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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme teplé, sluncem zalité léto, a nejen na zahrádkách průběžně
sklízíme plody své práce. Úřad městyse se tak chystá na první
pokus o odvolání starosty, který osnují přívrženci bývalého pana
starosty. A důvod? Nechceme panu Ordošovi přenechat, jak sám
říká, „ jehoÿ 22 hektarový vinohrad směrem na Vlasatice a nechceme platit milionové dluhy za někoho jiného, konkrétně za TJ
Troskotovice. Nechceme, protože máme svých dluhů dost, musíme
zajistit chod městyse a nejsme žádná dobročinná organizace.
Dovoluji si citovat z jednoho úředního dokumentu
ze dne 27.6.2013, který je součástí soudního spisu: „. . . Do dražby
vinice nechci. Považuji je za své. Pokud by se dražilo, hrozí, že
by vinice koupil někdo jiný (sklepy Valtice, Mikulov atd. – chodí za
mnou a pořád je chtějí koupit) neví co s penězi, avšak tyto vinice
chci já. . . .ÿ autora těchto slov, pana Ordoše, jistě poznáváte.
„Ordošovyÿ pozemky, které byly a jsou zdrojem všech problémů, exekucí a dražeb, byly nakonec dne 30.8.2013 vyjmuty z
exekuce a „platitÿ měl městys obecními objekty a obecními rodinnými domky. Taková je realita.
Dnešní situace je ale podstatně veselejší. Od voleb v roce 2014
jsme na dluzích, exekucích, různých nedoplatcích a nezaplacených
fakturách uhradili už čtyři miliony korun. Vůči právnickým a fyzickým osobám, které kdysi neuváženě investovali do našeho městysu,
nemáme žádné závazky a přitom jsme uchránili před prodejem
výše zmíněných 22 hektarů pozemků.

Vývoj dluhů, přepočtený na jednoho občana, je znázorněn na
následujícím grafu. Aktuálně je menší než 10 tisíc korun na
jednoho občana, včetně novorozenců. . .
.
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K dnešnímu dni jsme uhradili všechny exekuce, včetně
té pětimilionové u JUDr. Vrány v Přerově. K doplacení zbývají
už jen drobné závazky v celkové výši cca 6 milionů Kč, které máme
pod kontrolou.

To, že boj přitvrzuje, a že pan Ordoš hraje o všechno, dokládá průběh jednání posledního Zastupitelstva. Řvaní, mlácení
do stolu, domáhání se nezákonného prodeje pozemků firmě Jahnstone pod pohrůžkou nesmyslných a nepravdivých tvrzení o dalších
exekucích v řádu desítek milionů korun pokud pozemky městys neprodá, provázelo prakticky celé jednání Zastupitelstva. . . Pravda
je taková, že se nemáme čeho bát, snad jen koho !!
Podobný vzorec chování mají totiž jen neřízené střely s jadernou hlavicí, kterým dochází palivo a které ztratily kontrolu samy
nad sebou.
Cituji z dalšího úředního dokumentu, tentokráte ze Státního
intervenčního zemědělského fondu (SZIF), a to z Čestného prohlášení ze dne 6.5.2015: „Já, Michal Ordoš, jednatel společnosti VITISVIN s.r.o., tímto prohlašuji, že souhlasím se zápisem do LPISu půdního bloku č.p. 1189/3 č.p. 1189/4 na pana
Stanislava Mádla, který tímto bude tento půdní blok obhospodařovat.ÿ
Zasvěcení vědí, k čemu takové jednání směřuje. Právem se domníváme, že to byl první krok k tomu, aby společnost VITISVIN,
potažmo náš městys přišel o pozemky, pronajaté od Pozemkového
úřadu a zůstaly mu jen dluhy, exekuce a nedoplatky v celkové
výši 2,8 milionů korun, plus další nedobytné pohledávky ve výši
cca 3 miliony korun. Jen připomínám, že pan Ordoš byl odvolaný
z funkce jednatele společnosti VITISVIN na ustavujícím zastupi.
Troskotovický kurýr ..
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telstvu dne 10.11.2014. I tuto situaci už máme z větší části pod
kontrolou.
Připravme se na to, že v tomto směru bude hůř. Že nevěříte?
Přijďte se prosím podívat na příští jednání Zastupitelstva.
Na závěr trochu pozitivního. Jistě jste zaznamenali práce probíhající na rekonstrukcích troskotovických autobusových čekáren,
jejichž výsledek nelze než chválit. Děkujeme všem, kteří se bez
nároku na odměnu, na opravách, úpravách a natírání podíleli. Nezbývá než doufat, že se nenajde nějaký „vejlupekÿ, který by naše
krásné zastávky ničil.
V souvislosti s tím, se také musím zmínit o brigádách, zaměřených na čištění chodníků. Velmi si ceníme spoluobčanů, kteří se
pomalu začínají přidávat a čistí chodníky před svými domy. Mnozí
se navíc zapojili i do čištění chodníků obecních. Všem touto cestou
děkujeme.
Váš starosta

Usnesení ze zastupitelstva
15. 5. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 1 p.Ordoš zdrželi se: 1 p. Ševčík (7-1-1) - 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 prodej pozemku parc. číslo 229/93,
o celkové výměře 327m2 panu Antonínu Matyíkovi, za cenu 50,-Kč/m2, daň
z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje prodej pozemku parc. číslo 260
a 259/3, o celkové výměře 19m2 Ing. Kourkové, za cenu 50,-Kč/m2, daň z
nabytí nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.

.
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5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje prodej pozemku parc. číslo 204/1
maželům Paškovým o výměře 385m2, za cenu 50,-Kč/m2, daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje pronájem bytu č. 4 v 24CHBJ
za obvyklých podmínek paní Dagmar Kurtinové.
Hlasování: pro: 8-0-1 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje OZV č. 4/2015 o místních poplatcích.
Hlasování: pro: 6-3-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo městyse Troskotovice uděluje panu starostovi pravomoc provádět rozpočtová opatření. Starosta bude ZMT průběžně informovat o všech
provedených rozpočtových opatřeních.
Hlasování: pro: 6-1-2 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje čerpání finanční půjčky městysem ve výši 500.000,-Kč, s úrokem 1,5Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 9
bylo schváleno.
10. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje mandátní smlouvu s JUDr. Ivanou Lorenzovou, Mikulovská 5, 628 00 Brno.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje udělení generální plné moci
JUDr. Ivaně Lorenzové, Mikulovská 5, 628 00 Brno.
Hlasování: pro: 5-4-0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2015

26. 6. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice se nekonalo z důvodu přítomnosti menší
než nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva a ZMT nebylo usnášenischopné.

4. 7. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 2 (7-0-2) - 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. ZMT schvaluje pacht pozemků p.č. 2196 a 2195, o celkové výměře 2332m2 za
cenu 0,45Kč/m2/rok p. Davidu Polčákovi.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT schaluje prodej p.č. 299/2, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře
372m2, za cenu 50Kč/m2. Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.

.
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5. ZMT schvaluje prodej pozemku p.č. 365/117, ostatní plocha, o celkové výměře 210m2, který vzniknul oddělením od p.č. 365/1, ostatní plocha, o celkové výměře 58827m2, na základě geometrického plánu č. 393-151/2012, ze
dne 27.11.2012, vypracovaného Ing. Pavlem Pexou, za cenu 50Kč/m2. Daň z
nabytí nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: pro: 8-0-1 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT schvaluje prodej: a) pozemku p.č. 157/8, zastavěná plocha, o celkové
výměře 108m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, Troskotovice č.p.
56, za cenu 989.640,-Kč, z čehož bylo uhrazeno 914.075,-Kč a zbývá uhradit
75.565,-Kč. b) pozemku p.č. 157/9, ostatní plocha/neplodná půda, p celkové
výměře 739m2 za 38.428,-Kč
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT schvaluje prodej: a) pozemku p.č. 157/3, zastavěná plocha, o celkové
výměře 107m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, Troskotovice č.p.
57, za cenu 989.588,-Kč, z čehož bylo uhrazeno 395.488,-Kč a zbývá uhradit
594.100,-Kč. b) pozemku p.č. 156/5, ostatní plocha/neplodná půda, p celkové
výměře 647m2 za 33.644,-Kč.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT schvaluje prodej pozemků p.č. 111/1, zahrada, o celkové výměře 176m2 a
p.č. 111/č, ost. plocha, o celkové výměře 9m2, které vznikly dle geometrického
plánu č. 392-149/2012, ze dne 27.12.2012, vyhotoveného Ing. Pavlem Pexou,
za kupní cenu 50Kč/m2, tj. za 9.250,-Kč celkem. Daň z nabytí nemovitostí
hradí kupující.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje záměr prodat pozemky, který
byl řádně vyvěšen od 19.5. na úřední desce městyse.
Hlasování: pro: 5-0-4 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
10. Celou problematiku si zastupitelstvo nechám vysvětlit právníky a podle toho
rozhodne o prodeji pozemku pod vinohrady.
Hlasování: pro: 5-0-4 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11. ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ+MŠ za rok 2014 bez výhrad.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
12. ZMT neschvaluje účetní závěrku městyse Troskotovice za rok 2014.
Hlasování: pro: 5-3-1 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
13. ZMT schvaluje závěrečný účet městyse Troskotovice za rok 2014 s výhradou.
Hlasování: pro: 5-0-4 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
14. ZMT svěřuje starostovi pravomoc odpisování pohledávek do výše 10.000,-Kč
u každé jedné pohledávky.
Hlasování: pro: 5-0-4 - Usnesení č. 15 bylo schváleno.
15. ZMT ponechává v kompetenci starosty schvalování smluv o právu zřídit stavbu
a udělování souhlasu s přístupem na stavební pozemek.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 16 bylo schváleno.

.
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16. ZMT schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se společností Vodafone.
Hlasování: pro: 5-4-0 - Usnesení č. 17 bylo schváleno.
17. ZMT schvaluje přijetí dotace na základě rozhodnutí MŽP ident.číslo EIS”
IS SFZP 14176337, o poskytnutí dotace na vybudování Dětského hřiště v
přírodním stylu v městysu Troskotovice.
Hlasování: pro: 8-0-1 - Usnesení č. 18 bylo schváleno.
18. ZMT schvaluje smlouvu s JmK o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK ve výši
30.000,-Kč, pro potřeby vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 19 bylo schváleno.
19. ZMT schvaluje žádost paní ředitelky Mgr. Vráblíkové o povolení výjimky počtu žáků.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 20 bylo schváleno.
20. ZMT schvaluje žádost paní ředitelky Vráblíkové o použití provozních prostředků na dofinancování projektu EU.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 21 bylo schváleno.
21. ZMT schvaluje novou nájemní smlouvu se spol. MUDr. Svobodovi praktici
s.r.o., ze dne 22. 6. 2015.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 22 bylo schváleno.
22. ZMT souhlasí s prodloužením záruky VO a změnou splátkového kalendáře s
firmou ECO LED Solution s.r.o. .
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 23 bylo schváleno.
23. ZMT schvaluje pacht pozemku p.č.1876 o celkové výměře 10841m2 Mysliveckému spolku Troskotovice za cenu 0,45Kč/rok/m2 s tím, že bude Mysliveckému spolku vyplácet příspěvek na činnost spolku ve stejné výši. Nájemní
smlouva bude uzavřena na 20 let.
Hlasování: pro: 9-0-0 - Usnesení č. 24 bylo schváleno.
24. Pokud přijdou peníze od firmy Johanstone, zaplatí se dluh EKKL - směnka
ve výši 4,5mil. za umělku.
Hlasování: pro: 6-0-3 - Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 7. 2015

http://www.troskotovice.cz/
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Vítání občánků
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Oznámení
29.-30. srpna 2015
12. září 2015
19. září 2015
26.-27. září 2015

Dobrodružné loučení s prázdninami
Pojeďte s námi za večerníčkem
Koncert v kostele
Svatováclavské hody

Pozdrav z Prlova troskotovickým
Setkání občanů Troskotovic s občany Prlova 4.7.2015, Prlov

.
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Okénko ZŠ a MŠ Troskotovice
V posledním čtvrtletí školního roku 2014/2015 si naše děti ze školky i školy
konečně užily naší nové zahrady. Altánek, skluzavka, vláček, pískoviště, tabule a ostatní prolízky jsou jako ušité na míru našim rošťákům. Samozřejmě
naše školní zahrada neslouží jen ke hraní, ale i k učení. Probíhala zde výuka
prvouky, vlastivědy, přírodovědy, ale i výtvarné, hudební a tělesné výchovy.
Žákům se tato příjemná změna velice líbila a přesvědčovali naše učitelky téměř
každou vyučovací hodinu, aby se mohli učit venku. Dokonce v hodinách informatiky, ve kterých je stěžejní práce na počítači, chtěli výuku na zahradě. Jedním z největších zážitků byl nález a krátkodobý odchyt ještěrky, naše nejmenší
děti ji vůbec nechtěly pustit zpět, ale chtěly si ji nechat navždy ve školce.
V rámci výuky naši žáci opět pracovali na různých projektech, byly zakoupeny licence výukových programů do anglického a českého jazyka, matematiky, geometrie a k výuce o lidském těle. I děti mateřské školy se účastnily
mimo jiné výuky ve školní třídě – velmi rychle se naučily pracovat na interaktivní tabuli. Na ní absolvovaly jednoduché výukové programy pro mateřské
školy, ale hrály i různé hry, interaktivní pexesa, omalovánky. Za odměnu je
vždy čekala na tabuli krátká pohádka. Na tyto chvíle se naši nejmenší velice
těšili a učení pro ně bylo velkou zábavou.

.
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Co máme za sebou? Poslední čtvrtletí jsme zahájili vystoupením ke Dni
matek v místním Kulturním domě, které mělo velký úspěch. Zazněly písničky,
básničky, vtipy, hrály se pohádky, dokonce jsme měli co dočinění s detektivním
příběhem, tancovalo se. Děti byly úžasné a všichni si tuto oslavu užili.
Dále se Jako každoročně žáci naší školy účastnili soutěžního dopoledne
v Pohořelicích – Her bez hranic, tamtéž i naši nejlepší účastníci silničního
provozu poprvé soutěžili na Dopravním dni s družstvy z jiných škol.
Den dětí jsme oslavili Pyžamovým dnem v mateřské školce a Sportovním
dopolednem na místním hřišti – moc děkujeme mamince Leontýnky Vráblíkové za zapůjčení sportovního náčiní, bez kterého by akce nešla uspořádat.
V červnu nás čekala účast na Olympiádě v Jiřicích, na kterou jsme pilně
trénovali. Naši nejmenší skákali v pytlích, běhali, házeli kriketovými míčky.
Školáci svedli turnaj ve vybíjené, fotbalový zápas, běhali, házeli, apod.
Užili jsme si i celodenní výlet na Bítov, kde jsme si prošli Minizoo, poseděli
jsme na koních, navštívili jsme výstavu strašidel. Po dlouhé plavbě parníkem
do Vranova jsme se nabaštili v místní restauraci a zamířili do Znojemského
podzemí, ze kterého byly děti nadšené, celou cestu zpět o něm vykládaly.
Závěr školního roku jsme věnovali družbě se ZŠ Vlasatice – jedno dopoledne jsme nachystali program my pro ně, druhé dopoledne zas oni pro nás.
Soutěžilo se, hrály se hry,
zpívalo se. Účelem těchto dvou akcí bylo dát děti z obou obcí dohromady,
vytvořit na místo rivality kamarádské vztahy. Tyto akce byly dobrým začátkem. Snad se stanou novou tradicí.
Den před rozdáním vysvědčení k nám přijelo mobilní planetárium, které
nás vyloženě okouzlilo. Všichni jsme seděli v obrovském stanu tvaru kupole,
všude kolem nás i nad námi se odehrával příběh. Chvílemi se až tajil dech.
Následovala oslava konce školního roku – dětmi oblíbená diskotéka, na které
se všichni vyřádili.
Poslední školní den byl veselý i smutný. Veselý proto, že se kromě vysvědčení rozdávaly gratulace a ceny vítězům soutěže ve sběru starého papíru,
nastávajícím školákům, nejlepším žákům. Smutný proto, že jsme se museli
rozloučit s našimi páťáky, kteří nám budou velmi chybět. Přejeme jim hodně
úspěchů a kamarádů na nové škole.
Všem dětem naší školky, žákům naší školy, zaměstnancům školy, rodičům
a samozřejmě všem spoluobčanům přejeme krásné prožití letních prázdnin a
těšíme se v září opět na shledanou!
.
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www.zstroskotovice.cz
Za kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Troskotovice
PhDr. Mgr. Hana Zdražilová

Úklid školních prostor
Dovolujeme si touto cestou požádat rodiče i ostatní spoluobčany o pomoc
při úklidových pracích v měsíci srpnu, které budou ve škole probíhat. Vzhledem k nynějším zednickým pracím bude nutné prostory vymalovat, důkladně
uklidit a připravit na 1. září, aby již děti viděly školu ve vylepšeném kabátě.
Za Vaši ochotu a čas již dopředu mnohokrát DĚKUJEME!
Vedení školy ZŠ a MŠ Troskotovice

.
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Dobrodružné loučení s
prázdninami
Milé děti, až si užijete táborů, pobytů u babiček a dědečků či dovolených s
rodiči a škola začne klepat na dveře. . . pobalte stan, spacák, karimatku, ešus
a vyrazte s námi do terénu na cestu za dobrodružstvím. Menší děti přibalí
i někoho z rodičů, aby se s námi samy nebály. V plánu je pátrání po slavném badateli, hledání mapy pokladu, noční stezka odvahy a další prázdninové
„dobrodrůžoÿ. Termínem je poslední prázdninový víkend 29. 8. – 30. 8. Jídlo
i ostatní zázemí bude zajištěno. Pro bližší informace sledujte webové stránky
www.zstroskotovice.cz. Těší se:
Anička, Martina, Veronika a další maminky

Pojeďte s námi za Večerníčkem!
Prázdniny jsou v úplném začátku, ale paní učitelky již nyní spřádají plány,
jak zpříjemnit všem troskotovickým dětem počátek nadcházejícího školního
roku. A přemýšlet jsme nemusely dlouho . . . v srpnu to bude přesně 50 let
od doby, kdy na naše maminky, tatínky, případně babičky či dědečky poprvé
vykoukl střapatý Večerníček vytvořený Radkem Pilařem a popřál jim: Dobrou
noc! Tento rok jednoduše patří Večerníčkovi a my se za ním chystáme vypravit
na velkolepou výstavu do našeho hlavního města. Proto všichni, kdo chcete
vidět nejen Večerníčka, ale třeba i Boba a Bobka, ovčí babičku a spoustu dalších na vlastní oči, vyrazte s námi v sobotu 12. září do Prahy. Zváni jsou jak ti
nejmenší, tak i Večerníčkovi vrstevníci. Bližší informace naleznete v obchodě,
kde bude již nyní možné se předběžně zapsat mezi „účastníky zájezduÿ, či na
první rodičovské schůzce. Všem přejeme odpočinkové a pohodové prázdniny
a v září se budeme opět těšit!
Kolektiv vyučujících ZŠ a MŠ Troskotovice

.
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Doufám,že jsem Vám minule tak
trochu přiblížil ovzduší druhé světové
války na území, kde nyní žijeme-v
Troskotovicích a připomněl Vám ty,
kteří osvobodili toto území od Němců
a nacistů. Někteří politikové sedící
v parlamentu, nedávno diskutovali o
tom, zda republika byla osvobozena
nebo dobyta, stále častěji se setkáváme v TV a některých novinách s
tak zvanou nutností omluvit se za vystěhování Němců z našeho území a
křivdy, které jim byly spáchány po
válce, dokonce zpochybňují dekrety
dr. Beneše a byli by svolni návratu
Němců a úhradě majetků o které odsunem přišli. Zapomněli, že Německo
nám jako jediné zemi nezaplatilo náhrady za škody vzniklé valkou. Československo místo těchto reparací si ponechalo veškeré majetky odsunutých
Němců. Všichni tito rádoby spravedlní, zapomněli na to, co od roku 1938
bylo spácháno proti nám Čechům a
Moravanům.
Nechám Vás, aby jste si sami udělali svůj vlastní názor, proto velmi
stručně vzpomenu, jak to vlastně bylo
v době, kdy se rodila válka.
Vrátím se do hlubší minulosti.
V roce 1933 se dostali nacisti k
moci. V roce 1935 vznikla sudetoněmecká strana-SdP pod vedním Henleina, rostla agrese německého obyvatelstva. Můj táta tomu říkal fángličkářství, to byl přechod od nacionalismu k nacismu (i dnes je zase vidět u některých států, že mají vlajku
i na WC. Bohužel potom je to jen
.
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krok k nacismu a je zle.) Naše vláda
spoléhala na smlouvy s Anglií a Francií. Opevňovala pohraničí proti vpádu
Němců, kteří otevřeně napadali náš
stát. Němců byla asi třetina obyvatel
a dalo se také počítat, že budou sabotovat v případě války s Německem
úsilí naši armády. Duben 1938 uspořádal Henlein v Karlových Varech sjezd
SdP, formuloval po dohodě s Hitlerem nesplnitelné požadavky. Obvinil
Čechy, že znemožňují Němcům život
na území státu a že v roce 1918 neměla republika, ani nárok vzniknout,
protože je na území, které patří Germánům. SpP odmítla o těchto požadavcích s naší vládou jednat a žádala
vydání Sudet Německu ihned. Bez pověření spojenců Francie a Československa v této napjaté situaci Chabrlein, premiér Anglie, jednal s Hitlerem. Ten mu předložil požadavek na
odstoupení Sudet z Československa
Německu. Chambrlein nejen souhlasil, ale přesvědčil Daladiera, premiera
Francie, že je to nezbytné pro zachování míru splnit tento požadavek a
pokud by čsl. vláda nesouhlasila, ponechají ji v případě napadení Německem jejímu osudu. 22. září 1938 se sešel Chambrlein s Hitlerem znovu a ten
mu předložil, že požadované území
obsadí vojensky a navíc předložil i požadavky Maďarska a Polska na čsl.
území. Byla dohodnuta konference v
Mnichově za účasti Italie, Německa,
Francie a Anglie. Prezident dr. Beneš
potom rozhodl, že nepovede národ na
jatka, když země je obklíčena nepřá-

Historie

telskými armádami a po zradě spojenců, že se podrobujeme mnichovské
dohodě a na Slováky není spoleh.
V záboru se ocitlo 720 000 Čechů,
kteří byli vyhnáni ze svých domovů a
prchali do okleštěné republiky, tento
exodus dnes nikdo nevzpomíná, lidé
kteří to zažili většinou již nežijí, ale
bylo tomu tak a kdo zůstal musel se
podřídit germanisaci. 22. října odletěl dr. Beneš do Anglie, která ho odmítla jako diplomata, mohl zůstat jen
jako soukromá osoba. Novým prezidentem byl vybrán dr. Hácha. Hitler
pozval do Berlína dr. Tisu a oznámil
mu, že buď okamžitě vyhlásí samostanost slovenského státu a požádá Německo o ochranu nebo ho napadne vojensky Maďarsko. Tiso to hned udělal.
Hácha spolu s ministrem Chvalkovským 14. března 1939 odjel také do
Berlína na pozvání Hitlera a ten mu
oznámil, že buď okamžitě budou souhlasit s vojenským obsazením území
republiky nebo, že wermacht zahájí
na republiku útok. Než se vrátil Hácha do vlasti byl již Hitler na Hradčanech, kde mu ohlásil, zřízení protektorátu Čechy a Morava. Dnes působí
komicky jak Anglie, Polsko a SSSR se
o Německo přetahovali jako o bohatou
nevěstu, Polsko chtělo být na konferenci v Mnichově a mělo představu, že
získá Těšínsko, Slovensko a Ukrajinu.
Anglie se snažila směrovat Německo
proti ideologickému nepříteli SSSR a
SSSR zase se nakonec dohodla s Německem na parcelaci Polska, čímž získal značný prostor před svoji hranicí,
tyto kilometry, byly pak výhodné v
pozdější době, kdy byl SSSR napaden
Němci.

Pro Čechy měli Němci připravenou neradostnou budoucnost. Germanisaci, vystěhování a postupné vyhubení těch, kteří by se nepodřídili. Prvním krokem Němců dle plánu bylo
převedení čsl. průmyslu pod německou správu, obsazení bank a ukradení cca 40 tun zlata atd. Obyvatelé
byli rozděleni na dvě skupiny, první
ti, kteří by byli vhodní ke kolaboraci a germanisaci a ti kteří vyhovují
svým vzhledem nordickému typu ty
ponechat, druhá skupina, tu využít do
zbrojního průmyslu v říši, 640 000 lidí
bylo totálně nasazeno a ty další buď
zlikvidovat v koncentračních táborech
anebo později vystěhovat na východ
Ukrajiny a ještě i dál k Uralu. Pod
taktovkou SS-komand byly vystěhovány vesnice na Benešovsku a Sedlčansku, do uvolněných domů byli nastěhováni Němci ze Slovinska a vybudovány vzorové germánské obce. Další
německá zájmová území byla vytipována v linii Jihlava, Znojmo, Brno,
Vyškov, Prostějov a Hodonín, tím by
byl český živel isolován od sebe. Do
uvolněných obcí měli být nastěhováni Němci žijící mimo území Velkoněmecké říše. Český jazyk a kultura
se měly stát raritou a nebo, jen záležitostí folkloru a dle plánu by se měl
tento záměr uskutečnit během dvou
generací. To co by se nepovedlo, tak
zlikvidovat. Neškodné rolníky, dělníky
a řemeslníky využít jako pracovní síly.
Neměl to nikdy náš národ snadné,
od 13. století narážel vždy na agresivní německou sílu. Od roku 1620 Bílá hora-sehrála svoji negativní roli
katolická církev, spousta Čechů musela odejít do Polska a Saska, Ger.
Troskotovický kurýr ..
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manisaci pomohli hlavně Habsburkové, Lichtensteini a Ditrichsteini. Z
českých obcí se postupně staly německé. A právě tito obyvatelé, těchto
obcí nyní spontálně vítali nástup Hitlera a přáli si návrat do lůna Německa a odstranění nenáviděných Čechů. Pro Hitlera a spol. bylo Československo jako osten mezi germánskými
zeměmi. Vystěhování Němců byl geniální zpúsob jak uklidnit nacionální
touhy, stačí se podívat na jižní Slovensko, kde se nepodařilo Maďary vystěhovat a jsou s nimi potíže.
Hanba je, že se mezi námi najdou
lidé, kterým češství a moravanství nic
neříká. Byli zde za Habsburků, za Hitlera, za minulého režimu a vždy jim
jejich břicho bylo milejší než původ.

.
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Nelíbí se mně, když se fángličkuje a
vzívá se příslušnost k zemi ve kterém
se žije, ale druhý paradox, nevážit si
svého původu a předků je také zlé. Pokud takto jednají naše knížata Lobkovicové a Švancenbergové to lze chápat
u nich narodovectví bylo vždy až za
titulem, mocí a panstvím.
Toto dlouhé povídání jsem napsal
proto, aby Ti co si nepamatují, nebo i
Ti co pozapominají si uvědomili, jak
někdy se zapomíná, že né všechni tak
zvaní spojenci mají čisté ruce, že ne
všichni sousedi kolem našich hranic
mají čisté svědomí a také jak se některé způsoby diplomacie stále stejně
opakují.
Jan Paulík

Společnost

III. Babské hody v Troskotovicích
Babské hody v Troskotovicích začínají být pomalu tradicí a tak máme
radost z toho, že se již třetím rokem podařilo tuto skvělou akci zorganizovat
a uspořádat.

Termín Babských hodů byl stanoven na 23.05.2015 a tak jsme se začaly
koncem února scházet a postupně jsme skládaly střípky našeho vystoupení,
kterým jsme chtěly během hodové zábavy pobavit a překvapit. Babských hodů
se v tomto roce zúčastnilo celkem dvacet stárek.
Zvolily jsme píseň a začaly dávat dohromady choreografii na tzv. „půlnoční
překvapeníÿ, které se neslo v duchu flamenca. Vybavily jsme se vějíři a rudými
růžemi do vlasů a hurá do toho. Nebylo to vždy lehké, nejsme žádné profitanečnice, ani zpěvačky, ale věříme, že se finální číslo i celé hody všem líbily.
Ačkoli jsme se celý týden před hodami téměř modlily za přijatelné počasí,
právě během soboty se počasí vůbec nevydařilo. V jednu hodinu jsme byli
požádat pana starostu o „právoÿ, které nám po prvotním vystoupení bylo
uděleno a vydali jsme se pozvat všechny spoluobčany na hodovou zábavu.
Snažily jsme se projít vesnicí, ale i přes pláštěnky, které jsme měly k dispozici,
jsme byly promočené a prokřehlé až až. Omlouváme se tímto všem, které jsme
během sobotního odpoledne kvůli nepřízni počasí nemohly osobně navštívit a
pozvat na hodovou zábavu a děkujeme za pochopení.
.
Troskotovický kurýr ..
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Hodová zábava začala ve 20 hodin v kulturním domě, k tanci a poslechu
hrála Slovácka kapela Romana Horňáčka a svou účastí nás podpořili i pohořeličtí Mužáci. Zpívalo se, tančilo se, hodovalo se a z našeho pohledu se
akce velmi vydařila. Věříme, že všichni, kteří na zábavu přišli, byli spokojení,
pobavili se a odcházeli nad ránem příjemně unavení a s dobrým pocitem.
Letošní ročník byl uspořádán za podpory TJ Sokol Troskotovice, který se
na organizaci podílel a tímto jim za podporu děkujeme. Zároveň děkujeme
obci za zapůjčení krojů a těšíme se na další ročník této krojované veselice.
troskotovické ženy

Tvořivá dílna
Začaly letní prázdniny, na které se naše dětičky moc těšily a tak jsme
si i my dospělí v Tvořivé dílně udělili zaslouženě prázdniny. Během celého
školního roku jsme se činili a vyráběli o sto šest, takže teď budeme stejně jako
děti trošku lenošit.
S příchodem jara jsme se v Tvořivé dílně potýkali s nízkou účastí dětí,
trošku nás to mrzelo, ale samozřejmě víme, že venku se nám oteplilo a dítka
to táhlo na vzduch. S těmi nejvěrnějšími jsme připravili v květnu ke Dni
matek opět pár drobností, kterými mohli obdarovat své maminky. Připravili
jsme i spoustu přáníček navíc, aby i děti, které do dílničky nechodí, mohly
své mamince takto udělat radost. Zájem o tato blahopřání byl velký.
V kulturním domě jsme se zúčastnili akce ke Dni matek, kterou pořádala
místní škola. Za svolení k naší účasti moc děkujeme. Dovolili jsme si nabídnout opět pár výrobků k prodeji a rozdávali jsme již zmíněná přáníčka pro
maminky.
Koncem května a počátkem června jsme se sešli několikrát i při výrobě
keramiky. Vyráběli jsme misky a poté i zvonkohry.
.
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Vrhli jsme se také na avizovanou „ubrouskovou technikuÿ. Děti si vyrobily
obrázky na zeď a my dospělé jsme je podpořily tím, že jsme odekorovaly
některé hodnotnější předměty. Vše, co se podařilo Vám opět rádi nabídneme
k prohlédnutí i ke koupi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat jak dětem za to, že kroužek navštěvují,
tak děvčatům, která mě ve vedení kroužku podporují a pomáhají.
Zároveň velmi děkuji i za podporu občanů Troskotovic, kteří nám věnovali
různé materiály, ze kterých budeme tvořit. Slibujeme, že veškerý darovaný
materiál „zhodnotímeÿ a zpracujeme. Velmi si této podpory ceníme.
Věřím, že se v příštím školním roce budeme opět scházet, že se nám bude
dařit a na výsledcích to bude vidět.
Během letních prázdnin nabídneme dětem asi tak 2x možnost se sejít a
zpestřit si s námi prázdniny. O termínech těchto mimořádných dílniček budete
informováni prostřednictvím místního rozhlasu.
Krásné léto všem
Martina Novosádová

Zájezd – Karlštejn
Jako každým rokem i letos pořádal Červený kříž zájezd. Tentokrát to byl
hrad Karlštej. Odjíždělo se 30.5.2015 v 5.30 hod., cestou panovala skvělá nálada, samozřejmě se zpívalo a taky ta štamprlička nesměla chybět.
Hrad Karlštejn je opravdu moc krásný, má kouzlo a je to naše dominantní
památka. Císařský hrad byl vybudován Karlem IV ve stylu vrcholné gotiky v
letech 1348-1365.
Pod hradem jsme navštívili muzeum voskových figur, promítal se zde i
kaleidoskop s hradními motivy a byly zde i vypouklá zrcadla, která z postavy
.
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udělala různě směšné človíčky. Mohli jsme zde spatřit v životní velkosti Karla
IV, Elišku Přemyslovnu, Boženu Němcovou a mnoho dalších velikánu naší
doby, ale i řemeslníky té doby.

Překvapením pro nás byla prohlídka sklářské hutě v Nenačovicích. Bylo
opravdu na co se dívat. Takové věci ze skla člověk jen tak neuvidí.
Sklářská huť byla založena v roce 1996 jako malá rodinná sklářská huť.
Vyrábí se zde barevné sklo cca 200 druhů výrobků převážně skleněné květiny,
ovoce, vázy, mísy, zvířata, těžítka, skleněné bonbóny a jiné dárkové předměty.
( většinou jde všechno na export ) S výrobou nás podrobně seznámil vedoucí
sklárny, viděli jsme průběh celé výroby. V jejich podnikové prodejně si mohl
každý koupit co se mu líbilo.

.
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Zpáteční cesta byla s menší nehodou. (praskla nám pneumatika u autobusu) Čekalo se, až přivezou Vyžrálkovi z Miroslavi novou pneumatiku. Vše
dopadlo dobře, a cestou domů opět byla skvělá nálada. Příjezd do Troskotovic
byl ve 23.30 hod.
Chtěla bych touto cestou poděkovat pí. Bělíčkové Věře a pí. Novosádové
Haně za velmi dobře zorganizovaný zájezd. Už se těším na další zájezd v roce
2016.
Jana Ročková

Pálení čarodejnic a Den dětí
Dne 30.4. tohoto roku proběhla za kostelem akce pro děti, které jsme si u
nás zvykli říkat „Čarodkyÿ a dne 6.6. na střelnici za obcí soutěžní odpoledne
ku dni dětí pod názvem „Honba za diamanty IIÿ. Dovolím si na tomto místě z
pozice jednoho z organizátorů a zároveň účastníka obě hodnotit jako úspěšné.
Byli jsme mile překvapeni a zároveň trošku zaskočeni velkou účastí. Děti i
rodiče se dobře bavili, počasí se v obou případech vydařilo. O tom, že se
oba dny povedly, vypovídají nejlépe fotografie na stránkách našeho spolku
www.vitas.cz.
Než abych se zde dále rozepisoval podrobněji o tom, jak obě akce probíhaly,
chtěl bych si spíše všimnout jedné pozitivní okolnosti, za níž se uskutečnily.
Na organizaci a zajištění se podílelo několik organizací i jednotlivců z celé
obce, kteří ruku v ruce vytvořili na naše poměry slušně fungující tým. Ten
ukázal, že pro dobrou věc, a naše děti za to určitě stojí, se dokážou spojit
i lidé, jinak k sobě složitě hledající cestu. Proto mi na závěr dovolte, abych
všem, kteří pomohli těmto společným neziskovým projektům na svět, srdečně
poděkoval.
Lubomír Burian, předseda spolku VITAS.

.
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Společnost

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v květnu, červnu a červenci 2015
oslavili svá životní jubilea.
Vejmelková Věra
Marušincová Dagmar
Ordošová Anna
Hafnerová Alena
Husáková Jana
Plassová Frieda
Ledvinová Jarmila

.
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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 5. října 2015.
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.

