně pozdravit a popřát,
abyste tento rok prožili klidně, ve zdraví, a abyste zároveň objevili i dotek
Boží dobroty a lásky.
Letošní rok je vyhlášen katolickou církví jako rok biřmování. Připravujeme
se tak na vzácné jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje do
naší země, které vyvrcholí v příštím roce 2013. Z Katolického katechismu si
uvědomujeme, že biřmování je jedna ze sedmi svátostí, která nám mimořádně
dává Ducha svatého. Stejně jako svátost křtu vtiskuje do křesťanské duše duchovní znamení, které již nelze zrušit. Svátost biřmování, stejně jako křest,
může člověk přijmout jen jednou za život. Slovo biřmování pochází z latinského slova comfirmatio, což v češtině znamená utvrzení. A vlastně přijetím
svátosti biřmování je v nás utvrzena a posílena křestní milost, jsme pevněji
spojeni s Ježíšem Kristem a jeho církví. Svátost biřmování nám pomáhá vydávat svědectví o křesťanské víře. Také si více uvědomovat, že jsem křesťanem
či křesťankou. Z Pastýřského listu otce biskupa Vojtěcha jsme byli povzbuzeni, abychom se na tuto svátost v letošním roce připravili. Předpokladem
přijetí svátosti biřmování je být pokřtěn v katolické církvi, mít nejméně 15
let, přijmout svátost v posvěcující milosti a mít upřímný zájem o tuto svátost
(nebýt někým nucen).
Podle dochovaných záznamů našich farností bylo společné udělení svátosti
biřmování v našich chrámech již skutečně velmi dávno. V Jiřicích v kostele
sv. Anny biřmoval naposledy otec biskup Karel Skoupý před 63 lety – 25.
září 1949. Tehdy přijalo svátost biřmování 200 biřmovanců. Zde v Troskotovicích v kostele sv. Václava se uskutečnilo přijetí svátosti křesťanské dospělosti
naposledy 20. 6. 1970, to je již 42 let. Svátost tehdy přijalo 80 biřmovanců
z rukou otce biskupa Karla Skoupého. A v Miroslavi v chrámu sv. Petra a
Pavla bylo naposledy biřmování 9. 6. 1985, letos tomu bude 27 let. Z rukou
pana preláta Ludvíka Horkého přijalo svátost 20 biřmovanců.
U příležitosti roku biřmování a vzhledem k tomu, že se tato svátost u nás
již dlouho neudělovala, se budeme společně setkávat v Miroslavi na faře vždy
v pátek večer, a to jednou za 14 dní. Spolu s panem jáhnem Petrem Šmeralem
z Oleksovic si přiblížime dějiny stvoření a Starého zákona, život Ježíše Krista a
dějiny svaté církve. Potom se dotkneme sedmi svátostí a také Desatera Božích
přikázání. Svátost biřmování uděluje zpravidla otec biskup nebo někdo z jeho
nejbližších pomocníků, kněží. Dá-li Bůh, uskuteční se v Miroslavi letos na
podzim, v měsíci říjnu, v měsíci svatého růžence. Bude vhodné, když do této
modlitby svěříme i naši přípravu. Přijetí svátosti biřmování je dotekem Boží
lásky. Může se na ni připravovat i ten, který cestu k Bohu zatím jen hledá a
nenavštěvuje pravidelně bohoslužby v kostele.
.
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První setkání se uskuteční v pátek 27. ledna 2012 v 18 hodin na faře
v Miroslavi. Přihlásit se a přicházet je možné i později. Telefonní kontakt je
na čísle 515 333 317 nebo na emailu pavelmerta@email.cz.
Před námi je nový rok. Nevíme, jaký bude. Kéž bychom každý z nás do
něho vložili lásku, pochopení a také vnímavé srdce pro Boží přítomnost.
K tomu vám žehná a v modlitbě provází P. Pavel Merta, administrátor ve
farnosti Troskotovice.
P. Pavel Merta

Tříkrálová sbírka 2012
V sobotu 7. ledna 2012 proběhla v Troskotovicích již tradiční Tříkrálová
sbírka. Během sbírky bylo vybráno celkem 12 830 Kč.
Poděkování patří nejen dvanácti dětem, které ochotně koledovaly, ale také
všem, kteří svojí štědrostí přispěli na plánované projekty Charity ČR.

Tříkrálová sbírka
.
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Mikulášská besídka
Jak už bývá zvykem, tak i letos 3.12.2011 se v naší obci uskutečnila Mikulášská
besídka. Za dětmi, které se zúčastnily v hojném počtu, přišel Mikuláš, anděl
a čert. Všechny děti dostaly balíček se sladkostmi, ke zpříjemnění atmosféry
a celou akci moderoval pan Krčal.
Myslím si, že děti byly velmi spokojené a užily si odpoledne, a už teď se
těší na příští rok. My se také těšíme, hlavně na ty, které letos kvůli nemoci
nemohly dorazit.
Ráda bych závěrem poděkovala všem, kteří se na přípravě Mikulášské besídky podíleli, děkuji také Mikulošovi, andělovi i čertovi. Poděkování patří i
všem sponzorům: Ing. Mikulinec, paní Kratinová, Ondrůšková, Jurigová T.,
Horáková, Šimoníková, Jurigová I., Březinová, Myslivecké sdružení Kormorán,
chovatelé Troskotovice, Červený kříž, dohlížecí výbor Jednoty Troskotovice.
Ludmila Králíková

Mikulášská besídka
.
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Vánoční koncert
V sobotu 10.12.2011 se v kulturním domě uskutečnil již tradiční Vánoční koncert. Přišli všichni, kteří mají rádi sourozence Baťkovi a cimbálovou muziku.
Sál byl plný místních i přespolních posluchačů. Snad to byl pro většinu hezky
strávený podvečer.
Koncert zahájily vystoupením troskotovické děti, které pod vedením paní
učitelky zazpívaly, ale i zahrály koledy. Boženka Hrubá a Zdeněk Baťka zpívali
za doprovodu cimbálové muziky Lália. Jejich krásné písničky byly po zásluze
odměněny dlouhotrvajícím potleskem.
Ke sváteční náladě jistě přispěla také slivovice na přivítanou pana Ondrůška.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, děkuji také paní Kratinové
za krásnou květinovou výzdobu.
Ludmila Králíková

Vánoční koncert

.
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Štědrý den
Děkuji všem troskotovickým dětem, které se na Štědrý den sešly u Betléma,
kde zazpívaly koledy, zahrály na flétničky a navodily tak ještě příjemnější
vánoční atmosféru. Děkuji všem učitelkám a paní ředitelce z místní základní
a mateřské školy, které v průběhu celého roku s dětmi připravovaly vystoupení
na všechny kulturní akce pořádané městysem Troskotovice.
Ludmila Králíková

.
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Společnost

Rozhovor
Marcela Ondrůšková, spolumajitelka a spolupracující osoba „Pěstitelské pálenice Zdeněk Ondrůšekÿ

Kdy přišel nápad zřídit si pálenici?
Poté, co jsem v roce 2002 ukončila obchodnickou činnost – Koloniál u Ondrůšků – a jezdila jsem do Brna do práce, přišel Zdeněk s nápadem zřídit
si pálenici. Nejdřív jsem byla proti, protože to neznamenalo jenom zakoupit
kotel, ale i postavit pálenici, příjezdovou cestu a jímku, ale nebylo mi to nic
platné. A v současné době jsem ráda, že jsme do toho šli a 19.10.2004 zahájili
provoz pálenice.
Jak si pálenice vede?
Stále je to o tom, věnovat se této práci naplno. Nyní máme ale už splaceno
50% úvěru, který jsme si museli vzít, a dýchá se nám volněji. Sezóna trvá od
20.7 do 20.3. Jsme schopni zde zpracovat kvas z jakéhokoliv ovoce, jenom je
potřeba si domluvit termín a naplnit celý 150 litrový kotel. Vypálení pak trvá
2 až 2,5 hodiny a 1l 100% pálenky stojí 250 Kč. Letošní sezóna ještě pro nás
sice neskončila, ale už nyní ji mohu hodnotit jako moc dobrou.
Odkud k vám lidé jezdí pálit?
Nyní už se o nás ví a lidé se k nám naučili jezdit z okruhu asi 35 km. A hlavně
se vracejí, což je důležité.
Loni jste také začali ubytovávat a vysadili jste sad.
V květnu 2011 jsme opravdu zkolaudovali a zahájili ubytovávání ve dvou pokojích po čtyřech lůžkách + soc.zařízení. Ale zatím se o nás moc neví a v naší
obci chybí možnost naobědvat se v restauraci nebo si posedět v nějaké cukrárně, a proto to zatím nefunguje tak, jak bychom si představovali. A opravdu
máme vysázený 4 ha sad meruněk. Takže když skončí práce v pálenici, začne
nám práce kolem sadu.
Přejeme vám, ať se práce daří!
redakce
.
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Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v říjnu a v prosinci 2011
oslavili svá životní jubilea.
Jana Novosádová
Marie Kratinová
Stanislav Brůzl

.
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou adresu
nebo předávejte v místní knihovně.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Uzávěrka příštího čísla 20. březen 2012.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
Email, Web : trosk.kuryr@seznam.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a grafická úprava : Václav Dovrtěl
Distribuce : městys Troskotovice
Náklad : 250 výtisků
Četnost : občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury ČR.

