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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
léto se pomalu chýlí ke konci. Víte, že letos v Troskotovicích za prvních
sedm měsíců spadlo 320 mm srážek, tj. 320 litrů na metr čtvereční. Je to více,
jak v předchozích letech za celý kalendářní rok.
Projekty, které jsme měli naplánované na letošní rok, se chýlí ke konci
a my můžeme začít rekapitulovat. Za loňský rok jsme zaplatili více jak pět
milionů korun dluhů. Letos jsme za projekty utratili už 3,7 milionů korun a do
konce roku vydáme dalších 1,5 milionů. A kde na to bereme peníze ? Jen a jen
z našeho rozpočtu. Nečerpáme žádný, ani přislíbený úvěr a nemáme jedinou
fakturu po splatnosti. . . .
To, co nás může těšit a dodává nám sílu, jsou pozitivní ohlasy na naši
práci a to nejen z Troskotovic. Máme opravenou kanalizaci mezi myslivnou a
penzionem a také u hřbitova, nové chodníky od úřadu k Jednotě a kulturnímu
domu. U penzionu je nové parkoviště a dokončený chodník. Na školním dvoře
je nová dešťová kanalizace a nový chodník až k silnici. Prokouknul i místní
hřbitov. V kulturním domě máme nová okna, kamna a obložení stěn. Do
hodů určitě stihneme vymalovat. I náš úřad doznává změn. Máme novou
hydroizolaci i chodník a nové kanceláře jsou prakticky hotové. Při tom všem
stíháme sekat trávu, které se letos mimořádně daří, uklízet chodníky, provádět
jednodušší zemní práce, opravovat místní komunikace a vykonávat celou řadu
dalších prací, které nejsou na první pohled vidět.
A co ještě letos zbývá? Instalace ústředního topení na úřadě běží. Oprava
střechy na škole je složitější, než se čekalo a projekt se asi o pár dní protáhne.
Přeložka VN na Jižních svazích by měla začít každým dnem. První výkresy
nové splaškové kanalizace a ČOV už máme k dispozici a budou Vám v krátké
době představeny.
Před koncem roku budeme stejně jako vloni společně s přípravou rozpočtu
plánovat i projekty na rok 2017. Přijďte i Vy a pomozte nám v rozhodování. . .
Váš starosta
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Evidence hrobových míst
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů stanoví
mimo jiné i podmínky pro provozování veřejných hřbitovů, s čehož vyplývá
obci řada povinností. Jednou z mnoha je pronájem hrobových míst a vedení související evidence. Za tímto účelem byla oslovena společnost, která
na troskotovickém hřbitově vyfotografovala a GPSkou zaměřila každý hrob
včetně skříněk v kolumbáriu. Data byla vložena do programu, který po doplnění údajů o nájemci – majiteli hrobu, generuje Smlouvu o nájmu hrobového
místa.
Evidenci hrobů se nám nepodaří dát do pořádku bez Vaší pomoci. Proto
se obracíme na každého majitele hrobu, který tak ještě neučinil, aby přišel
na úřad doplnit údaje a podepsat smlouvu. Při té příležitosti si prosím zkontrolujte datum poslední platby. Nově se cena za pronájem počítá z plochy
hrobového místa, výše poplatků se nemění.
S hroby, o jejichž pronájem nikdo neprojeví zájem, bude postupováno dle
výše zmiňovaného zákona.
viz. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256
Denisa Haluzová

Usnesení ze zastupitelstva
20. 6. 2016
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 4 (5-0- 4) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání, společně s návrhy na doplnění
p.Ševčíka a p.Ordoše.
Výsledek hlasování: 7-0- 2 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT schvaluje úče ní závěrku ZŠ+MŠ za rok 2015 bez výhrad.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT neschvaluje účetní závěrku městyse Troskotovice za rok 2015.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT schvaluje závěrečný účet městyse Troskotovice za rok 2015 s výhradou.
Městys Troskotovice je povinen přijmout nápravná opatření, plynoucí z přezkumu hospodaření.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 5 bylo schv leno.
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6. ZMT souhlasí s prodejem pozemků na JS I podle data podání žádosti s upřednostněním žadatelů žijících v Troskotovicích.
Výsledek hlasování: 8-0- 1 - Usnesení č. 6 bylo schváleno. ıem ZMT souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 229/40, orná půda o výměře 728 m 2 p.Škůrkové za
cenu 100,- Kč/m2, tj. za 72.800,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1021/6, orná půda o výměře 767 m
2 p.Šubové a p.Kročilovi za cenu 100,- Kč / m2, tj. za 76.700,- Kč. Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 6-0- 3 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1021/9, orná půda o výměře 730 m 2
p. Lekešovi za cenu 100,- Kč / m2, tj. za 73.000,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 8-0- 1 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p.č. 229/63, orná půda o výměře 66 m
2 p.Ondrůškové za cenu 100,- Kč / m2, tj. za 6.600,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 9-0- 0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
10. ZMT souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2164, ostatní plocha,
o výměře 274 m 2 a části pozemku parc.č. 365/1 o výměře cca 300 m 2
Výsledek hlasování: 9-0- 0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11. ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 365/143 ostatní plocha, o výměře
297 m 2 , vyčleněného dle GP z pozemku parc.č. 365/1, manželům Dočkalovým za cenu 50,- Kč / m 2 , tj. za 14.8 0,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 9-0- 0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
12. ZMT nebude nyní ani v budoucnu předmětný, oddělující pozemek prodávat.
Výsledek hlasování: 8-0- 1 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
13. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p. č. 3 5/124, ostatní plocha, o výměře 134
m 2 , p.Králíkovi za cenu 50,- Kč / m 2 , tj. za 6.700,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Starosta připraví trojstrannou smlouvu
Městys - p.Králík – p.Nejedlá
Výsledek hlasování: 8-0- 1 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
14. ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2201/3 ostatní plocha, o výměře
76 m 2 , MUDr. Zdeňku Trpělkovi za cenu 50,- Kč / m 2 , tj. za 3.800,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující. MUDr. Trpělka vrátí
městysu pozemek p.č. 2201/2.
Výsledek hlasování: 9-0- 0 - Usnesení č. 15 bylo schváleno.
15. ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014330031649/001
Výsledek hlasování: -0- 3 - Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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16. ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014330031278/001
Výsledek hlasování: -0- 3 - Usnesení č. 17 bylo schváleno.
17. ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014330030931/001
Výsledek hlasování: -0- 3 - Usnesení č. 18 bylo schváleno.
18. ZMT schvaluje Smlouvu o půjčce s ZD Jiřice, ve výši 500.000,- Kč, s úrokem
1,5
Výsledek hlasování: 5-1- 3 - Usnesení č. 19 bylo schválen
19. ZMT schvaluje Smlouvu s JmK o poskytnutí dotace ve výší 100.000,- Kč pro
potřeby vybavení JSDH Troskotovice.
Výsledek hlasování: 8-0- 1 - Usnesení č. 20 bylo schváleno.
20. Z T schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Pohořelice o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací.
Výsledek las vání: 6-0- 3 - Usnesení č. 21 bylo schváleno.
21. ZMT si vyhrazuje pravomoc rozhodovat v následujících věcech narovnání
s paní Andreou Radouchovou.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 22 bylo schváleno. - Usnesení č.23
m ZMT schvaluje dohodu o zániku závazku – Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční účasti ze dne 30.10.2002.
Výsledek hlasování 5-0- 4 - Usnesení č. 23 bylo schváleno.
22. ZMT schvaluje dohodu o zániku závazku – Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření
budoucí kupní smlouvy ze dne 29.1.2003
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 24 bylo schváleno.
23. ZMT schvaluje smlouvu o narovnání mezi Městysem Troskotovice a paní Andreou Radouchovou.
Výsledek hlasování: 5-0- 4 - Usnesení č. 25 bylo schváleno.
24. ZMT schvaluje pacht zemědělských pozemků na dobu max. 30ti let za cenu
3 procent základní průměrné ceny půdy v katastru obce Troskotovice, s 5ti
letou fixací ceny a inflační doložkou. Ceny pachtovného budou zaneseny do
dokumentu „Ceny pozemkůÿ.
Výsledek hlasování: 6-0- 3 - Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 22.6.2016

http://www.troskotovice.cz/
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Minule jsem Vám slíbil, že budu mínově o nějaký ten měsíc dopředu.
pokračovat v historii našeho městyse Rozzlobilo mě to.
v období po vystěhování Němců, tedy
Pověděl jsem Vám minule, že popo roce 1945.
slední dosídlenci byli občané z RuDostala se mně do ruky kniha vy- munska - rumunští Slováci -Rusíni,
daná v roce 2016, titulovaná „Vzpo- kteří se původně do Chomutova
mínky na vyhnání německy mluví- vystěhovali hromadně, jako občané,
cích obyvatel z Mikulovskaÿ, kterou kteří původně žili na území našeho
vydala Rada domovského okresu Mi- státu. Život na Chomutovsku však
kulov ve Studgartu -Německo a tam byl v jiných klimatických podmínjsem se dozvěděl, jací jsme my Češi kách, než na které byli zvyklí. Byli
zloduchové, a jak jsme je mučili a původně drobní rolníci nebo pracovvraždili při vystěhovávání. Oni byli níci v lese. Zde naráz měli pracovat
jako beránci, nikdy nikomu neublí- v továrnách a tak raději volili přestěžili a my jsme se s nimi špatně hování na jih republiky. Zde bohužel
rozloučili. Troskotovicím jsou věno- našli domy úplně vybydlené a tak jevány 3 stránky s fotografiemi z té jich první úsilí bylo dát domy do obydoby, ty Vám přikládám, abyste vě- vatelného stavu.
děli jak se Troskotovice změnily. ČláV průběhu těch padesátých let donek je od bývalého starosty Treskovitz chází v obci ke vzájemnému porov-Troskotovic Müllera. Článek je ne- návání různých civilizačních návyků,
návistný a popisující krutosti Čechů. náboženství i politického zaměření.
Jistě něco z toho se stalo, ale vše bylo Hodně se tenkrát, jak někteří vzpomítehdy zaměřeno na funkcionáře nacis- nali, třídilo. V té době byl důležitým
tických stran. Dostali, co jim patřilo znakem i lidový kroj, který zvláště ti
a nebylo to nic proti tomu, co museli starší si sebou donesli a třeba o pousnést ti, co byli zavřeni v nacistických tích ho hrdě nosili.
lágrech a vězeních po celé Evropě.
Stráňané byli katolíky a příslušKdo by chtěl, může si knihu vypůjčit níky strany lidové. Prlované byli bez
v naší knihovně, kam ji věnuji. Kniha výjimky evangelíky a stranili sociální
dokresluje názor na Lansmančaft a ty, demokracii, v roce 1946 však přešli
které někteří naši politici neustále na- do KSČ. Patřili k předním propagávštěvují, omlouvají se a hrbí před po- torům a zakladatelům JZD. Kopanitomky těch, co nás dusili a vraždili čáři byli katolíky, z části soc. dem., ale
naše nejlepší lidi. Když chtějí přátel- i oni brzy vstoupili do družstva. Je i
ství, tak proč vydávají takové knihy, Prlovany k tomu vedly jejich částečné
kde je deformovaná skutečnost?
neúspěchy v samostatném hospodaPromiňte mi, že jsem odbočil ter- ření. Kopaničářky si ale ještě řadu
.

6 .. Troskotovický kurýr

Historie

let přivydělávaly podomním prodejem koření, zvláště papriky, kterou
nakupovaly na Slovensku. Proto se
tehdy říkalo Lopeňákům-Stráňanům
Paprikáři.
Mezi Prlovany a Lopeňáky z počátku bylo napětí, to proto, že při přidělování domů při osídlování byli Prlováci trochu upřednostňováni. Z počátku byli na MNV Kopaničáři, ale
po 1946 získali převahu Valaši. Horší
to bylo při zábavách, kdy horké hlavy
vyvolávaly mezi těmito skupinami
spory a půtky. V těchto nepohodách hrálo své i náboženství, slavení
svátků, které je jiné u evangeliků, jiné
u katoliků a úplně jiné u řeckokatolické církve. Dokonce se traduje, že na
zábavu nebo do hospody se chodilo
s kudlou v holínce.
Takřka do konce šedesátých let
byly podmínky v obci neuspořádané
a plné napětí. JZD mělo těžkosti a situace v něm se změnila až po roce
1953, kdy nastal obrat k lepšímu.
V Troskotovicích nebyly ani pořádné
cesty, chodilo se v gumákách. Až koncem šedesátých let se vybudovala kanalizace, úprava hlavních komunikací,
mnoho domů se již opravilo, vybudovalo se středisko občanské vybavenosti a pracovali i některé spol. organizace.
Rumunští Slováci ze Skejuše, kteří
přišli nejpozději, zabrali většinou
usedlosti, které opustili Stráňané,
kteří utekli před kolektivizací. Tehdy
je od domácích odlišovala řada prvků.
Například jazyk, staří ještě mezi sebou z počátku hovořili „lemkovským
nářečím ukrajinštinyÿ (to dnes už nezná žádný z potomků a možná ani

neví, že tak jejich předkové mluvili).
Další odlišností byl z počátku i kroj,
folklor a zvláštnosti ve výročích roku.
Rumuni, jak se jim říkalo, byli původem z obcí na slovenské Spiši, Kamienka a Jarabina. V Troskotovicích pracovali za velmi těžkých podmínkách, v domech nenacházeli ani
ten nejzákladnější zemědělský inventář. Protože byli zvyklí pracovat v obtížných podmínkách na svých malých
hospodářstvích, hospodaření celkem
zvládali. Do JZD vstupovali až jako
poslední v roce 1959, kdy družstvo
již prosperovalo. Skejušští Rumuni si
vzájemně pomáhali a drželi pohromadě, ale i také stranou veřejného
života. Dokonce se tradovalo, že někteří si jezdili pro nevěsty až k Vyšným Ružbachům nebo do Staré Lubovně, pokud ji nenašel na chomutovsku nebo v Dyjákovicích u Hrušovan nad Jevišovkou. Mládenci rumunských rodin nebyli vítáni mezi domácími děvčaty. Smíšená manželství jsou
v Troskotovicích častější až v létech
sedmdesátých, v generaci dětí, kteří
se v Troskotovicích narodili a chodili
společně do školy. Hodnotíme-li kulturní profil Skejušškých Rumunů je
nutné vyzvednout, že brzo překonali
jazykové bariery, odstranili u starších negramotnost, podřídili se náboženské většině, přijali folklorní návyky, byli velice pracovití a překonali problémy s ubytováním a rozvinutím svých hospodářství a rychle se
adaptovali do nového odlišného prostředí. Nová generace tyto vzpomínky
nezná a myslím, že pro mnohé to jsou
vzpomínky objevné. Pospolitost byla
i v těch ostatních skupinách, a i když
.
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je to výtečná vlastnost, poznamenala
začátky společného života a funkce
obce.
Svazky s bývalým domovem se
nezapomínají, to je velice správné.
Tak jako pro mne jsou Maloměřice
v Brně stále tím nenahraditelným
místem mého mládí a Šlapanice místem mých rodičů, tak je krásné, že
stále se jezdí ve výročích do Prlova,
Kopaničáři za příbuznými a možná i
na slavnosti do Starého Hrozenkova,
Skejušští zase udržují kontakt se skupinou v Dyjákovicích a Chomutovskem. Tak to má být. Člověk má znát
své kořeny a ty si ctít.
Chtěl jsem ještě napsat, které rodiny jsou z jednotlivých skupin. Vím,
že třeba paní Filová, když jsem přišel do Trosek mně oslovovala Ogare.
Jenže jsem si řekl, ještě by někdo chtěl
vykopat válečnou sekeru a pomstít
se třeba Valachům nebo Rumunům a
tak i když jsme s Emilem Brabencem
mnohé vyvzpomínali, tak jsem od vyjmenování příslušnosti k jednotlivým
skupinám, které jsou dnes více méně
již minulostí, upustil.
Co říci závěrem, dalo by se ještě
hovořit o tom, jaké zvyky se udržovaly v jednotlivých skupinách před šedesáti roky v Troskotovicích. To už

.
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ale přenechám jinému, mých 80 roků
mně řeklo - stačí.
Víte, jak mimo Paprikáři se říkalo
Troskotovičákům? Trnovčané v jednu
dobu říkali „Divoká Šankhajÿ, Vlasatičtí „Lopeňáci s holů řiťůÿ, dnes
Troskáči apod. Když jsem jel poprvé do Troskotovic, jednak jsem nevěděl, kde jsou, psal se rok 1995
a s autem se k Třešňovce-k Trlicovým téměř nedalo zajet, vše bylo
rozkopané, špinavé, bez předzahrádek, domy oprýskané. Uplynulo 20
roků a podívejte se, jak se vše změnilo. Až na pár domů je vše zateplené,
omítnuté, s předzahrádkami, přibylo
několik nových domů, většinou pohledných, chodníky se opravují, trávníky jsou udržované, čekárny neponičené, máme pěkná využívaná sportoviště, opravuje se škola, no zkrátka
mění se to k lepšímu.
Za těch 21 roků, co jsem zde
v Troskotovicích, se obec změnila a
myslím, že mně dáte za pravdu, že se
za ni nemusíme stydět. Snad se povede udělat i kanalizaci a další potřebné investice a pak mohu jako 80ti letý dědek říct, jsem hrdý na to,
že jsem zde s Vámi v tomto krásném
koutu jižní Moravy.
Jan Paulík

Historie

.
Troskotovický kurýr ..

9

Škola

Škola
Poslední čtvrtletí školního roku 2015/2016 mělo opět nabytý program.
Mimo plavání, které končilo na začátku května, jsme se zúčastnili i dopravní
soutěže mladých cyklistů a zajímavý byl pro starší žáky i Den s integrovaným
záchranným systémem v Pohořelicích, kde jsme „naživoÿ mohli vidět všechny
záchranné složky při dopravní nehodě. Mimo to se přímo ve škole odehrály
tyto akce:

Dravci ve školce
Již od podzimu soutěžily děti z MŠ o nejkrásnější sovičku, kterou vyrobily
z šišek. Nevyhrály sice první cenu, ale vyhrály velkou slevu na ukázku dravců
přímo ve škole, která proběhla v půli měsíce května. Výhodou našeho malého
počtu je, že se zúčastnit i žáci ZŠ. Nejvíce se nám líbil výr velký Bárny, kterého
školáci později výtvarně ztvárnili v hodině Vv.

Dětský den a Kočárková párty
1. červen již tradičně patří výhradně dětem a nejinak tomu bylo i ve škole.
Školáci měli nachystaný Vykiprojekt s křížovkami a součástí byla i příprava
šipkované pro školkáčky. Vyrazili jsme tedy směr pískovna, vyráběli šipky
z přírodnin a psali veselé úkoly pro naše malé. Nejmenší troskotovické děti
dorazily odpoledne i se svými maminkami na školní zahradu v rámci Kočárkové párty. Podávala se káva a šátečky ze školní jídelny. Největší zábava ovšem
propukla v neděli 5. 6., kdy se konal Dětský den – Honba za diamanty - za
spolupráce ÚM Troskotovice, spolku Vitas, SDH Troskotovice, školy a velké
skupiny sponzorů. Děti tak měly již po třetí možnost získat za splněné soutěže
diamanty, které poté směňovaly buď za dobrůtky, nebo hračky. Jako atrakce
tu byly skákací hrad a kolotoč, nechybělo velké hasičské auto od HZS Miroslav,
které všem nebojácným dětem dopřálo v parném dni pořádnou spršku.

Olympiáda okolních škol
Dne 9. 6. proběhla na multifunkčním hřišti u nás v Troskotovicích olympiáda okolních škol. Jako tradičně se mimo naší školy zúčastnila škola z Jiřic
a Suchohrdlí u Miroslavi. Nově jsme přizvali i sportovce z Vlasatic, kteří si
taktéž přijeli rádi protáhnout tělo. Celkově tak poměřilo své síly na 115 dětí.
Soutěžilo se jako obvykle v chlapeckých družstvech ve fotbale a v dívčích
týmech ve vybíjené. Poté již „kopalÿ každý sám za sebe v atletických disciplínách a to ve sprintu, hodu a skoku z místa. Mimo dění nebyly ani děti z MŠ,
které měly připravenou svou soutěžní dráhu. Pro všechny děti bylo nachystáno občerstvení v podobě pití a obložené bagetky a také několik cen. Velké
poděkování patří Sokolu Troskotovice za zapůjčení hřiště. Za milou spolupráci
.
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děkujeme panu Hovořákovi, který erudovaně odpískal fotbalová utkání, paní
učitelce Dovrtělové za pomoc při měření disciplín, manželům Burianovým za
zajištění cen, pedagogům školy a personálu školy za přípravu zázemí a jídla a
Základní škole v Jehnicích za zapůjčení profesionální atletické sady. Největší
dík patří Městysu Troskotovice za pomoc s přípravami, zajištění ekologického
WC a úklid hřiště po skončení. Takto velká akce potřebuje k úspěchu i velkou
spoustu lidí a dle ohlasů ostatních účastníků, opravdu úspěšná byla, i když
jsme letos nevyhráli

Školní výlet a vysvědčení
V pondělí 13. 6. jsme se vydali na školní výlet do Lednice. Po příjezdu jsme
jako první navštívili místní hippoklub, kde jsme si mohli prohlédnout všechny
ustájené koníky a poté se na dvou z nich i projet. Jelikož je letošní rok zasvěcen Karlu IV., tak jsme stejně jako zbytek škol oslavili sedmisté výročí od
jeho narození a to divadelním programem právě na lednickém zámku. Děti
z MŠ a 1. třídy shlédli pohádku princ Bajaja a starší školáci přímo program
o Karlu IV. Po skončení jsme si mohli vyzkoušet ukázky řemesel. Slavnostní
předání vysvědčení proběhlo ve čtvrtek 30. 6. Ještě před samotným předáváním jsme se rozloučili s 4 předškoláčky, které ale opět s radostí přivítáme ve
čtvrtek 1. září, ale tentokrát již jako ŠKOLÁKY. Hned poté jsme vyhodnotili
celoroční práci na Vykiprojektech, které na plné čáře vyhrál prvňáček Kubík
Dovrtěl. Ve Vykiprojektech budeme určitě pokračovat i v nadcházejícím školním roce. Vysvědčení byla krásná a na prázdniny jsme odcházeli s pocitem
dobře odvedené práce.

Prázdninová školka a příměstský tábor
Jelikož víme, jak je pro rodiče náročné zvládnout dlouhý prázdninový režim svých dětí, zapojili jsme se jako škola do projektu MPSV Zaměstnanost,
kde jsme si zažádali o podporu příměstských táborů v době letních prázdnin.
A i když projekt zahájíme nakonec až od 1. září 2016, rozhodli jsme se, že
zkusíme jeden pilotní již letos, samozřejmě za současného provozu MŠ. Celkem se tak za 10 dní vystřídalo v MŠ 18 dětí a v táboře 15 dětí. Tábor měl mít
nádech blížících se olympijských her, a abychom 10 dní jen nesportovali, ale
něco se i dozvěděli, navázali jsme na řecké olympijské hry i starými řeckými
bájemi a pověstmi. Nakonec z toho vzniklo rčení: Starověké Řecko? Víme
všecko! Navzdory namíchaným věkovým skupinám si troufáme říci, že děti
měly nakonec opravdu velký přehled. Jako správní táborníci jsme každé ráno
zahajovali hymnou, která nás provázela jednotlivými pověstmi. Víme tedy, co
znamená Ariadnino klubko, kdo byl Théseus a Minotaurus, co způsobila svou
nevědomostí krásná Pandora, jaké je jablko Paridovo, proč vznikla Trojská
válka a v neposlední řadě umíme řecky popřát „dobré ránoÿ, „dobrý denÿ i
„dobrou nocÿ. Každý den bylo na dané téma připraveno několik bodovaných
.
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her, které se sčítaly do celotáborové soutěže, mimo to jsme podnikli i několik
výprav většinou za posvátnými bohy: za Poseidónem do bazénu v Hrušovanech, do věštírny v Delfách (na rozhlednu do Drnholce) a poslední za všemi
bohy na bájnou horu Olymp (Sirotčí hrádek na Pálavě). Poslední večer po
výpravě na Olymp se konala velká řecká slavnost, kde se hrálo divadlo. Na
úplný závěr nás poctili svou návštěvou při noční hře bohyně Afrodita, bohyně
moudrosti Athéna a nejvyšší ze všech bohů Zeus. Děti ze školky také nepřišly zkrátka, dopřávaly si pohody s koupáním na školní zahradě a poslední
den si uspořádaly velkou rozlučkovou slavnost. Jménem dětí děkujeme paní
Daně Ročkové za krásný a vynikající dort, který dětem věnovala. Poděkování
také patří pedagogům a personálu školy, za bezproblémový provoz a bohatý
program.
Fotografie i články ze všech akcí si můžete prohlédnout na stránkách školy
www.zstroskotovice.cz.

A na co můžeme těšit po prázdninách?
Jak je vidět, škola dostane po zásluze novou střechu, ve dvoře školy je
vybudován nový chodníček, na školkáčky čekají nové postýlky s hypoalergenními lůžkovinami a nová sedací soupravička na hraní. Školáci se
mohou těšit na nové koberce ve školní družině a pohovku k odpočinku. Na
závěr velice děkujeme všem, kterým není chod školy lhostejný za sponzorské
dary ať už finanční nebo věcné – Vaše podpora pomáhá i těší.
www.zstroskotovice.cz
Za kolektiv vyučujících Mgr. Veronika Vráblíková

ANKETA
MĚLI BYSTE ZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY?
ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (JMÉNO)
NE
V případě zájmu, prosím, odevzdejte anketní lístek do některé z krabiček na
pensionu, v obchodě, na úřadě nebo ve škole. Děkujeme.
.
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Uklizeno - Odstříleno
Tak by se asi dalo jednoduše vyjádřit, které dvě hlavní akce od plesu Myslivecký spolek Troskotovice pořádal. Tou první byl úklid okolí obce, který
se uskutečnil v sobotu 14. května. Jednalo se především o odstranění dvou
černých skládek. Ta první se nacházela na pískovišti a jednalo se převážně
o plastové věci z interiérů motorových vozidel. Tyto nelze ve sběrnách druhotných surovin zpeněžit, tak jako například železný odpad, tak skončili přímo
v přírodním napájecím zařízení pro zvěř. Druhým místem, na které jsme se zaměřili, byl větrolam u asfaltové cesty na hranici mezi naší honitbou a honitbou
Drnholec. Zde si zas někdo pro změnu „odložilÿ cca 50 kusů starých pneumatik. Obě tato místa spojuje jejich odlehlost od běžného provozu a snadná
dostupnost pro motorová vozidla, kterými je odpad do krajiny vyvážen. Jen
tyto dvě černé skládky naplnily velkoobjemový kontejner, který nám pro tuto
akci nechala přistavit obec. Jsme rádi, že se tak podařilo navázat na dlouholetou spolupráci s městysem Troskotovice. Vždyť obdobný úklid probíhal již
v letech 2006 a 2012.

Obr. Před - Po

Druhá část nadpisu už dává tušit, že se zde chci zmínit o mysliveckých
střelbách, které se uskutečnili 4. června. Jedná se o již tradiční sportovněkulturní akci, kterou náš spolek každoročně pořádá. Letošní zvýšený počet
nejen účastníků závodu, ale i diváků dává tušit, že obliba této akce opět
roste. Již nyní v našem spolku přemýšlíme co příště ještě více vylepšit. Zbývá
už pouze doplnit jména těch nejúspěšnějších. Na stupínek nejvyšší vystoupil
Lukáš Tomanec, na druhém místě se umístil Hynek Vaňhara a třetí místo
obsadil Tomáš Lipovský. Všem tímto ještě jednou gratulujeme.
.
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Jan Ondrášek
předseda Mysliveckého spolku Troskotovice

Výlet Červeného kříže 28.5.2016
Tak jako každý rok i letos pořádal Červený kříž v květnu zájezd. Zájem byl
velký, podařilo se nám obsadit téměř všechna místa v autobuse.
Navštívili jsme zámek v Častolovicích. Bylo na co koukat, jak v zámku,
tak i v přilehlých zahradách, kde byla mimo jiné i malá zoo. Další cíl naší cesty
byla rozhledna a Stezka v oblacích v rekreačním středisku Dolní Morava, které
se nachází v Jeseníkách.

Z parkoviště jsme vyjeli lanovkou. Na vrchol stesky vyšli téměř všichni. Ti
nejodvážnější přešli i síť umístěnou na samém vrcholu.
Výlet jsme zakončili exkurzí v pivovaru Holba v Hanušovicích, kde jsme
se dozvěděli řadu zajímavostí při zpracování a výroby piva.
Byl to příjemně strávený den, který jsme zakončili velkou porcí večeře.
Věřím, že výlet si všichni užili a můžeme se těšit, kam vyrazíme příště.
Marie Mičková
.
Troskotovický kurýr ..

15

Společnost

XI. ročník Setkání – Symbol
přátelství Čechů, Moravanů a
Slováků na Velkém Lopeníku
Dne 16.7.2016 pořádal městys jednodenní zájezd na Lopeník, kam troskotovické občany (nejenom rodáky z Lopeníka) pozvali místní zastupitelé na XI.
ročník Setkání – Symbol přátelství Čechů, Moravanů a Slováků.
Pestrý program se odehrával v blízkosti 22 m vysoké rozhledny, z jejíhož
vrcholu byl krásný rozhled. Počasí našemu výletu příliš nepřálo.
Po krátkém úvodním slovu, začala Mše svatá, kterou celebroval PaedDr.
PhDr. Martin Klement, Kaplan Bošácké farnosti. Na mši pak navázalo zapálení vatry přátelství a bohatý kulturní program plný folkloru.
Kromě skvělé muziky a zpěvu mohli návštěvníci ochutnat grilované prasátko, guláš, točené pivo i limo a různé další pochutiny.Ujal se nás bývalý pan
starosta a provedl nás místními zajímavostmi.
Byli jsme také na návštěvě u manželů Pomajbíkových, kteří nás vřele
přivítali a pohostili. Výlet se vydařil.
Věra Bělíčková

Milé maminky
Co udělat něco pro Vaše děti i sebe a založit v naší obci klubovnu, kde bychom
se společně jednou týdně mohli setkávat, vyměňovat si zkušenosti, poznatky,
hrát si, zpívat, učit se básničky, říkadla, tancovat a cvičit. Především upevňovat přátelství nejen maminek, ale hlavně dětí.
Pokud Vás myšlenka zaujala, pak mám pro vás výbornou zprávu. Vedení
obce myšlenku vzniku Klubu maminek / dětí podporuje. Hlaste se na obecním
úřadě a projevte svůj zájem. Případně můžete napsat na adresu :
Marcelkaplechova@seznam.cz
Klub maminek může fungovat jen tehdy, pokud se maminky domluví, takové společenství založí a budou se o něj starat. Jsme tu přece pro naše děti.
Marcela, Alexandra a Nikola

.
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Škola foto

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v květnu, červenci a srpnu 2016
oslavili svá životní jubilea.
Němec František
Marušincová Kateřina
Paulík Jan
Bravenec Emil
Růsková Eliška

.
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Inzerce

.

18 .. Troskotovický kurýr

Svatováclavské Hody

.
Troskotovický kurýr ..

19

Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou adresu
nebo předávejte v místní knihovně.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Uzávěrka příštího čísla 22. prosince 2016.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
Email, Web : kuryr@troskotovice.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.

