VI. ročník

Číslo 4

Troskotovický kurýr

Říjen 2015

Obec

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,povedené Svatováclavské hody jsou za námi, léto je
za námi a zima se na úkor podzimu nekompromisně hlásí o slovo.
Rok s rokem se sešel a my budeme opět organizovat sběr listí. Mimochodem, byla to naše první společná seznamovací akce, po volbách 2014. Letos
budeme listí sbírat za pomoci sekaček a ukládat do kompostérů nebo odvážet,
a tak té práce snad nebude tolik. Kompostéry, rozmístěné po obci,
označené logem městyse Troskotovice, slouží primárně pro kompostování posečené trávy a sběr listí z obecních pozemků. To ale převážná většina z Vás jistě ví.
Každý, kdo projevil zájem, dostal kompostér, který bude po dobu
5 let v majetku dobrovolného svazku
obcí (DSO) Daníž, kterého jsme členem, a po uplynutí této doby Vám bude bezplatně přenechán.
Společně s kompostéry jsme pořídili i kombinovaný drtič odpadu - štěpkovač, který pobere kulatinu do 8 centimetrů v průměru. Největší uplatnění
tohoto stroje očekáváme na jaře, pří úklidu Vašich zahrádek po zimní prořízce
stromů. Zavolejte, přijedeme a větve nadrtíme. Štěpky můžete použít namísto
drahé a mnohdy plesnivé mulčovací kůry.
Abychom pokryli celou problematiku odpadového hospodářství, připravujeme v současné době zadání pro výběrové řízení na
dodavatele služby svozu komunálního a tříděného odpadu tak, abychom začátkem příštího
roku mohli začít odebírat nové, výrazně levnější služby. Počítáme s tím, že do každé
domácnosti přibude jedna žlutá nádoba 240
litrů na plast a jedna modrá 240 litrů na papír. Ostatní komodity (bílé = čiré a barevné
sklo, bioodpad, drobné kovy a textil) budou
řešeny centrálně, prostřednictvím sběrných
hnízd, kterých máme v městysu pět.
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Projekt
Přeložka VN (Jižní svahy I.)
Rekonstrukce VO - Boubín (2015)
Rekonstrukce VO – hlavní silnice a náměstí (2016)
Kanalizace a ČOV (spoření 2016)
Kanalizace a ČOV (spoření 2017)
Kanalizace a ČOV (spoření 2018)
Oprava komunikací
Škola – oprava střechy, výměna klempířských prvků
Škola – odvodnění pozemků + odizolování budovy
Škola – výměna plotu u hlavní silnice
Škola – oprava zděného plotu
Škola – oprava obvodových zdí a fasády
Škola – zateplení + fasáda
Škola – ústřední topení
Rekonstrukce náměstí
Oprava chodníků - spodní náměstí
Oprava chodníků - ke KD
Oprava chodníků u kapličky
Oprava chodníků k rybníku
Oprava chodníků po úřadem
Odpočinkové místo v parku pod školou
OÚ – oprava vnitřních omítek
OÚ – rekonstrukce WC
OÚ – odizolování budovy + sokl
OÚ – ústřední topení
KD - ústřední topení
KD – nová okna
KD – zateplení + fasáda
Umělka – soc zázemí + oplocení
Rekonstrukce zastávky u UMT
CHBJ24 - zatravňovací tvárnice
CHBJ24 - terasa
CHBJ24 - parkoviště
CHBJ24 - chodníky
Celkem

Cena [Kč]
850,000
630,000
1,500,000
0
3,000,000
3,000,000
250,000
300,000
100,000
20,000
30,000
50,000
0
500,000
250,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
250,000
50,000
50,000
200,000
150,000
150,000
300,000
500,000
0
20,000
10,000
20,000
50,000
5,000
12,485,000

Priorita
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
3
2
2
2
2
2

2016
0
630,000
0
0
0
0
250,000
300,000
100,000
20,000
30,000
50,000
0
500,000
0
50,000
50,000
0
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,280,000

2017
850,000
0
1,500,000
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
10,000
20,000
50,000
5,000
5,555,000

2018
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
250,000
0
0
50,000
0
0
250,000
50,000
50,000
200,000
0
0
300,000
500,000
0
0
0
0
0
0
4,650,000

Poznámka
probíhá

hotovo
hotovo
probíhá
nebude realizováno

zatím nic

CHBJ24 – penzion, KD – kulturní dům, OÚ – obecní úřad, VO – veřejné osvětlení,
VN – vysoké napětí

Finance
Podle zůstatků na bankovním účtu, které opakovaně překračují milion korun, můžeme zodpovědně říct, že máme nejhorší za sebou. I při pesimistickém
výhledu nám na příští rok zbydou minimálně dva miliony korun na investice a
opravy. To, co bychom za uspořené peníze chtěli příští rok realizovat, je uvedeno v tabulce. Samozřejmě je to jen pohled můj a našich zastupitelů. Rádi
bychom na toto téma s Vámi diskutovali v rámci besedy, kterou připravujeme
ke konci roku. Je zřejmé, že jsme se zaměřili na několik zásadních oblastí.
Na školu, obecní úřad, kulturák, penzion, chodníky a veřejné osvětlení, které
budeme muset rekonstruovat souběžně s řešením havarijního stavu rozvodů
nízkého napětí (NN) v majetku společnosti E.ON. Jednáme i s VAS Znojmo
a zájmovým svazkem obcí (ZSO) VaK Znojemsko, o opravách a rekonstrukci
vodovodního rozvodu, který je z velké části za hranicí své životnosti a každoroční poruchy nám pravidelně komplikují život. Na projekt kanalizace si
budeme muset nejdříve něco našetřit.
Mé veliké poděkování patří všem, kteří jakoukoliv formou, navzdory pomluvám a útokům „opoziceÿ, pomáhají při zvelebování našeho městyse.
Váš starosta
.
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Usnesení ze zastupitelstva
10. 8. 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: 0 (7-1-0) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání.
Hlasování: pro: 5-3-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT schvaluje Paní Grünové prodej pozemků p.č.: 238/18, ost. plocha, o výměře 471 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 23.550,- Kč 229/51, orná půda,
o výměře 280 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 14.000,- Kč 229/54, orná půda,
o výměře 70 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 3.500,- Kč 1056/4 ostatní plocha,
o výměře 184 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 9.200,- Kč dle geometrického
plánu 284-29/2011, ze dne 23.3.2011, vyhotoveného Doc. Ing. Dušanem Rosou, CSc.
Hlasování: pro: 8-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT schvaluje směnu pozemků parc. čísla: 229/63, orná půda, o výměře 66
m2, za cenu: 100,- Kč / m2, tj. za 6.600,- Kč 229/62, orná půda, o výměře
35 m2, za cenu: 100,- Kč / m2, tj. za 3.500,- Kč 237/4, ostatní plocha, o výměře 70 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 3.500,- Kč 238/34, ostatní plocha,
o výměře 33 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 1.650,- Kč vše v majetku
manželů Ambrosových, , Troskotovice č.p. 336, ve prospěch městyse Troskotovice, a 238/28 ostatní plocha, o výměře 832 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj.
za 41.600,- Kč v majetku městyse Troskotovice, ve prospěch manželů Ambrosových, Troskotovice č.p. 336. Vše dle geometrického plánu 479-40/2015, ze
dne 27.7.2015, vyhotoveného Ing. Milanem Jelínkem. Daň z nabytí nemovitostí hradí v obou případech nabývající. Otázka věcných břemen na parcelách
č. 237/4, 238/34, 238/31 a 229/64 bude řešena následně smluvním vztahem
mezi městysem Troskotovice a manželi Ambrosovými.
Hlasování: pro: 5-3-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT schvaluje směnu pozemků p.č. : 236/4, ostatní plocha, o výměře 60 m2,
za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 3.000,- Kč v majetku manželů Ševčíkových,
Troskotovice č.p. 330, ve prospěch městyse Troskotovice, a 238/30 ostatní
plocha, o výměře 202 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 10.100,- Kč v majetku
městyse Troskotovice, ve prospěch manželů Ševčíkových, Troskotovice č.p. 330
vše dle geometrického plánu 479-40/2015, ze dne 27.7.2015, vyhotoveného
Ing. Milanem Jelínkem. Daň z nabytí nemovitostí hradí v obou případech
nabývající.
Hlasování: pro: 8-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT schvaluje prodej pozemku p.č. 2201/2, travní porost, o výměře 48 m2,
který vzniknul oddělením od pozemku p.č. 2201, travní porost, o celkové výměře 2554 m2 a pozemku p.č. 2207/1, ostatní plocha, o výměře 888 m2, který
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vzniknul oddělením od pozemku p.č. 2207 ostatní plocha, o celkové výměře
1210 m2 MUDr. Zdeňku Trpělkovi, za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem za 46.800,Kč. Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: pro: 6-1-1 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT pověřuje statutárního zástupce ZŠ a MŠ zajištěním fungování MŠ Troskotovice do 16:30 hod.
Hlasování: pro: 5-1-1 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s navýšením finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Troskotovice
o částku 9.900,- Kč.
Hlasování: pro: 8-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT souhlasí s navrženými přijatými nápravnými opatřeními, která vyplynula z přezkumu hospodaření městyse Troskotovice v roce 2014 a pověřuje
starostu jejich realizací.
Hlasování: pro: 8-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 8. 2015

17. 9. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 (5-0-0) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice si vyhrazuje pravomoc dle § 84 odst. (4)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o rozhodnutí o právním jednání – uzavření
dohody o narovnání mezi subjekty Městys Troskotovice, Stanislav Mádl a
VITISVIN s.r.o.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje uzavření Dohody o narovnání
mezi smluvními stranami Městys Troskotovice, Stanislav Mádl a VITISVIN
s.r.o.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice, jako jediný společník společnosti VITISVIN s.r.o., IČO: 26287951, schvaluje převod podílu v obchodní společnosti VITISVIN s.r.o. ve výši 200.000,- Kč, představující podíl na základním
kapitálu ve výši 100,0 Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Zastupitelstvo městyse Troskotovice si vyhrazuje pravomoc dle § 84 odst. (4)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o rozhodnutí o právním jednání – uzavření
dohody o splátkách s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců, o úhradě kupní
ceny za převod podílu v obchodní společnosti VITISVIN s.r.o.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje uzavření dohody o splátkách,
která bude začleněna do Kupní smlouvy o převodu podílu v obchodní společnosti VITISVIN s.r.o.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasí s výměnou bytových jednotek
Hasička / RD č.p.282, po té co bude vyřešen a právně ošetřen způsob financování.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT schvaluje prodej pozemku parc. č. 368/8, o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pod zděnou trafostanicí společnosti E.ON, za cenu 100 Kč/m2.
Daň z nabytí nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 365/1, o výměře cca 120
m2, paní Marii Vráblíkové, za cenu 50 Kč/m2. Prodej bude schválen až po
vypracování geometrického plánu.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT schvaluje prodej pozemků parc. č. 36/2 a 37/1, o celkové výměře 225
m2, ostatní plocha, manželům Ročkovým, za cenu 50 Kč/m2. Daň z nabytí
nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. BVTRO – ve věci umístění a
provozování vysílače společnosti Vodafone a.s.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. ZMT schvaluje smlouvu č. 9415001688/188749 o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. ZMT souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ZŠ+MŠ ve výš 40 tisíc Kč
. Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. ZMT schvaluje Zřizovací listinu a Dodatek zřizovací listiny, na základě které
zřizuje tříčlennou Školskou radu ZŠ a MŠ Troskotovice.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. ZMT schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2015.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 9. 2015

http://www.troskotovice.cz/
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Vítání občánků
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Oznámení
7. listopadu 2015
14. listopadu 2015
21. listopadu 2015
5. prosince 2015
24. prosince 2015

Kácení máje s CM Eliška
Bazárek
Herní odpoledne
Mikulášská besídka
Setkání u betléma

Upozornění
14. 10. tohoto roku se stala jedné naši seniorské obyvatelce tato příhoda.
Zazvonila u jejího domku paní středního věku, slušně oblečená, tmavých vlasů,
vyšší postavy. Představila se během pozdravu, ukázala letmo nějakou legitimaci a řekla, že jde zkontrolovat elektrické napětí, že je vysoké 240 voltů a že
jim to na služebně svítí červeně. Byla velmi energická a sebevědomá i když ty
důvody byly nesmyslné. Vecpala se do chodby a poslala paní najít poslední
lístek od inkasa. Protože si pes lehl vedle jejích nohou, nemohla jít nikam dál.
Pes hlídal, paní domu nenašla lístek od inkasa a paní odešla se slibem, že
pošle zítra kolegu, aby to vyřešil. Kolega samozřejmě nepřišel.
Paní mně tuto příhodu vykládala až druhý den, domluvil jsem se s ní, aby
mi to příště bezprodleně oznámila, a chtěl bych, aby jste i VY, stane-li se
vám něco podobného, mě zavolali, abych mohl zasáhnout, případně uvědomil
policii a sám přišel do domu volaného na pomoc.
starosta

.
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Svatováclavské hody - ohlédnutí
Termín letošní Svatováclavských hodů připadl
na sobotu 26. a neděli 27. září (státní svátek 28.
září a s ním spojené volno, byl přímo stvořený pro
odpočinek a úklid po hodech). Veškerý shon a přípravy se začaly pomalu rozjíždět již koncem srpna.
Bylo třeba myslet na řadu věcí, od povolení k uzavření silnice, smlouvu s dechovou hudbou, návrh
plakátů a jejich rozvoz po okolních obcích, zajištění
májí (letos mírně komplikované) připravení tanečního parketu, stolů, židlí, lavic, osvětlení parketu,
úklid a výzdobu kulturního domu, umytí lahví na
víno, příprava krojů, zajistit pro děti kolotoče, trakař pro sklepníky, rozmarýny, občerstvení pro muzikanty a hosty z Lopeníka . . . a další a další záležitosti.
Sobotní předávání hodového práva před obecním úřadem mělo mírné zpoždění, o to víc si jej všichni užili. Chasu při průvodu obcí doprovázela dechová
hudba Březovjané, společně pak večer v kulturním domě vytvořili příjemnou
atmosféru. Nebýt rvačky, která se nad ránem strhla před kulturním domem,
mohli jsme konstatovat, že sobota se vydařila.
Nedělní program, po sváteční mši v kostele svatého Václava, pokračoval před obecním úřadem. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba Sokolka. Odpoledne
zpestřilo vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ a pohořelického mužského sboru Mužáci. Spolek Vitas
zajistil velmi bohaté občerstvení. Atmosféra byla
příjemná. I přes chladné počasí se hosté bavili do
dvaadvacáté hodiny.
Každoročně hodnotím uplynulé Svatováclavské
hody těmi nejlepšími. Říkala jsem to loni, předloni,
letos a i kdybych se příští rok nezúčastnila, s určitostí můžu již nyní říct, že i ty následující Svatováclavské hody budou těmi
nejlepšími. Což jistě potvrdí každý, kdo má rád dechovou hudbu, rád se baví,
zpívá a tancuje. . . .
Děkuji všem, kteří s přípravou hodů pomáhali a byť jen třeba maličkostí
přispěli k tomu, aby letošní Svatováclavské hody byly opět krásnými. Děkuji
všem účinkujícím a především chase, která byla opět úžasná.
Denisa Haluzová
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Historie
V minulém Kurýru jsem Vám napsal, že vystěhování Němců byl geniální způsob, jak zabránit nacionalistickým choutkám obyvatel. Stačí se
podívat za moravské hranice do Slovenska, kde se nepodařilo odsunout
občany maďarské národnosti. Dnes
jsou tam denně problémy s tímto
etnikem. Nám stačí řešit problémy
s Rómy. Díky EU a kancléřce Merkelové, vzniká problém s exodem, s občany Sýrie, Albánie, Afganistanu, Líbie a dalších muslimských států, kde
se pohnula velká část obyvatel ze
zemí, kde zuří válka, kde je nízká životní úroveň a taky menší bezpečnost.
Tento problém bude, myslím, daleko
obtížněji řešitelnější pro naši administrativu, než v minulosti s Němci.
Pouhé tři dny po mém článku se
vícepremiér Pavel Bělohrádek jel naobědvat do Mnichova. Bez toho, že
by dostal od vlády mandát k jednání
se Sudetoněmeckou stranou, se šel
poklonit památce sudetských Němců,
kteří zemřeli či přišli o život při odsunu z Československa.
Možná nezná česko–německou deklaraci, kterou by měl respektovat
každý občan obou zemí, jako uzavřenou problematiku mezi Německem a
Československem, mimo jiné i ve věci
odsunu. Sudetoněmecká strana tvrdí,
že u nás zahynulo při odsunu 250 000
lidí. Oficiální německá strana však
sama toto falsum vyvrátila a oznámila 25 000 lidí a z toho je nutno odečíst ty, co z různých důvodů odsun a
registraci nezvládli - 6 000 prokáya.

12 .. Troskotovický kurýr

ných lidí skončilo sebevraždou a dalších 5 000 nedoložených. Takže gesto
Bělohrádka bylo nechytré a nepochopitelné, proč oživuje to, co uzavřeli
státníci před ním. Chyba snad tehdy
byla, že se v té hektické době roku
1945 nějak zapomělo na antifašisty,
kteří si nezasloužili odsun s ostatními.
Odsun byl titulován Benešovým
jménem. Je to nedorozumnění. Pan
president zajišťoval administrativně
to, co bylo v článku 12 Postupinské
dohody tří mocnosti, který přikazoval vládám Československa, Polska a
Maďarska odsunout občany německé
národnosti do Německa, kladen byl
důraz na odsun spořádaný a lidský.
O odsunu z Rakouska se ale nemluví.
Přitom z Rakouska bylo odsunuto 400
000 občanů, kteří měli původ v říšském Německu. Dokonce tito Němci
ve Vídni museli do doby odsunu nosit bílou pásku na rukávě. Tedy ne,
jak řekl pan kníže Schvanzenberg, že
dr. Eduard Beneš by dnes byl souzen
za odsun Haagským tribunálem, to by
museli tam být Rooseveld, Churchil a
Stalin. Nebyl to jeho nejšťastnější výrok.
Příbuzný mé paní, profesor na reálném gymnásiu ve Znojmě v roce
1938, se musel vystěhovat ze Znojma,
zanechat v bytě veškerý nábytek a
přestěhovat se do Brna. Takto bylo
postiženo tisíce lidí, které nikdo neodškodnil a na které se zapomnělo.
Jak vypadal odsun v naší obci
a okolí?
Pohořelicko -15. 6. 1945- 16 000

Historie

lidí dobrovolně odešlo do Rakouska,
8 000 lidí zůstalo. Shromažďovací tábory byly v Dolních Dunajovicích,
Medlově, Mušlově, Pavlově a Mikulově. Ve všech byl zdravotní dohled.
V zajateckém táboře ruských vojáků
v Rajhradě vypukl v roce 1944-1945
tyfus. Epidemie se rozšířila do Pohořelicka a do Drnholce. V této souvislosti byl zatčen a souzen německý lékař tábora, který epidemii úmyslně
zatajil a sabotoval. Touto epidemií
byli paradoxně postiženi odsunovaní
Němci a mnoho jich na tyfus při odsunu zemřelo. Na podzim byly vyzvány obce k vypracování seznamů
zdravých občanů, přestárlých a invalidních, aby jim mohlo být vystaveno
osvědčení k zařazení do sběrných táborů pro odsun, nebo k vystavení československého občanství. Pro odsun
měli být odsunovaní řádně oblečeni
s nachystanými zavazadly do váhy
50kg. Tábory byly vybaveny přikrývkami a z uvolněných bytů a domů,
byly do nich převáženy postele. Protože němečtí lékaři uprchli do Rakouska, musela být obtížně zajištěna
do těchto táborů česká lékařská péče.
26. 2. 1946 byly zahájeny odsuny.
Odsunovaný měl možnost si zvolit,
kam chce být odsunut. Největší zájem
byl o Bavorsko. V každém vlakovém
transportu byli lékař, tři zdravotní sestry a jídlo na tři dny. Všichni odsunutí museli být řádně oblečeni, protože by je americká strana nepřijala.
Transport vezl především chleba, kávoviny, tuky, sušenou zeleninu, cukr,
vodu, mýdlo a předměty pro hygienu. V celkové váze cca 380kg na vagon. Toto vše převzal v Domažlicích

styčný americký důstojník. Ti kněží,
kteří nemluvili česky, byli také odsunuti.
Z naší obce byla první skupina německých občanů odsunuta transportem, který odjel z Mikulova 29. 3.
1946 v 13.35 hod. A dojel do americké
zóny Domažlic 31. 3. 1946 v 0.30 hod.
Kde byl sběrný tábor pro Bavorsko a
přejímka jednotlivců. Kdo nevyhovoval, byl vrácen. Druhá skupina odjela
2. 6. 1946.
Tím začala odysea německých občanů naší obce a nastala nová historie obce, která se začala psát prvnim
osídlencem naších Troskotovic.
Napsal jsem Vám vlastně Bělohrádkem vyprovokovaný dovětek
k minulému článku a když slyším
nebo vidím v televizi obnovovatele,
námi prý způsobených křivd na německých občanech, zpění se mně žluč.
Sami si udělejte úsudek o naší odplatě
za protektorátní slasti a radosti od
okupantů. Byli jsme tak zlí mstitelé,
je naše chování adekvátní k hrůzám
druhé války? Jistě, že ne.
Jsme národem, který byl v područí Habsburků, potom bylo necelých 20 roků svobody první republiky, pak protektorát, 3 roky velkých
nadějí byly ukončeny únorem a budováním socialismu v područí SSSR,
nyní máme naději na svobodné myšlení. Připadá mně ale, že už neumíme být hrdými občany této republiky. Stále musíme mít někoho, kdo
nám říká co smíme, co ne, koho milovat, koho nenávidět, na koho vzpomínat, na koho zapomenout a tak dál.
Ta historie, která nás nechala přežít, nám snad vzala hrdost a vycho.
Troskotovický kurýr ..
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vává Bělohrádky. Zlé je, když tyto lidi nikomu omlouvat, natož přizpůsobopostavíme do svého čela státu. Jsem vat. Přál bych Vám, aby i Vy jste měli
vlastně už skoro osmdesátiletý dědek, stejný pocit jako já, je to příjemné.
mnohé jsem zažil, myslím, že jsem to
zvládl docela dobře a že se nemusím
Jan Paulík

Škola

.
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Okénko z naší školy a školičky
Když se ohlédneme za posledními měsíci, můžeme konstatovat, že školní
rok 2014/2015 nepozorovaně přešel do nového školního roku a svědkem toho
je zejména budova školy. Červnové natírání lavic vystřídaly červencové zednické práce a vylepšení webových stránek školy, aby hned v srpnu následovala
výmalba, renovace dveří, servis všech počítačů a další opravy. Září se také
nenechalo zahanbit a škola se začala zvelebovat i zvenčí. Tímto bychom chtěli
ještě jednou velice poděkovat všem, kdo přiložili jakýmkoli způsobem ruku
k dílu nebo nám nějakým způsobem poskytli nábytek a další potřebné vybavení. Snaha i nadšení bylo obrovské a věříme, že je to nyní v prostorách školy
znát.
Dík samozřejmě patří městysu Troskotovice, jenž poskytl finance, za které
se mohly vybavit školní šatny, zakoupily se různé dekorace, školní lavice a
dokonce došlo i na nákup tabletů, ve výuce velice oblíbených. Tablety spolu
s počítači, novými výukovými programy a projektory, tvoří skvělou základnu
pro moderní výuku. Úžasná školní zahrada zase kompenzuje dětem pohyb a
pobyt na čerstvém vzduchu, který plně čerpáme při velkých přestávkách a
dopoledních i odpoledních aktivitách. V neposlední řadě patří dík všem, kteří
nám i nadále během školního roku pomáhají řešit aktuální potíže všeho druhu,
což se týká zejména pana starosty a pánů Haluzy a Dovrtěla.
Poslední prázdninový víkend a září byly mimo opravy nabité akcemi. . . po
dobrodružném rozloučení s prázdninami jsme s radostí přivítali do školy tři
šikovné prvňáčky, vypravili jsme se do Prahy na Večerníčka, secvičili vystoupení na Svatováclavské hody, dozvěděli se více o sv. Václavovi při projektovém
dnu, zhlédli zábavné hudební vystoupení a dokonce stihli již tradiční dopravní
den se SVČ Pohořelice. Školkáčci si taktéž užili projektový den s tematikou
podzimních plodů. Říjen nám trošku nepřeje s počasím, ale hned 1. 10. jsme
s dětmi uspořádali pro milé spoluobčany Den otevřených dveří, který byl výhradně v dětské režii. . . žáčci sami projevili zájem o pečení buchet a ochotně
předvedli všem přítomným pěkné představení.

.
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Od 5. 10. jsou nově v provozu kroužky, v nichž mezi nejoblíbenější patří
kroužek vaření, jež si děti samy vyprosily, ale najdeme zde i hudební kroužek
pro MŠ i ZŠ, kroužek angličtiny a v nabídce je taktéž kroužek sportovní a
dramatický. Paní učitelky ve školce zavádí Anglohrátky, Předškoličku a paní
učitelka Šujanová bezplatně poskytuje v rámci výuky MŠ logopedickou nápravu. Říjen nebyl s akcemi pozadu. Před podzimními prázdninami a pomalým přesunem do dalšího čtvrtletí jsme stihli odloženou Drakiádu, Halloween,
fotografování a projektový den, tentokrát na téma Ať žijí duchové! Během
Drakiády jsme rozdali spoustu diplomů - za ručně vyrobené draky, za draky
letící nejvýš i za draky, kteří se udrželi na obloze nejdéle. Dále jsme hledali
dračí vejce a na Halloweenské party plnili strašidelné úkoly s duchy či strašáky.
Všechny potřebné informace, články a fotografie jsou vkládány na webové
stránky školy www.zstroskotovice.cz. nebo se o našich aktivitách dozvíte ve
vývěsce obecního úřadu. Tímto na připravované akce zveme jak všechny děti,
tak i rodiče a příbuzné.
Věříme že, společné akce a programy baví děti stejně jako nás a již nyní
se těšíme na nové společné zážitky.

www.zstroskotovice.cz
Za kolektiv vyučujících Mgr. Veronika Vráblíková
.
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Tvořivá dílna
Opět po prázdninách zdravíme všechny naše malé i větší tvořílky. Úvodem
bychom se chtěly omluvit za to, že se během prázdnin ani jedno naše setkání
nekonalo. Bohužel se občas nepodaří všechny plány zrealizovat a tak věříme,
že nám to ti, které jsme zklamaly, odpustí a s novým školním rokem budou
dílničku opět s nadšením navštěvovat a bavit se s námi.
Scházet se budeme každé úterý v 15 hodin v budově Úřadu Městyse Troskotovice, kde máme již svůj vlastní prostor pro naše aktivity.
I tentokrát zkusíme použít techniky, které jsme doposud nezkoušeli, vyrobíme si pár novinek, pokusíme se přihlásit do výstavy Betlémů, která se
koná v zámku v Břežanech, určitě se zúčastníme mikulášské besídky, kde se
budeme opět prezentovat vším, na co jsme pyšní a co jsme vyrobili.
První dílnička nového školního roku bzla naplánována na 06. 10. 2015 od
15 hodin. Můžete se k nám kdykoliv přidat. Tvořivá dílna je opět otevřena
všem troskotovickým dětem od 6 do 18 let, všem, které mají zájem se něčemu
přiučit, něco si vyrobit, na něčem přiložit ruku k dílu a třeba i pomoci mladším
s jejich výtvory.
V období do Vánoc jsme pro vás s děvčaty naplánovaly tento
program:
06. 10. 2015 tvoření s barvami na sklo – podzimní motivy
13. 10. 2015 zvířátka ze šišek
20. a 27. 10. 2015 výroba Betlému pro výstavu v Břežanech a pak i u nás v Troskotovicích
03. 11. 2015 keramické ozdoby na stromeček
10. a 24. 11. 2015 výroba vánočních přání
01. 12. 2015 glazování keramických vánočních ozdob a výroba netradičního vánočního stromku
08. 12. 2015 dekorace ze samotvrdnoucí hmoty

Tak nezapomeňte, každé úterý od 15 hodin se na vás těší:
Martina, Anička, Klárka a Ivča

.
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Hasiči
Vážení občané Troskotovic, chci Vám tímto připomenout, že před 70 lety
dne 18. prosince 1945 byl založen sbor hasičů v naší obci. Výpisem z kroniky
uvádím jejich zakladatele:
• bratr BENDA Bohuslav
• bratr HLADIŠ Josef
• bratr LOKAJ Jan
• bratr VRÁBLÍK Bohuslav
• bratr VRÁBLÍK Tomáš
• bratr KRÁLÍK Josef
• a další.
Přestože už mezi námi nejsou i mnozí další jejich následovníci, chci jim
tímto poděkovat za jejich záslužnou činnost. Nejen že chránili obec a občany
před ohněm, zasloužili se také o kulturní vyžití v obci. Doufám, že nastupující
generace bude v této činnosti nadále pokračovat.
Kurtin František

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v srpnu 2015
oslavili svá životní jubilea.
Řezáčová Ludmila

.
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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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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.

