VI. ročník

Číslo 4

Troskotovický kurýr

Říjen 2012

Úvod

Svatováclavské hody
Poslední zářijový víkend se v naší obci konaly již tradiční Svatováclavské hody, které v úzké spolupráci připravili Městys Troskotovice
spolu s troskotovickou chasou a troskotovickými ženami.
Počasí nám letos přálo, a tak se hody jak se patří vydařily.
Návštěvnost byla hojná.
Chceme tímto všem poděkovat za podporu i do dalších akcí
spojené s touto tradicí. Hody by neměly takový úspěch, kdyby se
nenašlo plno ochotných a obětavých lidí. Určitě je třeba poděkovat
hlavně všem krojovaným a dětem ze základní školy za zpříjemnění
nedělního odpoledne jejich pěknými vystoupeními.
Poděkování patří i paní Slavíkové, která měla nemálo práce s
úpravami krojů, a panu faráři otci Pavlu Mertovi za požehnání
hodům, mládeži a celé obci v kostele sv.Václava v Troskotovicích
při nedělní mši svaté.
Jsme rádi, že se vám hody líbí, a to je pro nás největší odměna.
Troskotovická chasa a ženy
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Obec

Usnesení ze zastupitelstva
29. 06. 2012
1. ZM schválilo program zasedání ve všech bodech
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2. ZM schválilo návrh rozpočtu na rok 2012
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 Kovaříková H.
3. ZM schválilo závěrečný účet za rok 2011 s výhradou
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo soukromého auditora přezkumu hospodaření za rok 2012
Hlasování: pro: 5 proti: 1 Kovaříková H. zdržel se: 0
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 7. 2012

http://www.troskotovice.cz/

26. 09. 2012
1. ZM schválilo program zasedání doplněný o další body
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0
2. ZM schválilo smlouvu o provedení stavby přípojka vodovodu sídliště Dolní
konec Troskotovice:
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 2 Kovaříková H., p. Polčák
3. ZM schválilo dotaci ve výši 10 000Kč pro oddíl stolního tenisu:
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo vydání nového ÚP Troskotovice:
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1 p. Polčák
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 10. 2012

http://www.troskotovice.cz/
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Obec

Oznámení
1. prosinec 2012

8. prosinec 2012

24. prosinec 2012

Mikulášská besídka

Adventní koncert

Setkání u betléma

Drakiáda str. 10

.
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Historie
V minulých číslech Kurýra jsme
Vás seznámili s osídlením území naší
obce z let asi 3500 před Kristem v oblasti fotovoltaické elektrárny za Suchým potokem. Také jsme Vám pověděli, co pro nás znamenala blízká přítomnost Římanů na vršku před Mušovem, pak jsme si řekli něco o Velké
Moravě a o začátcích Přemyslovského
státu a moravských markrabětech.
Mezi touto velkou historii se nachází
i historie našeho městyse. Kdysi jsem
slyšel, že Troskotovice nemají žádnou
historii, že historie naší obce začíná
v roce 1945, před tím zde byli Němci a
my se nebudeme chlubit cizím peřím,
to naše historie prý není. Chci Vám
dnes dokázat, že to není správný názor a že je to velký omyl. Tato obec
má bohatou historii, bohatší než má
většina obcí a měst nejen v okolí, ale i
na celé Moravě. Historie roste každým
okamžikem, každou minutou, každou
hodinou a to, co bylo před chvílí, se
stává brzy historií.
Jen my nejsme na rozdíl od ní
věční, my jen tvoříme to, co po nás
zde zůstane příštím generacím.
Předně je si nutné uvědomit, že
od 6. tého století po Kristu zde
žili Slované a my jsme jejich potomci. Oni vytlačili Kelty a Germánské kmeny. Vedle našeho erbu je letopočet 1046. Je to rok, kdy český kníže
Břetislav daroval Troskotovice Staroboleslavské kapitule spolu s obcemi
Blatnice, Louka, Slup, Mikulčice, Drnholec, Pavlov, Loděnice a Mašovice.
I když darovací listina je asi padělek a
.

6 .. Troskotovický kurýr

vznikla za Vratislava II. v roce 1061,
dokazuje, že zde obec byla a byla
už význačnou obcí. Psala se Droscotowitz, ale její jméno se mnohokrát
změnilo, dle toho, kdo byl písařem a
jakým jazykem písař či majitel vládl.
S obcemi se zacházelo jako s jakýmkoliv majetkem. Ten se darovával, kupoval, zabavoval, kradl i prodával. A lidé, ti tehdy patřili k majetku,
tak jako nářadí, dobytek, no zkrátka
byli to pouze ti, co hospodařili na
těchto majetcích, plnili příkazy a byli
pracovní silou. Byla to doba, kdy Boleslav bohatl na otroctví a Praha byla
oblíbeným tržištěm otroků převážně
z řad Slovanů.
Roku 1278 došlo u Suchých krůt
na Moravském poli k bitvě, kde
zradou král zlatý a stříbrný Přemysl Otakar II. padl. Vítězný Rudolf
Habsburský svoje spojence a přeběhlíky v bitvě dobře ocenil. Mezi nimi
byl i Maxmilián Lichtenstein, který
dostal od Habsburka v léno mimo
jiné Mikulovsko a Podpálaví. Tato oblast byla však takovým nárazníkovým
pásmem pro vstup na Moravu, přehnali se zde Hunové, Avaři, později
Maďaři a samozřejmě i Habsburkové.
Vypalovali, drancovali a brali obyvatele do otroctví. Opuštěná sídla byla
dosídlována. Lichtenstein začal s dosídlováním Bavory. Vykupoval další
území Moravy - Bruntálsko, Moravsko Třebovsko, Moravsko Krumlovsko a tam vždy stěhoval Němce
z různých oblastí, tyto zvýhodňoval
proti stávajícím obyvatelům a pro-

Historie

tože upřímně nenáviděl moravské původní obyvatele postupně germanisoval. Germanisace po roce 1533, kdy
koupili Mikulovsko Ditrichsteini, dále
pokračovala. Pobělohorská doba tuto
situaci ještě prohloubila. O době po
roce 1600 si povíme někdy v dalších
Kurýrech. Z různých písemných záznamů víme, že Troskotovice měnily
v minulosti velmi rychle své majitele,
protože asi byly na svoji dobu dost
bohaté.
Pro zajímavost Vám uvedeme, co
se zde dělo mezi roky 1260 až 1535:
• 1260 Erhart z Miroslavi daroval
6 lánů klášteru v Oslavanech
• 1323 Troskotovice se píší
Droscowicz sive Stetendorf
• 1330 rozepře mezi místním farářem Zdislavem a Oslavanským
klášterem o podíl ve víně
• 1353 Troskotovice
Troscotowycz

se

píší

• 1355 daroval Hanuš(Jan) z Dunajovic manželce Kateřině 135
hřiven grošů důchodu z majetku
v Troskotovicích
• 1358 bratři Štěpán a Mikuláš
z Dunajovic spojili své majetky
v Troskotovicích a Dunajovicích
• 1361 Hanuš prodal panu Mikulášovi za 100 hřiven grošů roční
úrok na 7 lánech
• 1373 tento majetek koupili Václav a Myslibor z Myslibořic

• 1366 Štěpán z Dunajovic, který
se stal knězem v Bíteši postoupil své sestře Markétě dvůr a
louku v Troskotovicích, která
tyto v roce 1376 prodala Oslavanskému klášteru
• 1387 bratři Archleb a Zikmund
z Myslibořic vyměnili 5 lánů
v Troskotovicích
• 1392 Zikmund prodal za 80 hřiven grošů 6,5 lánu Benešovi
z Vlašimi, který z nich dostane
8 hřiven a 8 grošů a 4 kuřata
důchodu
A tak bychom mohli uvádět další
prodeje a darování majetku v Troskotovicích, který měnil své majitele, ale
vždy i s lidmi, kteří na nich pracovali
a bydleli. Mezi nabyvateli jsou jména
Beneš z Vrbic, Jimram z Perštejna,
Mikš z Kralic a jeho bratr Bušek, nejvíc kupoval klášter v Oslavanech.
V roce 1535 císař Ferdinand I. zabavil majetky klášterům, mezi nimi
i Oslavanskému a majetek si ponechal. Troskotovice prodal, celou obec
se vším, co mu od pradávna patřilo,
za 4500 zlatých Janu Kunovi z Kunštátu, hejtmanu markrabství Moravského a povýšil je na městečko a udělil
městský řád. Zároveň mu vydal pečeť
a ustanovil konání 2 jarmarků a trhů.
Jan Kuna z Kunštátu udělil městečku
erb -trojčáří pánů z Kunštátu.
V roce 1538 vložil do zemských desek a prodal tento majetek pán z Kunštátu a Lukově panu Zikmundovi Valeckému z Mírova a na Miroslavi a
jeho potomkům.
.
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ze Žerotína a Židlochovic.
Všimněte si, že všechna jména
jsou česká, proto Vám je zde uvádím
a Troskotovice byly tehdy ještě také
ČESKÉ. Byl zde ale velký vliv germanisace Lichtensteinů a Ditrichsteinů a
1585 Fridrich odporučil své paní bohužel i německy a latinsky hovoříMagdaleně Slavatové obce Pouzd- cích kněží.
řany, Uherčice a Troskotovice.
Jan Paulík
1570 syn pana Zikmunda prodal
Troskotovice s desátky z tří rybníků Horního, Dolního a Kukly, Pertoltovi
z Lipého -hejtmanovi markrabství
Moravského a nejvyššímu maršálkovi
království Českého.

1598 získal Troskotovice Fridrich

.
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Zdroj Moravská vlastivěda

Škola

Co je nového v základní a
mateřské škole?
Základní škola a Mateřská škola Troskotovice zahájila nový školní rok 2012/2013.
Hlavní prázdniny nám jako vždy rychle uběhly a my jsme se opět vrátili ke
svým školním povinnostem. Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 3.září 2012 ve školní budově. Přivítali jsme 5 nových žáčků do 1. ročníku.
Popřáli jsme jim mnoho školních úspěchů a ať se jim ve škole líbí.
Prosba o pomoc při sběru odpadových surovin
Naše škola se přihlásila do SOUTĚŽE VE SBĚRU ODPADOVÝCH SUROVIN! Touto cestou chceme požádat naše spoluobčany o splupráci. Odpadový papír budeme vybírat zase, jako každý rok, v měsíci květnu 2013. Nově
budeme vybírat PET láhve -sešlápnuté v igelitových pytlích s víčkem i bez
víčka. Také samostatně víčka od PET láhví v sáčku.Tyto můžete odevzdat
školnici Květě Ordošové, nejlépe po domluvě, každou první středu v měsíci
od 7.15 hodin do 8.30 hodin na školním dvoře.
Děkujeme za spolupráci a rádi vás uvidíme na akcích, které pořádá škola.
Mgr. Stanislava Vráblíková
ředitelka školy

.
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Společnost

Drakiáda
Drakiáda proběhla na místním hřišti v pátek, v 12.10. od 15.30 hod. I když
nám počasí moc nepřálo, sešli jsme se na hřišti v docela hojném počtu. Napočítali jsme 27 draků! Porota měla velmi těžký úkol vybrat ty nejlépe létající.
Tentokrát se vznášeli draci opravdu ve velké výšce. Nakonec jsme vyhodnotili
pět nejlepších, ale myslíme si, že zvítězili všichni, kteří na hřiště přišli. Byl to
společně strávený čas, vyplněný pohybem na zdravém vzduchu, plný úsměvů,
snahy něco dokázat, znovu a znovu to zkoušet a společně se pobavit. A to
bylo cílem naší drakiády. A jak jsme vyhodnotili pořadí?
• 1. místo Filip Kavka
• 2. místo Karolína Hejralová
• 3. místo Nikol Křížová
• 4. místo Kristýna Hořáková
• 5. místo Jakub Dovrtěl
Další žáci, kteří bojovali se svými draky: Jiří Ondrůšek, Simona Marušincová, Lubošek Lipovský, Ivana Kročilová, Daneček Kršek, Barča Kavková,
Sam Tomeček, Adam Hrdlička, Vojta Novosad, Janička Jančí, Simonka Veseláková, Veronika Hanzalová, Vendulka Hanzalová, Tamara Tomečková, Karolína Kratinová, Erik Lipovský, Dajánka Lipovská, Mirek Bahenský, Janička
Jarošová, Marika Novotná, Markétka Vráblíková, Michael Petermann a Daniela Petermannová.
Děkujeme také rodičům a starším žákům za pomoc a úsilí, které bylo
k pouštění draků potřeba. Poděkování patří také paní Lence Bahenské za
sponzorský dar ve formě sladké odměny pro všechny zúčastněné. Už se všichni
těšíme na příští drakiádu :)
Foto str. 5

.
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Inzerce

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v červenci, září a říjnu 2012
oslavili svá životní jubilea.
František Burian
Karla Lutonská
Terezie Polčáková
Marie Růsková
Hedvika Josefíková

.
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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. února 2013.
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.

