IV. ročník

Číslo

Troskotovický kurýr

Prosinec 2010

Úvod

Slovo na úvod
Vážení a milí spoluobčané,
je to jen pár dní, co jsme si doma rozsvítili první adventní svíčku
a za chvíli už tu budou ty nejkrásnější rodinné svátky v roce a je
jen na nás, jak je prožijeme. Proto oslavme Vánoce, udělejme si
čas na všechny blízké a načerpejme hodně energie do dalších dní.
Na dveře nám již klepe nový rok 2011 se svými radostmi i
starostmi a my se snažíme ke sváteční atmosféře přispět i obnovením Troskotovického kurýra, který si vám dovolujeme nabídnout
v tomto zimním předvánočním čase.
Za celou redakční radu vám všem přejeme příjemné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a hodně úspěchů v celém příštím
roce!
Marie Husáková a Anna Šuláková
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Úvod

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás závěrem roku 2010 co nejsrdečněji pozdravil
a poděkoval jménem obecního úřadu a jménem svým za celoroční
odvedenou práci ve prospěch obce.
Zvláště bych vyzdvihl květinové výzdoby v okolí vašich rodinných domků, které v konečném součtu krášlí celou naši obec, což
široké okolí vnímá velmi pozitivně. Rád bych se také zmínil o desítkách obětavých občanů, kteří se podílí na široké škále kulturního
a sportovního vyžití v naší obci.
Závěrem bych rád všem popřál příjemné prožití vánočních svátků,
klid a pohodu vašim rodinám, pevné zdraví a mnoho úspěchů v
roce 2011.
Michal Ordoš
starosta městyse Troskotovice

Poděkování
Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů – Troskotovice lidem děkují všem
občanům Troskotovic, kteří nám svými hlasy projevili podporu a přízeň. Díky
těmto hlasům jsme získali v zastupitelstvu dva mandáty. Velmi si vaší podpory
vážíme a budeme se snažit svou prací vaši důvěru nezklamat.
SNK – Troskotovice lidem

.
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Obec

Výsledky voleb 2010
č.
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Kandidátní listina
název
SNK - TROSKOTOVICE LIDEM
SNK - TROSKOTOVICE LIDEM
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ

Členů

celkem

9

1

Okrsky
zpr.
1

v %

Voliči

Obálky

Účast v %

100,00

522

372

71,26

Kandidátní listina
Č.

1
2

Kandidát
jméno
Hafner Zdeněk
Šuláková Anna
Ordoš Michal
Matyák Ladislav
Ševčík Marek
Herko Pavel Ing.
Kříž Stanislav
Králíková Ludmila
Haluzová Denisa

název

Hlasy
Abs.
v %

SNK - TROSKOTOVICE LIDEM
„ZA TRVALÝ ROZVOJ TROSKOTOVICÿ

935
2 186

29,96
70,04

věk
45
44
52
46
36
36
42
51
37

Hlasy
abs.
v %
133 14,22
133 14,22
262 11,98
226 10,33
257 11,75
253 11,57
235 10,75
225 10,29
257 11,75

Odevzdané Platné hlasy
obálky
372
3 121

Přep.
základ
3 121,00
3 121,00

%
plat.
hlasů
29,95
70,04

Mandátů

c Český statistický úřad, 2010

.
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Poř.
1
2
1
2
3
4
5
6
7

2
7

Aktuality

Co se andělovi nelíbilo
aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali
do Betléma, jeden z andělů svolal
všechna zvířata, aby mezi nimi vybral
ta nejvhodnější, která budou v chlévě
pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit
Králi světa,ÿ zavrčel. „Já se postavím
ke vchodu a každého, kdo by se chtěl
k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!ÿ
„Jsi příliš hrubý,ÿ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala
lísat liška. Vychytrale ho s nevinným
pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána
pro Božího syna ukradnu nejlepší med
a mléko. A Marie s Josefem se mnou
také budou mít dobře. Každý den jim
přinesu mlaďoučkou slepici.ÿ „Ty jsi
příliš nepoctivá,ÿ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával
mu peřím duhových barev před očima
a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná
stáj změní v královský palác, který
by jim záviděl i Šalomoun!ÿ „Ty jsi
zase moc pyšný,ÿ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla
jedno po druhém a vychvalovala své
největší přednosti. Marně. Andělovi
se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale
všiml si osla a vola. Pracovali na poli

u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?ÿ „Nic,ÿ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši.
„My jsme se nenaučili ničemu – jenom
pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní
nám přinese jenom rány holí.ÿ Vůl
však nesměle namítl, aniž by vzhlédl
od země: „Ale čas od času bychom
mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.ÿ Konečně se anděl spokojeně
usmál: „Právě vás jsem potřeboval!ÿ
(Bruno Ferrero) z knihy „Vánoční
příběhy pro potěchu dušeÿ,
vydal(o): Portál

.
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Aktuality

Betlémské světlo
Co bylo na začátku? Účast jedné družiny čerstvě založeného 41. skautského oddílu v Brně na jamboree vídeňských skautů v srpnu 1990. Mimo to, že jsme vše sledovali
jako v „Jiříkově viděníÿ, dozvěděli jsme se také o celorakouské skautské akci rozvozu Betlémského světla, která se
konala pod záštitou a za přispění ORF pod názvem „Licht
ins Dunkelÿ. Jednalo se o charitativní akci na podporu nevidomých a slabozrakých. Akce na mne zapůsobila svým
duchovním nábojem, romantikou a dramatičností. Vnímal jsem ji jako výzvu.
Informace o jejím konání se dostala i do Prahy, kam exiloví čeští skauti přivezli Betlémské světlo z Vídně již o Vánocích 1989. Vyčkávali jsme, jak se
budou věci dále vyvíjet. Když se ještě v půli října 1990 nic nedělo, spojil jsem
se s Vídní sám. Dostal jsem vcelku lakonickou informaci: Praha se k ničemu
nemá, zkuste to vy. Tak jsme se do toho pustili. Dva měsíce do Vánoc daly
všem zúčastněným pěkně zabrat. Vedle technických problémů – v čem světlo
převážet, jak to zařídit, aby nás nevyhodili z vlaku hned v Brně, kterými
vlaky a kam jet, na koho se obrátit, aby naše kurýry aspoň někde někdo čekal na stanicích – jsem musel vymyslet celou legendu a směrování této akce.
Na rozdíl od Rakouska, pořádání charitativních akcí v naší republice nebylo
ještě zvykem, a spoléhat se na tehdejší ČSD, že budou podporovat rozvoz
Betlémského světla, se nedalo. Nezbylo, než postavit celou hru na skautských
principech a idejích, pomocí kterých jsme chtěli připomenou i význam Vánoc
jako duchovních svátků klidu a míru, nikoliv honby za materiálními požitky.
Pomocí duchovního náboje skautingu jsme chtěli prolomit i mezilidské bariéry – mezi sousedy, mezi generacemi. Vztahy poničené nedůvěrou mezi lidmi
byly už tenkrát zřejmé, ale postupně se objevovalo, že skutečnost je ještě horší.
Rozeslal jsem první dopisy jako vlaštovky členům duchovního odboru Junáka. Po kladných ohlasech se příprava akce Betlémské světlo v naší zemi
rozjela naplno. Jednali jsme s posádkami vlaků, sháněli vhodné lampičky,
zajišťovalo kurýry do vlaků (zaměstnal jsem tehdy celou rodinu, takže ještě
v roce 1994 jsem musel vyslechnout poznámky o soukromé rodinné akci), zařizovali financování jízdenek (dnes ani už nevím z čeho) a další a další drobnosti.
Když po Novém roce přišly první dopisy s ohlasy na tuto hru, řekli jsme si,
že o dalších Vánocích budeme pokračovat.
Jestliže potom v roce 2004 už i státní a církevní představitelé mluvili
o rozvozu Betlémského světla jako o vánoční tradici, je to nejlepší poděkování
všem, kteří stáli v roce 1990 u jejího zrodu. . .
Ing. Jan Svoboda, CSc.
.
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Aktuality

Oznámení
Rozdávání Betlémského světla se uskuteční
24. prosince 2010 v 16h v 16h u obecního úřadu. K tomu nám zazpívají
děti z DNS Troskáček. V případě nepříznivého
počasí bude možnost si odnést Betlémské světlo z kostela.
Narození Páně – mše svatá v kostele sv. Vác25. prosince 2010 v 11h lava v Troskotovicích se bude konat v 11 hodin,
při které zazpívá chrámový sbor z Miroslavi.
Svátek Svaté Rodiny – mše svatá v kostele
26. prosince 2010 v 11h sv. Václava v Troskotovicích se bude konat v 11
hodin, při které zazpívají děti z DNS Troskáček.
8. ledna 2011

Tříkrálová sbírka – v Troskotovicích budou
skupinky koledníků chodit v sobotu 8. ledna 2011.

11. února 2010

Posezení s důchodci – na toto datum se připravuje tradiční setkání s důchodci.

12. února 2010

Dětský maškarní ples – toto sobotní odpoledne bude patřit dětem.

19. února 2010

5. března 2010

Myslivecký ples – tradiční akce MS Kormorán.

Fašank – masopustní průvod bude zakončen večerní zábavou, kterou pořádá DNS Troskáček.

Informace
Obecní úřad Troskotovice připravuje aktualizaci místního telefonního seznamu.
Občané, kteří mají zájem o zveřejnění svých telefonních čísel, ať se přihlásí
na obecním úřadě.

.
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Historie

Historie Troskotovic
taické články - kóta 205m) rondeloid
osídlení pravěkého člověka únětické
kultury.
Odkryv rondelu prováděl v r. 1997
J. Kovárník. Rondel je dlouhý asi
101m a široký 90m, obklopený příkopem, který v době osidlení byl vyplněn trním a křovím pro ochranu
před zvěří i nepřítelem, a za ním byla
palisáda z kmenů stromů. Z příkopu
byly získány zlomky nádob a kostí.
Ve vnitřní straně palisády byly pravidelně rozmístěny jamky po kůlech
a existuje domněnka, že by mohly
u pralidí souviset s astrologickým pozorováním. V Evropě je tento nález nejspíše kalendária - výjimečný.
V rondelu bylo nalezeno 27 obilných jam a 12 hrobů. Mrtví zde spočívali ve skrčené poloze. Jejich hroby
byly bohatě vybaveny, ale bohužel
většina byla vykradena.
Sídliště bylo obýváno i v mladší
době bronzové, neboť zde byly nalezeny i zbytky keramiky velatické kultury ( 13. – 10. stol.př.n.l.). Z meziobdobí mezi mladší dobou bronzovou a
Rondeloid lidu únětické kultury rokem 170 n.l. v areálu městyse nejsou
Archeologický letecký průzkum žádné další archeologické nálezy.
objevil na návrší před Troskotovicemi
Jan Paulík
( nyní před elektrárnou na fotovolPálava čněla v oblasti hlubokých
lesů a bažin nad soutokem řek Jihlavy, do které se pod Ivančicemi vlila
Rokytná, a Svratky, do které se zase
pod Brnem vlila Svitava. Poté se Jihlava pod Pálavou spojila s Dyjí. Toto
povodí vytvořilo již v dávné minulosti
výborné prostředí pro život člověka plné zvěře, ptáků a ryb, úrodné půdy
a hlubokých lužních lesů.
Z Poddunají sem podél toků řek
vedly stezky karavan obchodníků se
solí, perletí, látkami a výrobky z oblasti Středozemí pro trhy na severu
Evropy. Tak zde vznikla přirozená křižovatka pro průchod lidí lužními lesy
v dávnověku naší Moravy. Pan prof.
Absolon říkal, že Pálava se svým krajem byla hlavním střediskem střední
Evropy, kudy šly monumentálními
kroky dějiny. Na této cestě se nachází
i městys Troskotovice, jehož historie
je velmi bohatá. Prokázaná historická
fakta začínají cca 3700 př.n.l. v období starší doby bronzové.

V příštím čísle – Troskotovice v období Římanů

.
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Historie

Obr. : Troskotovice – „Ve stráníÿ. Situační plán lokality.

Obr. : Troskotovice – „Ve stráníÿ. Hrob.

Obr. : Troskotovice – „Ve stráníÿ. Plán plošného odkryvu J. Kovárníka (1997).

.
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Škola

Základní škola a Mateřská škola
v 1. čtvrtletí školního roku 2010/2011
V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 17 žáků. Žáci
pracují podle Rámcového programu
pro předškolní vzdělávání, který se
snažíme stále zdokonalovat.
Také žáci základní školy, kterých je v letošním školním roce 36,
se již čtvrtým rokem vzdělávají podle
Rámcového programu pro základní
vzdělávání „Radostná školaÿ.
Všechny pracovnice školy připravují pro žáky vzdělávací činnost tak,
aby práce byla pro žáky zajímavá,
pestrá a lákavá.
Kromě vzdělávací činnosti
proběhly ve škole tyto akce:
Vyráběli jsme dýňáčky z podzimních přírodnin a dýní. Naši
žáci se zúčastnili akce Halloween,
kterou pořádal DNS Troskáček.

Projektový den – 16.11. uspořádaly učitelky pro žáky školy „projektový denÿ. Byl to den plný soutěží, her a testů pro každého účastníka podle jeho schopností a volby.

Drakiáda – již tradičně v podzimním období pouštíme draky. Tentokrát jsme si vybrali pro tuto akci
pátek 8.10. od 15.30 hodin . Protože
nám počasí v letošním roce přálo,
sešel se rekordní počet dětí, rodičů a
jejich draků. Chvílemi sejich nad hřiš-

Žáci byli rozděleni do družstev,
ve kterých byli zastoupeni členové
z každého ročníku. Znovu se přesvědčili, že učivo, které se naučili, mohou využívat v praxi, že spolupráce
ve skupinách je důležitá, a také že
není vždycky důležité vyhrát, ale hrát

.
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těm vznášelo téměř 40, na modré
obloze létali neuvěřitelně vysoko.

A kdo zvítězil? Myslíme si, že všichni
ti, kteří se zúčastnili této akce a strávili společně krásné odpoledne.

Škola

poctivě. Vyhrálo družstvo, které obdrželo největší počet bodů.
Florbalový turnaj – v podzimních dnech tradičně pořádáme „Podzimní florbalový turnajÿ o putovní
pohár mezi školou Jiřice a Troskotovice. Od začátku září škola postupně
žila přípravami na tento turnaj. Žáci
trénovali ve školní družině, později i
v hodinách tělesné výchovy i v od-

poledních hodinách. Datum turnaje
jsme určili na 18.11. od 8.15 hodin. Každá škola postavila 6 družstev
po 4 hráčích a náhradníky. Hrál každý
žák školy. Připravili jsme transparenty, občerstvení a prostory tělocvičny. V den turnaje se škola otřásala v základech. Fandili velmi hlasitě
žáci obou škol. Každé utkání probíhalo na hřišti a zároveň i mezi diváky.

A jak to dopadlo:
5. ročník
3. a 4. ročník
1. a 2. ročník

Lordi
Andílci
Pumy
Tygřice
Bílí orli
Černé kočky
Troskotovice

4
5
2
4
5
4
9 bodů

X
X
X
X
X
X
X

2
3
3
4
1
2
3 body

Lední Trollové
Hasičky
Supermani
Jiřičky
Pumy
Mořské panny
Jiřice

Pohár zůstal opět v naší škole, kde dařilo uspět. Opět jsme si potvrdili,
už má téměř svoje stálé místo. Na- jak je důležitá příprava a spolupráce
konec došlo i na trestné střílení pra- v družstvech.
covníků obou škol. I tady se nám po-

Práci v naší škole hodnotíme jako úspěšnou.
Teď už se těšíme na předvánoční období.
Všem přejeme krásné a radostné Vánoce, plné pohody,
radosti a rodinného štěstí.
Mgr. Stanislava Vráblíková
ředitelka školy

.
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Organizace

MS Kormorán Troskotovice
Mezi činnosti MS patří:
Byl jsem požádán o dodání příspěvku týkajícího se Mysliveckého
péče o zvěř – přikrmování zvěře,
sdružení Kormorán Troskotovice.
předkládání antibakteriálních
Naše MS vykonává právo mysliléčiv,
vosti na katastrálním území Troskotovic o výměře 1503 ha výhradně polní
honitby. Hospodaříme se zvěří srnčí, tvorba mysliveckých zařízení –
krmelce, zásypy, posedy,
zaječí a bažantí. Z ostatních druhů
lovné zvěře se v naší honitbě dá lovit
husa velká, polní a běločelá, kachna lov zvěře – individuálně lovíme zvěř
srnčí, na společných honech lodivoká, prase divoké, liška, kuna, jevíme zajíce a bažanty.
zevec.

19. února 2011 – myslivecký ples
Již tradičně pořádáme myslivecký tové terče.
ples, který se těší velké oblibě obyV příštích vydáních Vás budeme
vatel naší obce. Následující ples se informovat o další činnosti a akcích.
koná 19. února 2011 a tímto vás na něj
Myslivosti Zdar.
všechny srdečně zveme.
Další pravidelná akce pořádaná
Lukáš Tomanec
MS je střelecký závod na asfalhospodář MS Kormorán

.
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Organizace

Dětský národopisný soubor
Troskáček
Adventní čas prožívá soubor trochu komorněji, než tomu
bylo v předešlých letech. Měli
jsme
pouze
dvě
vystoupení.

V sobotu 4.12. jsme za třeskutého
mrazu vystupovali na náměstí v Dolních Dunajovicích. Zde se konal Mikulášský jarmark, na kterém jsme
se také zúčastnili soutěže „O najlepší svařákÿ. Všem dětem a rodičům
moc děkuji za ochotu přijet a vystupovat i v tak mrazivém odpoledni.
Děti byly šikovné, a přestože jim při

hraní zamrzaly flétničky, dokázaly se
s tím poprat a koledy v jejich podání
zněly nádherně. Hned další sobotu
11. 12. jsme byli pozváni do Drnholce
na 4. vánoční jarmark s domácí zabijačkou. Ten se naštěstí konal v příjemně vytopeném kulturním domě.
To ale neznamená, že bychom zanevřeli na Troskotovice.
O vánočním čase nás můžete slyšet zpívat přímo na Štědrý den
v 16.00hod u obecního úřadu při rozdávání Betlémského světla. A 26.12.
na 2. svátek vánoční budeme zpívat
od 11.00hod v kostele sv.Václava, kde
se bude konat mše svatá. Budeme
rádi, pokud si uděláte čas a přijdete si
poslechnout nejen náš zpěv, ale zároveň si tímto připomenout, že Vánoce
nejsou jen o tom, kolik druhů cukroví
jsme stihli napéct a kolik dárků jsme
dostali pod stromeček.

Radka Novosádová
vedoucí DNS Troskáček
.
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13

Sport

Sokol Troskotovice – oddíl kopané
IV. třída skupina B - Znojmo
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tým
Troskotovice
Damnice
Petrovice
Rybníky
Skalice
Tavíkovice
Hostěradice B
Trstěnice
Olbramovice B
Branišovice
Miroslav C
Jezeřany B
Dobřínsko
Suchohrdly B
Jamolice

Z
14
14
14
14
14
14
13
14
13
13
13
13
14
13
14

V
14
10
9
9
9
6
6
5
5
4
3
2
2
1
0

R
0
3
2
2
1
2
0
2
2
4
4
3
2
4
3

P
0
1
3
3
4
6
7
7
6
5
6
8
10
8
11

Skóre
79:5
28:12
37:20
42:25
38:22
20:40
32:35
32:36
21:27
24:23
22:39
8:32
23:48
17:32
13:40

B
42
33
29
29
28
20
18
17
17
16
13
9
8
7
3

Skupině vládnou Troskotovice, za podzim neztratily jako jediný tým okresních soutěží žádný bod. Ostatní družstva budou jejich bodový náskok obtížně
stahovat.
Troskotovice se 79 brankami jsou v čele tabulky. Naši nejlepší střelci:
30-Burian, 14-Švihálek, 9-Ďurkech, 6-Kubíček.
Zápasy 30. kola otevřou jarní boje o body. Zápasem kola bude duel Troskotovice - Damnice na Dolňáckém stadionu v Troskotovicích, který se uskuteční
v neděli 27. 3. 2011 od 15.00 hod.
Fotbalisté tímto zvou na zápas širokou veřejnost.
znojemsko.cz

.
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Společnost

Vánoční koncert
V sobotu 11. 12. 2010 se v Kulturním domě v Troskotovicích sešli Ti,
kteří mají rádi sourozence Baťkovi,
cimbálovou muziku a hlavně si našli v předvánočním shonu tak vzácný
čas. Sál byl plný nejen místních, ale
i přespolních posluchačů. A snad to
byl pro většinu hezky strávený večer.
Ten začal vystoupením troskotovických dětí, které nejen zazpívaly,
ale i zahrály koledy na zobcové flétny
pod vedením Anny Dovrtělové.
Poté už zpívali Boženka Hrubá a
Ke sváteční náladě jistě přispěla
Zdeněk Baťka za doprovodu cimbátaké slivovice na přivítanou, domácí
lové muziky Lália. Jejich krásné pískoláčky, vánoční punč, dobré víno, ale
ničky byly po zásluze odměněny dloui výzdoba stolů a sálu, kterou zajistila
hotrvajícím potleskem.
a spolu s Denisou Haluzovou i zrealizovala Kamila Kratinová. Všem, kteří
Na závěr ještě zazpívali Mu- pomohli připravit tento koncert, děžáci z Pohořelic.
kujeme.

.
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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 15. února 2011.
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.

