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Troskotovický kurýr

Duben 2015

Úvod

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
pomalu a nesměle přichází letošní jaro. Vše se začíná zelenat,
ovocné stromy kvetou, sem tam se i včelky objeví. S tímto krásným ročním obdobím je zpravidla spojen i velký jarní úklid. Ve
snaze napomoci čistotě v našem městyse jsme narychlo zorganizovali anketu „Kompostéryÿ, o které jste projevili mimořádný zájem. Aktuálně naši žádost o dotaci, kterou jsme podali prostřednictvím SZVO (svazek znojemských vinařských obcí) Daníž, posuzuje Státní fond životního prostředí. Když naši žádost posoudí
kladně, bude v měsíci květnu vypsáno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a v červnu by mohlo být vybráno tak, aby v září
stály kompostéry na našich zahrádkách.
Jistě jste také zaregistrovali, že se v městyse objevily nové nádoby (zvony) na tříděný odpad, konkrétně na bílé a barevné sklo.
V průběhu měsíce dubna a května budou doplněny další nádoby
na sklo, plasty, papír a bio odpad. Celkem bude zřízeno 5 sběrných
hnízd: u hřbitova, studny, Jednoty, kapličky a u penzionu.
Současně pracujeme na konečném řešení systému svozu komunálního a tříděného odpadu, kdy každá domácnost bude mít ve
finále popelnice na komunální odpad, plast všeho druhu, papír
všeho druhu a již zmiňovaný kompostér. Termín realizace je podmíněn jednak získáním dotací na sběrné nádoby a jednak dořešením problémů se třemi platnými souběžnými smlouvami na svoz
komunálního odpadu.
Finance máme pod kontrolou, ale vyskakovat si rozhodně nemůžeme. Měsíčně splácíme kolem 460 tisíc korun dluhů a chod
obce nás stojí téměř 300 tisíc korun. Stále se objevují nové nezaplacené faktury a jiné pohledávky, jen za poslední měsíc za 770 tisíc
korun.
Jistým příslibem do budoucna je rodící se nová dohoda o narovnání, týkající se vinohradu směrem na Vlasatice, která by mohla
být společně s kupní smlouvu podepsána do jednoho až dvou měsíců. Teprve pak se nám po finanční stránce výrazně uleví a budeme moci společně plánovat budoucnost našeho městyse. . .
Váš starosta
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Aktuálně z úřadu
Pár řádků o brigádách nedávno probíhajících na školním hřišti. Přesto, že
zde byly instalovány nové herní prvky, stav hřiště, z bezpečnostních důvodů,
neumožňuje dětem trávit zde čas.
Nejprve bylo třeba uklidit. V sobotu 21. března bylo chladno, foukal vítr,
ale naštěstí nepršelo. Sešlo se 18 troskotovických občanů, ochotných pomoct
(z toho 4 rodiče dětí, navštěvujících místní ZŠ a MŠ). Přistavený kontejner byl
během chvilky naplněn k prasknutí a v poledne jsme měli hotovo. Uklizeno,
pohrabáno, zameteno. . . .
Překvapením bylo 23 mužů, kteří přišli 11. dubna s kotouči, lopatami,
kladívky a dalším nářadím. Plánované rozebírání padající zdi mezi ZŠ a Mikulincovými, bylo otázkou dopoledne. Množství očistěných cihel skládaných
na palety k dalšímu použití rostlo před očima. Zatím, co někteří čistili cihly,
jiní už kopali základy na novou zeď, další připravovali míchačku. Přes nasazené tempo se nedalo vše stihnout a někteří brigádníci se sešli ještě i v neděli,
aby dokončili stavbu základů.
Následující sobotu, 18. dubna, se stavěla zeď. I tentokrát formou brigádnické výpomoci ochotných troskotovických občanů. Přes chladné počasí se
akce zdařila. Končili jsme úklidem a porovnáním terénu. . . . .
V pondělí 20. dubna měla přijet firma na dokončovací práce, proto se tak
spěchalo. Něco se na straně dodavatele zadrhlo, ale věřím, že děti budou moct
vyzkoušet své nové hřiště ještě před prázdninami.
Všichni máme v jarním období hodně práce kolem domů, zahrad, zahrádek
a řadu dalších různých povinností. Děkujeme a velice si vážíme všech, kteří si
našli čas a na školním hřišti pomáhali.
Denisa Haluzová

Oznámení
30. dubna 2015
7. května 2015
23. května 2015
30. května 2015
30. května 2015

Pálení čarodejnic – Pořádají troskotovické
ženy, spolek Vitas a škola
Svátek matek
Babské hody
Zájezd na Karlštejn – pořádá Český červený
kříž.
Dětský den
.
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Usnesení ze zastupitelstva
13. 2. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 (9-0-0) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje návrh na zrušení veřejnoprávní
smlouvy podle § 167 odst.1. písm.b zákona č. 5OO/2OO4 Sb., správní řád,v
platném znění
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje požadavek SÚS JmK na kácení
ovocných stromů mezi Vlasaticemi a Jiřicemi za předpokladu, že budou vysázeny stromy nové.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje vytvoření nové viniční tratě na
parcelních číslech: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2053,
2054, 2055, 2056, 2057, 2059, 2060, 2061, 2062 a 2063 v k.ú. Troskotovice vše
podle značení po Jednoduché pozemkové úpravě.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje doplacení mzdových prostředkú
ZŠ+MŠ ve výši 70.000,- Kč.
Hlasování: 8-0-1 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse souhlasí s návrhem vypovědět duplicitní a navzájem
kolidující smlouvy na svoz komunálního odpadu se společností KJ spol- KJ,
panem Klíčníkem, které jsou pro městys krajně nevýhodné a které byly uzavřeny bez vědomí a souhlasu ZMT.
Hlasování: 6-1-2 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo městyse souhlasí s finanční zainteresovaností nájemníků 24CHBJ
na vyvážení jímky. Nájemníci se budou počínaje 15. únorem 2015 podílet finančně na vývozu jímky 50ti procenty, tzn. 100,- Kč měsíčně na osobu
Hlasování: 6-2-1 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje jednací řád ZMT, jednací řád FV a jednací
řád KV.
Hlasování: 8-0-1 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje směrnici č.1 o veřejných zakázkách malého
rozsahu.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11. Zastupitelstvo městyse akceptuje nové pozemky a závěry Jednoduché pozemkové úpravy.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Zastupitelstvo městyse schvaluje úhradu vymáhaného nájemného a soudních
výloh, dle rozhodnutí Okresního soudu ve Znojmě, ze dne 3.12.2O14.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Zastupitelstvo městyse schvaluje OZV č. 1/2O15 o odpadech, s účinností od
1.3.2015
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 2. 2015

16. 3. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0 (6-0-0) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 6-0-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s aktuální cenou pronájmu cenu
za zdravotní ordinaci v budově úřadu městyse Troskotovice.
Hlasování: pro: 6-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s prodejem RD č.p. 282 panu
Ivanu Lipovskému za odhadní cenu.
Hlasování: pro: 5-0-1 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice zveřejňuje záměr pronajmout byt č.4
v 24CHBJ.
Hlasování: 6-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s prezentovaným rozsahem činností a časovou náročností prací vykonávaných městysem Troskotovice zaměstnanci úřadu, přepočtených na 5 plných úvazků.
Hlasování: 6-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-0143300267 14/001 „Troskotovice, přípojka NN Kršek Josefÿ.
Hlasování: 5-0-1 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo městyse Troskotovice nechá vypracovat nový znalecký posudek
„Protokol o vlhkostním průzkumuÿ v objektu Hasičky, s návrhem nápravných
opatření.
Hlasování: 6-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s odkoupením části p.č.2169 za
cenu 50 Kč/m2 na které je umístěn protipovodňový val, jejímž majitelem je
pan Machala.
Hlasování: 6-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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10. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s vybudováním přejezdu travnaté části náměstí před RD č.p.22 a to na vlastní náklady, panem Hanzalem.
Hlasování: 6-0-0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 17. 3. 2015

9. 4. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 1 zdrželi se: 0 (7-1-0) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 8-0-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje nové ceny za prodej a pronájem
pozemků v k.ú. Troskotovice.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje pronájem pozemků p.č. GP733, GP-732 a GP-728/1, resp. 685/5, 685/1 a 684/29, resp. 2200,2201,2207
a 2208 podle nového značení v k.ú. Troskotovice MUDr. Zdeňku Trpělkovi.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje prodej pozemků p.č. 1259 resp.
dle nového značení 738/12, 738/13, 738/16, 2503, 2504, 2505, 2507, 2509, 2511,
2513, 2492, 2490, 2488 a 2486 ZD Jiřice.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje prodej cca 110m2 pozemků
před p.č. 289/3 paní Heverové.
Hlasování: 7-0-2 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje směnu a prodej cca 850m2 pozemků panu Ambrosovi.
Hlasování: 5-3-1 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje prodej 113m2 pozemků p.č.
289/3 panu Králíkovi.
Hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje zpětný odkup pozemků od pana
Pinkera za původní cenu 35Kč/m2.
Hlasování: 6-0-3 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje souhlasí s předloženou výši měsíčního nájmu, za předpokladu, že do 2 měsíců zahájí nájemníci vyřizování
souvisejíci s odkoupením RD č.p. 282.
Hlasování: 5-4-0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje rozpočet na rok 2015, tak jak
byl předložen.
Hlasování: 6-1-2 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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12. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje OZV o volném pohybu psů se
stanovenou sankcí při opakovaných porušeních ve výši do 500Kč.
Hlasování: 5-4-0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje Tržní řád městyse Troskotovice.
Hlasování: 7-1-1 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje vystoupení 2 kapel v průběhu
Svatováclavských hodů.
Hlasování: 6-0-3 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 4. 2015

http://www.troskotovice.cz/

.
Troskotovický kurýr ..

7

Škola

Okénko ZŠ a MŠ Troskotovice
V druhém pololetí tohoto školního roku 2014/2015 má naše škola i školka největší radost z rekonstrukce školního hřiště. Prostor za školní budovou je nyní
krásně využit, čekáme už jen na zpevnění povrchu a můžeme tam s dětmi vyrazit. Už se na to všichni moc těšíme. Samozřejmě velké poděkování patří obci
a také rodičům, kteří se zúčastnili brigád o víkendech – pomáhali s úklidem,
čištěním cihel, stavěním zdi apod. V brzké době nás ještě čeká zapravení oken
a přidělání parapetů uvnitř budovy.
Co máme za sebou? V únoru čtyři děti naší MŠ úspěšně absolvovaly zápis
do 1.třídy ZŠ a byly přijaty. Byly moc šikovné.
Úzce spolupracujeme se ZŠ i MŠ v Jiřicích – žáci obou škol se setkali na
floorbalovém turnaji, ve kterém tentokrát zvítězili žáci Jiřic. V dubnu jsme
se sešli znovu na pěvecké soutěži „Jiřická notičkaÿ- v ní soutěžilo pět našich
dětí z mateřské školky a deset ze školy základní, ve třech kategoriích. Z našich
nejmladších se na druhém místě umístila Leontýnka Vráblíková a zvítězila
Dajánka Lipovská. Z mladších školáků na druhém místě byla Janička Jarošová
a z nejstarších dětí zvítězila Sabina Polčáková. Jsme na ně velice pyšní a moc
gratulujeme ke krásnému umístění.
Spolupracujeme též s SVČ v Pohořelicích, které nám každoročně zařizuje
„Dopravní denÿ – děti ZŠ i MŠ plní na nejrůznější úkoly na kolech a koloběžkách, jsou účastníky silničního provozu i jako chodci. Zažívají u toho
spoustu legrace. Tentokrát se čtyři nejúspěšnější „řidičiÿ účastní dalšího kola
této akce přímo v Pohořelicích, kde budou zástupci i ostatních škol našeho
kraje. Budeme jim držet palce.
Co se týče ostatních akcí naší školy a školky – navštívili jsme představení
v Divadle Radost, oslavili jsme Den Země procházkou s plněním nejrůznějších
úkolů kolem naší obce, 7.května nás čeká vystoupení ke Dni matek v Kulturním domě (na které jste všichni srdečně zváni), jako tradičně se zúčastníme
„Her bez hranicÿ, olympiády v Jiřicích – tentokráte i s mateřskou školou, přijede k nám mobilní Planetárium. V červnu máme naplánován celodenní výlet
na Bítov, do Vranova a při zpáteční cestě do podzemí Znojma.
Pak už nás čeká jen vysvědčení a hurá na prázdniny!
Za kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Troskotovice
PhDr. Mgr. Hana Zdražilová
www.zstroskotovice.cz
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V říjnu 2014 minulého roku jsem
Vám slíbil, že Vám povím o těžké době
16-tého století, která postihla i krajinu ve které žijeme. Jenže snad proto,
že nebyly peníze, Kurýr nevyšel, tak
doufám, že se situace zlepší a Kurýr
bude vycházet pravidelně.
Dnes při 70-ti letém výročí od
doby ukončení II světové války, bych
Vám chtěl tu dobu, která je sice nedávná připomenout, zvlaště proto, že
se na ni již zapomíná.
S přibývajícími lety ubývají přímí
pamětníci nelehké a tragické doby.
Málokdo z mladší generace občanů si
uvědomuje to, že historie této země
nepoznala již 70 let, -válku- a neuvědomuje si dobrodiní života v míru,
který nás 70 let provází.
Ne všichni lidé v současné době
na světě májí to štěstí, žít v zemi
bez násilí a krveprolití. Urputné boje
na Ukrajině, v Syrii, Iráku, Libanonu,
Lybii, Tunisku a dalších zemích, pramenící z národnostních a územních
rozbrojú a těžké konflikty vyvolané
chtivosti „vládnoucíchÿ či náboženských pomatenců a fanatiků s neskrývavým nacionalismem, stejným nacionalismem, který byl na pozadí II
světové války, přibližují konec doby
míru. Dovolte mně proto, abych se
s Váma podělil o pár prožitků starých
70 roků. Věřme spolu, že se podaří
slušným a nekonfliktním lidem utlumit a zmařit cíle mamonářů, novodobých nacistů a náboženských šílenců,
zabránit nejhoršímu, abychom mohli
žít bez obav o to, co zde bude za pár

roků a že se nebudeme obávat o životy
naších dětí a vnuků.
Žil jsem v době roku 1945 v Brně
Maloměřicích, jako 10-ti letý kluk.
Jaro 1945 jsme prožívali ve strachu.
Brno se dostalo do hledáčku spojeneckých letadel. První nálet byl
21. 8. 1944. Byla bombardovaná část
Brna okolo zbrojovky. Vyrábělo se
v ní asi 414tis. pušek pro Wermacht
ročně. Odnesly to Zábrdovice, Židenice Černovice a Stará Osada. Druhý
nálet 20.listopadu byl horší. 470 létajících pevností letělo bombardovat
Wroclaw. Protože byla špatná viditelnst nad Polskem, vysypaly stovky
tun bomb na Brno a Zlín. Odnesl to
střed Brna, Židenice, Černovice, Zábrdovice. Zahynulo více jak 600 obyvatel. Za nálet se spojenci Brnu po
válce omluvili. Pak byl v Brně klid.
Spojenci se dohodli s Rudou armádou
o rozdělení území pro letecké operace.
Ten klid trval do dubna 1945, s přiblížením fronty bylo Brno letecky napadeno. Toto bombardování trvalo po
celou dobu bojů o město, které bylo
prohlášeno Němci za pevnost a očekávaly se boje dům od domu. Němci
očekávali útok od Ústředního hřbitova a všechny přístupy byly opevněny. Rudá armáda však město obešla a vpadla Němcům do zad právě
přes Maloměřice, Husovice a Židenice. Byl jsem spolu se sousedy a rodiči ve sklepě domu ve kterém jsme
bydleli. Město bylo bombardováno a
dopadaly do něj granáty. Detonace
nás děsily a čekali jsme, kdy se sta.
Troskotovický kurýr ..
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neme jejich obětmi i my, 25. dubna
v 17,00hod. vtrhly do slepa Němci,
mladí kluci v lehkých uniformách, byl
z nich strach. Jeden z bojových triků
Němců bylo vyhnání obyvatel před
tanky a tak utočit. Tito naštěstí ne,
chtěli vodu, tu dostali, dokonce poděkovali a odešli. Za dvě hodiny přišli zase vojáci, tentokrát v rubáškách, také ze samopaly a také mladí
kluci. Chlapi od někud vytáhli pro
tuto chvíli šetřenou slivovici. Rusové
ji odmítli, chtěli také vodu a chtěli
vědět, kde jsou Germáni. Můj taťka
spolu ještě se dvěma sousedy, je přes
zahrady dovedli do zad okopu, kde
byli Němci s odpalovacím zařizením
pro vyhození maloměřického mostu
do vzduchu. Rusové je postříleli a utíkali přes most do Husovic. Tento most
byl jediný, který nebyl v Brně zničen. Nedovedete si představit tu radost když přišli, spadly spousty slz radosti a uvolnění od strachu ze smrti.
Sice druhý den dostal náš vchod do
sklepa zásah německým granátem a
málem jsme se udusili prachem z cihel a malty, nic se ale nikomu nestalo
i když nás v tom sklepě bylo 24.
Do dnešního dne cítím to uvolnění a radost z toho, že jsme přežili
a, že nás zachránili. Tento pocit mne
stále zavazuje k vděčnosti všem těm,
co padli při osvobozování, bylo jich
mnoho co mohli žít a užívat si zázraku
života.
Během osvobozování republiky
padlo 144.000 rudoarmějců a 411.542
bylo raněno, Rumunů padlo 33.000
a 33.254 bylo raněno. Při osvobozování západních Čech padlo 116 příslušníkú spojeneckých vojska 406 bylo
.
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zraněno. Je hnusné, že v dnešní době
jsou lidé, co do piety a vděčnosti pletou politiku. Většina z nich by se jistě
při jejich povahách, Němcům podřídila tak, jak se mnozí podřizují politicky dnes. Zapoměli na to, že soldateska Hitlera chtěla vyhubit vše slovanské.
Mnozí z Troskotovičáků si ještě
vzpomenou jak to bylo třeba v Prlově při zradě slovenských provokatérů a následném vypálení a vyvraždění obce oddílem SS. Jistě by se ještě
našli i pamětníci lidí přistěhovalích
z Banátu v Rumunsku, jejichž tátové
možná byli Ti, co bojovali s Němci
právě zde v Troskotovicích a jejichž
tanky byly zničeny Němci v „údolí
smrtiÿ na přístupu z Pasohlávek. Neměli bychom zapomínat a jejich vzpomínky bych rád zapsal a seznámil
s nimi Vás, zvláště mladé.
Válka byla hroznou dobou, tak
jako nyní, život jedince v ní nic neznamená, je brán pouze jako člověk
využitelný pro armádu a cíle valčící
strany. Ostatní pro válku nejsou zajímaví a nikoho jejich osudy, z těch co
válku vyprovokovali nezajímají.
Oblast Mikulovska a vlastně celé
jižní Moravy osvobozoval „Druhý
ukrajinský frontÿ, kterému velel Maršál Malinovský. Front měl 7 armád
z toho byly 2 rumunské a 2 divize Maďarů. Proti nim stálo v oblasti mezi
Hodonínem a Bratislavou 10 divizí
wermachtu. 22. dubna dobila po pouličních bojích 93. gardová divize Mikulov, 23. dubna se probila až k Mušovu. Večer ji vystřídala 6 gardová divise a osvobodila Březí, Dolní Dunajovice a Dobré Pole. Němci posílili své
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jednotky přesunutím dvou střeleckotankových divisí. Přesto se Rusové
probili po těžkých bojích až do Pasohlávek.30. dubna, se boje soustředily na Novou Ves. Rudá armáda se
snažila přetnout proudy ustupujícich
Němců na trase Pohořelice-Znojmo.
Boje v prostoru Pasohlávky-Vlasatice
trvaly 3 týdny. Silnice a veškeré cesty
byly plné válečného materiálu, který
wermacht opouštěl ve spěchu dostat
se co nejrychleji na západ do zajetí
Američanů, vědouc si, že Rusové jim
odvedou to, co oni napáchali v Rusku.
Oblast u Nové Vsi byla vybrána jako
nástupiště na ůtok směr Znojmo a
hlavně na přerušení cesty na západ.
Útokem byla pověřena, gardová armáda gen. Glagoleva a 46. armáda
gen. Petrušenka. Do prostoru Pohořelice byla přesunuta 6 gardová tanková divise a 7. května po půlhodinové dělostřelecké přípravě byl zahájen útok na obranné postavení Němců
nad Vlasaticemi, Troskotovicemi a
Drnholcem. Během dne za těžkých
bojů a ztrát zničili obranu a postoupili v šířce 25km a hloubce 10km. Do
průlomu byly nasazeny rychlé svazky
tanků 6-té gardové divise, které ještě
druhého dne večer dosáhly až do Jaroměřic. Dva pluky 19. střelecké divise
dobily 7. května Drnholec, na pravém křídle tohoto uskupení obsadili
Troskotovice a sváděli těžké boje na
vyvýšenině nad Troskotovicemi směrem na Litobratřice. K ránu postoupili o dalších 10km. Velkých ztrát utrpěl rumunský tankový pluk na přístupu z Pasohlávek do Troskotovic,
u Branišovic padli dva Rudoarmějci
a asi 62 Němců. 7. května část ně-

meckého tankového sboru „Feldherrenhaleÿ se nacházela v Miroslavi, Sověti mezi šestou a osmou hodinou
ráno provedli na toto město asi 20 náletů, v městečku zahynulo 50 obyvatel
a 80 německých vojáků. Z 946 budov
bylo 152 úplně zničeno a ostatní domy
byly poškozeny různě.
Jak to vlastně vypadalo mezi
obyvateli-vesměs německého původu?
Vývojem událostí na frontě nálada
značně poklesla i když stále věřili v obrat. Tři týdny před obsazením obcí Rudou Armádou se konaly v místních hostincích schůze kde
mluvili místní mikulovští a vlasatičtí
funkcionáři NSDAP a apelovali, že je
nutné se zbraní v ruce hájit zájmy
říše a že musí věřit v konečné vítěztví.
14 dní před 7. květnem byla vyhlášena nucená evakuace do 48 hod. Mezi
Němci nastal chaos mimo asi čtyř rodin se nikdo nevystěhoval.
„Feldherrenÿ tankový sbor ustupoval na Jindřichův Hradec a byl sověty pronásledován. Demarkační línie
byla spojenci po kapitulaci Němců
9.května, dle dohody uzavřena. Sbor
však zbraně nesložil a bojoval až do
12.května. Toto porušeni podmínek
kapitulace stálo životy dalších Rudoarmějců.
Co říci krátce na závěr. Život je
zázrak a musíme si ho bránit a šetřit. Někdo vidí v životě za cíl mamon jiný požitek, další službu něčemu, ale všichni si musí uvědomit, že
život je něco neopakovatelného a krásného. I když si s ním každý hospodaří
po-svém, nikdo nemá právo druhému
člověku život brát.
A ještě bych vám chtěl něco říci.
.
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Doslechl jsem se, že mně říkáte starý si prosím jinou urážku. Já se snažím
komunista. Proti tomu starý nic ne- obci pomáhat a jako skaut budu vždy
mám, ale u komunistů, ani dřív ani proti darebáctví.
nyní jsem nebyl. Byl jsem skaut, v jeJan Paulík
diné straně jsem byl a to byla MoravZdroj
Znojemský
týden,
který mě
ská strana. Ti co mne nemají z nějadonesl
pan
Bravenec
Emil,
za což
kého podivného důvodu rádi, najděte
mu děkuji.

.
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Tvořivá dílna
Jsme rádi, že jsme i tomto čísle Troskotovického kurýru opět dostali prostor pro pár vět. Od minulého vydání tohoto občasníku se toho u nás v Tvořivé
dílně mnoho změnilo.
Dostali jsme od Úřadu městyse prostor, kde se můžeme pravidelně scházet. Za poskytnutou místnost v budově úřadu jsme moc vděční. Chtěli bychom
proto touto cestou poděkovat všem, kteří se o naše nové zázemí zasadili, přiložili ruku k dílu a připravili nám tuto „klubovnuÿ přímo k nastěhování.
Scházíme se i nadále každé úterý v 15 hodin, nyní tedy již v budově našeho Úřadu městyse a dále se pokoušíme zabavit naše malé tvořílky novými
nápady. Snažíme se vymýšlet nové projekty, pracovat s novými materiály či
technikami.

Počátkem roku jsme pracovali se sádrovými odlitky, které jsme s děvčaty
pro děti předem připravily a děti si je mohly natupovat různými barvami, dle
vlastní fantazie. Výtvory to byly vskutku skvostné.
S dětmi jsme vyrobili drobné pozornosti pro důchodce, při příležitosti jejich únorového setkání v kulturním domě. Děti jim dárečky s nadšením samy
předaly.
Připravili jsme se i na Mezinárodní den žen a naši šikulkové si vyrobili něco
pro své maminky a babičky a neopomněli jsme obdarovat ani obyvatelky domu
s chráněnými byty. Navštívili jsme je opět s dětmi přímo 8.3. 2015 a obdarovali
jsme je svícínkem, který děti vyrobily, namalovaly a dokonce i zabalily. Mnohé
ženy byly z naší akce překvapené a věříme, že mile. Děti také těšilo, že mohou
takhle jednoduše udělat radost.
Velikonoce jsou pro nás všechny svátky jara a my jsme se na letošní Velikonoce připravovali opravdu pilně. Tvořili jsme Velikonoční přání, dělali jsme
roztomilá zvířátka z bambulek, které jsme si sami vyrobili a v neposlední řadě
jsme malovali i sádrová vajíčka. Každé z dětí si domů odneslo vše, co vyrobilo
a doufáme, že své rodiče těmito výtvory opravdu potěšily.
.
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K posledním realizovaným nápadům z naší dílničky patří „ jarní věnceÿ,
vytvořili jsme několik barevných a nádherně zdobených věnců k zavěšení na
dveře. Tyto věnce si dovolíme Vám opět nabídnout ke koupi a tím pádem
k podpoře našeho provozu. Doufáme, že se budou líbit a na Vašich dveřích
udělají spoustu parády. Výrobky z naší dílničky si můžete prohlédnout či
zakoupit při příležitosti oslavy Dne matek v kulturním domě, dne 07.05.2015.
Výhledově se chystáme s dětmi tvořit následující :
05.05.2015 – přáníčka ke Dni matek + ozdobné kolíky
12.05.2015 – keramika – zvonkohra + glazování misek z 28.04.2015
19.05.2015 – zdobení předmětů ubrouskovou technikou
26.05.2015 – práce s korálky (jednoduché šperky)

Tvořivá dílna bude v provozu opět až do konce školního roku a uvítáme
v našich řadách všechny děti, které mají zájem si něco vytvořit a strávit s námi
příjemně čas.
Martina Novosádová

Dětský karneval
V sobotu 21. února 2015 se v místním kulturním domě konal dětský karneval. Bylo veselo. Sešla se opravdu vybraná společnost - naparáděné víly a
urozené princezny vítalo několik bojovníků, pár zvířátek, ale byli tu třeba
i kuchař či čarodějnice. Všichni skotačili, tančili a soutěžili. Každý, kdo se
zúčastnil, dostal pytlíček sladkostí, limonádu a párek v rohlíku. Mňam!
Bylo to příjemné odpoledne. Děkujeme.
Anna Dovrtělová

.
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Florbal
Každou sobotu od 17,00 se schází děti a mládež v tělocvičně ZŠ při florbalu.

Jan Husák

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v únoru, březnu a dubnu 2015
oslavili svá životní jubilea.
Kaňová Anna
Minďuková Božena
Bohatá Františka
Vlach Josef
Hujerová Anna
Polčák Jaroslav
Weislich Jaroslav
Matyáková Vlasta

.
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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.
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