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Květen 2011

Úvod

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
v tomto čísle Troskotovického kurýra vám nabízíme informace
o připravovaném celostátním projektu „Noc kostelůÿ, ke kterému
se letos připojí také naše farnost. V historii Troskotovic si počtete
o zapeklitém stěhování národů – vystřídalo se jich na našem území
opravdu nemálo. A také potěšíme všechny příznivce hasičů, neboť
hasiči z naší obce ještě nevymizeli – více se dočtete v příspěvku
pana Kurtina.
Pokud máte nějaké nápady na další články, připomínky k dění
v obci nebo cokoliv jiného, co byste chtěli sdělit svým spoluobčanům, o nějaký zážitek se podělit. . . neváhejte a pište.
Můžete využít schránky v místní knihovně, která je vám k dispozici úterý a čtvrtek od 15 hodin, případně emailové adresy
trosk.kuryr@seznam.cz. Přejeme krásné jaro, snad vás neodradí
aprílové počasí, a budeme se těšit na vaše příspěvky.
redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás co nejobšírněji informoval o právě zpracovávaném územním plánu městyse Troskotovice.
V zájmu větší informovanosti spoluobčanů přikládám podrobný
časový harmonogram postupu při pořizování územního plánu. Tyto
informace jsou směrodatné a velmi důležité, zvláště pro občany,
kteří se připravují na výstavbu rod. domků, v k.ú. Troskotovice.
Z níže uvedeného časového harmonogramu je zřejmé, že dříve jak
do pěti měsíců nebude možno vyřizovat stavební povolení. Níže
uvedené informace poskytl pracovník městského úřadu Pohořelice, pan Pavel Bravenec, odbor územního plánování a stavebního
úřadu.
Michal Ordoš
starosta městyse Troskotovice
.

2 .. Troskotovický kurýr

Úvod

Postup při pořizování územního
plánu – změny
1. rozhodnutí zastupitelstva o pořízení
2. písemná žádost o pořízení na OÚPSÚ
3. zpracování průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP (územně analytické podklady)
4. zpracování návrhu zadání
doba zpracování cca 2 - 3 měsíce
5. projednání zadání (DOSS podněty do 30 dní od doručení)
6. zpracování zprávy o projednání
7. schválení zprávy o projednání a zadání v zastupitelstvu
doba projednání cca 2 měsíce
8. zadání zpracování dokumentace autorizované osobě (autorizovaný architekt),
buď ještě koncept nebo rovnou návrh (rozhoduje požadavek na posouzení SEA
v zadání)
doba zpracování dokumentace cca 2 měsíce
9. projednání dokumentace návrhu s dotčenými orgány
10. společné jednání (stanoviska do 30 dní od společného jednání)
11. zpracování zprávy o projednání
doba projednání cca 3 měsíce
12. posouzení dokumentace a zprávy o projednání KÚ JMK
doba pro stanovisko 1 měsíc
13. na základě souhlasného stanoviska KÚ JMK zahájení řízení o vydání
14. veřejné projednání s veřejností (zveřejnění 30 dní před projednáním) za účasti
projektanta
doba projednání cca 2 měsíce
15. schválení dokumentace v zastupitelstvu + rozhodnutí o případných námitkách
16. opatření obecné povahy vyvěsit na 15 dní na úřední desku
17. vyznačení účinnosti do dokumentace
18. vložení dat o vydané dokumentaci do evidence ÚÚR
19. zveřejnění dokumentace dálkovým přístupem (internet)
20. zaslání informace o vydání dokumentace dotčeným orgánům

Pavel Bravenec

.
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Obec

Usnesení ze zastupitelstva
11. 3. 2011
1. ZM schválilo program zasedání konaného 11. 3. 2011
Hlasování: pro: 7 proti: 2 (ing.Herko, p.Ševčík) zdržel se: 0
2. ZM schválilo zapisovatelem p.Haluzovou,
ověřovatelé zápisu: p.Šuláková, p.Králíková
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
3. ZM schválilo jednací řád zastupitelstva městyse Troskotovice, jednací řád Finančního výboru, jednací řád Kontrolního výboru
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
4. ZM schválilo plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru pro rok 2011
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
5. ZM schválilo pokladní limit ve výši 50 000,- Kč
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
6. ZM schválilo úhradu dvou faktur za autobusovou dopravu
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
7. ZM schválilo nového dopravce do hudební školy v Mikulově
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
8. ZM schválilo příspěvek na neinvestiční výdaje ZŠ Pohořelice
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
9. ZM schválilo nulovou úhradu za pronájem KD DNS Troskáček
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
10. ZM schválilo zapisovatelkou dalších zasedání ZM pracovnici Úřadu městyse
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
11. ZM schválilo projednání žádosti na dotaci p. Klejduse na dalším zasedání ZM
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
12. ZM schválilo, aby starosta připravil podklady a dokumentaci k prodeji pozemků manželům Hejlovým, Ševčíkovým, p. Ambrožovi, p. Kročilovi
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
13. ZM schválilo finanční příspěvek na projekt „Noc kostelůÿ
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

6. 4. 2011
1. ZM schválilo program zasedání konaného 6. 4. 2011
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
2. ZM schválilo zapisovatelem p.Haluzovou,
ověřovatelé zápisu: p.Hafner, p.Matyák
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
3. ZM schválilo zřizovací listinu příspěvkové organizace obce
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

.
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Oznámení
13. května 2011

Oslava Dne matek – Žáci ZŠ a MŠ vystoupí
od 17 hod v kulturním domě Troskotovice.

14. května 2011

Vítání občánků – V 10.30 hod přivítáme čtyři
nové občánky městyse Troskotovice.

21. května 2011

Zájezd – ČČK pořádá poznávací zájezd do Adršpašských skal.

27. května 2011

4. června 2011

Noc kostelů – Farnost Troskotovice se připojí
k tomuto celostátnímu projektu.
www.nockostelu.cz.
Den dětí – zveme děti i rodiče, sraz v 15 hod.
u obecního úřadu.

Den dětí v Troskotovicích
Mezinárodní den dětí se slaví ve více než 50 zemích celého světa již od
roku 1950. Pevně stanoven na 1. června byl až v roce 1952.
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na potřeby a práva dětí. Při
této příležitosti jsou připravovány různé společenské a sportovní akce pro děti
i jejich rodiče.
I my se připojíme k oslavám tohoto již tradičního svátku v sobotu 4. června
2011. Sraz všech účastníků v 15 hodin u obecního úřadu.
Anna Dovrtělová

.
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Aktuality

Noc kostelů
Troskotovická farnost se připojila
k projektu Noc kostelů. Co to bude?
Jak to bude probíhat? Bude kostel
otevřený po celou noc? Co se tam
bude dít?
Na počátku byl nápad, který
vznikl v Rakousku před 7 lety, otevřít
kostely ke kulturním a duchovním
programům dlouho do noci. V roce
2009 se při této příležitosti otevřely
brány kostelů v celém Brně a v některých dalších městech. Následující rok
se tento projekt rozšířil i na ostatní
města v celé České republice. Otec
Pavel Merta z Miroslavi byl touto akcí
velmi osloven, a proto požádal o uskutečnění Noci kostelů také troskotovické farníky. Tak se kostel sv. Václava připojil k projektu Noc kostelů
2011.
Záštitu nad touto akcí převzal pan
starosta Michal Ordoš a začala spolupráce Troskotovic s brněnským biskupstvím. Největší finanční zátěží na
tomto projektu bylo zhotovení velkého poutače a tisk informačních brožurek o našem kostele. Je pěkné, že
celé zastupitelstvo Troskotovic souhlasilo se zafinancováním těchto položek z pokladny městyse. Další nejen
finanční pomoc přišla od sponzorů –
místních podnikatelů.
Program zahájí otec Pavel Merta
v 17 hodin dětskou mší svatou obětovanou za rodiny. Celý projekt Noci
kostelů 2011 charakterizuje společné
zvonění všech zvonů kostelů zapojených do této akce a to přesně v 18
hodin.
.
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Na vystoupení v kostele se připravují například děti z místní základní a mateřské školy. Děti byly
také osloveny prostřednictvím paní
ředitelky, aby namalovaly obrázky na
téma „Kostel očima dětíÿ nebo na
téma „Kníže Václavÿ. Tyto výkresy
se vystaví v kostele a návštěvníci je
mohou ohodnotit svými hlasy. Nejoblíbenější obrázek bude odměněn.
Velmi se těšíme na přednášku, kterou si pro nás připravil jáhen Petr
Šmeral z Oleksovic. Hlavním tématem
by měla být rodina. Svoji účast přislíbily děti z Miroslavských Knínic, mají
pro nás připravenou scénku o svatém
Václavovi. Zpívané litanie k Panně
Marii uslyšíme v podání chrámového
sboru z Miroslavi. Pozdravit nás přijede i pan farář z Českobratrské církve
evangelické z Miroslavi, Ondřej Titěra. Do programu je také zařazena
komentovaná prohlídka kostela.
Po celou dobu konání Noci kostelů
bude vystavena farní kronika, která
obsahuje zajímavé a vzácné informace
ze života našich předků, a dále liturgické předměty a oblečení v sakristii.
Návštěvníci budou mít umožněn přístup na kůr i vyhlídku z věže.
V prostorách kolem kostela bude
připraveno malé občerstvení. Je domluven i prodej knih. Děti mohou
malovat, vybarvovat, luštit a skládat
skládanky s paní katechetkou.
V závěru programu je na 22.
hodinu připravena modlitba večerních chval. Jde o společnou modlitbu
církve z Breviáře, kterou se modlí

Aktuality

kněží, zasvěcené osoby a někteří vě- tela, pojďme se tedy jednou v roce pořící každý večer.
dívat na tuto věž trochu jinak a nejen
na ni.
O co tedy jde při Noci kostelů?
Denně se díváme na věž našeho kosAnna Šuláková

17:00
18:00
18:10
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

18:00
18:10
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:20

Dětská mše svatá za rodiny
Zvonění
Komentovaná prohlídka kostela
Vystoupení dětí místní ZŠ a MŠ
Vystoupení troskotovických dětí
Návštěva pana faráře z Českobratrské církve evangelické z Miroslavi
Vystoupení dětí z Miroslavských Knínic
Chrámový sbor z Miroslavi, zpívaná loretánská litanie
Přednáška jáhna Petra Šmerala z Oleksovic na téma „Rodinaÿ
Večerní melodie
Modlitba večerních chval

• Soutěžní výstava kreslených prací troskotovických dětí na téma: „Kostel očima
dětíÿ nebo na téma „kníže Václavÿ.
• Program pro děti před kostelem.
• Výstava farní kroniky.
• Prohlídka věže kostela.
• Prohlídka liturgických předmětů a oblečení v sakristii kostela.

.
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Historie

Historie Troskotovic
Slíbil jsem Vám v minulém čísle
Kurýra, že si povíme něco o 9. století
v naší obci. Slovo dodržím, ale z 1. do
9. století je obrovský skok. Z raných
dějin tohoto státu a nás jako Moravanů známe většinou něco o zavraždění sv. Václava nebo sv. Ludmily a
potom, že přišli věrozvěstové, a to je
tak asi vše. V našem kraji a vlastně
v celé Evropě se v této době uvařilo
to, co dnes známe a v čem žijeme.
Proto Vám chci ve zkratce nyní povědět, co se v tomto nádherném kraji
tehdy dělo.
Římané od nás odešli. Nastaly jim
starosti o udržení tak obrovské říše.
Na ostrově v Británii se začali bouřit
barbaři a zde, v naší oblasti, to bylo
čím dál horší. Proto už Marcus Aurelius začal stahovat své legie k udržení pořádku na hranici s Markomany
a dalšími germánskými kmeny, které
ohrožovaly Řím. Z býchodu se blížili
Peršané, ti vytlačili kmeny Sarmatů,
později Byzantinců. Roku 375 se snad
vlivem mrazů nebo špatného počasí
hnuli do oblasti mezi Volhou a Donem Hunové. Vytlačili před sebou ty,
kteří stačili utíkat. Loupili a vraždili
vše živé, byli zlí, krutí a špinaví, protože uctívali vodu a nesměli ji zašpinit. Táhnou a podřizují si na své cestě
národy, loupí v Číně, v severní Africe
i v Malé Asii. Dosáhli na své hrůzné
cestě až k břehu Rýna, nedaleko Paříže je konečně zastavil císař Aetius.
Jejich tažení však rozvířilo celou Evropu a ta se dá do pohybu. V roce
375 utíkají z oblasti dnešního Dán.
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ska Burgunďané do oblasti Švýcarska a jižní Francie, Frankové osídlují
území Galie-Francie. Vandalové vytlačeni Huny z oblasti Slezska a Polska táhnou na Pyrenejský poloostrov
a někteří zakládají království v severní Africe. Gótové jsou ze Skandinávie vysunuti na jih až k Černému
moři, kde vytvářejí nový národ Vizigóty, jsou však Huny vytlačeni jednak
do dnešní Itálie, druhá část se přesunula až do dnešního Španělska. Markomani od roku asi 400 se přesunuli
na území Švýcarska, Sasové a Anglové
odešli na Britské ostrovy. Po Markomanech, kteří žili na našem území, zabrali místo Herulové. Kvádové z jimi
okupované Panonie – území Maďarska, táhnou přes naše území a připojili se k Vandalům. Heruly, žijící u nás,
vytlačili Langobardi – přišli z oblasti
Švédska. Byli postupně Huny vyhnáni
do severní Itálie – Lombardie. Kolem
roku 500 se zde objevují první Slované.
V roce 552 zničili Altajští Turci
kmenový svaz Avarů a vytlačili je do
Panonie. S Avary se spojili Slované,
aby jim pomohli vyhnat Langobardy.
Spojenectví s národem, který se nelišil od Hunů, bylo kruté. Dle kronikářů
se Avaři na zimu stěhovali do obydlí
Slovanů.
V roce 623 shromáždil kupec
Sámo skupinu kupců a vydal se do
země Slovanů. Pomohl jim v boji proti
Avarům a ti byli z území vyhnáni. Slované jej z vděku zvolili králem. Vládl
35 roků, měl 12 manželek, 22 synů

Historie

a 15 dcer. Po porážce Avarů se však
Sámo musel utkat s Franky. Franský
král Dagobert byl v roce 632 poražen
a Slované si získali dle kronikářů úctu
sousedních národů. Roku 791 znovu
zaútočili Avaři, spojením s Franským
králem Karlem Velikým se je podařilo Slovanům porazit. Roku 805 však
Frankové zaútočili na Slovany. Jejich
vojska pronikla až k nám. Byli však
poraženi. Ludvík Němec donutil 14
českých knížat přijmout křest. Moravská knížata zůstala nezávislá a přijala
křest až z rukou věrozvěstů.
Jak vznikl název našich národů?
Název jsme získali až ve 12. století asi
ze slov Čeljenin – obyvatel vysočiny,
Lenděnin – obyvatel nížiny. Tak dle
vědců mohly vzniknout názvy Čech a
Lech.
V 10. století bylo na území Čech
asi 16 kmenů, k sjednocení ( pravděpodobně ne dobrovolnému) došlo až
za Přemysla Otakara I. V 12. století. Název Moravané je odvozen od
názvu řeky Moravy – latinsky Mare.

Tento název se objevuje již v roce 822
jako Markare či Merkari při sněmu
císaře Ludvíka Pobožného, kterého
se zúčastnila Moravská knížata. Od
doby Sámovy byly Moravské kmeny
sjednoceny, škoda, že se na jednotu
mnohdy zapomnělo,. Název Slovan
nemá zrovna ten nejlepší původ. Slaves, Slavic, Sklave vzniklo v mnoha
jazycích jako označení otroka.
Příště si povíme o Velké Moravě,
o vzniku křesťanství u nás a konečně
i o tom, jak se ves Troskotovice ocitla
jako majetek Staroboleslavské kapituly. Omlouvám se, že jsem sáhl hlouběji do minulosti této krajiny, ale ve
škole na to mnohdy nebyl čas, tam
jsme se dozvěděli spíš bajku o praotci
Čechovi, a toto období bylo skryto
pod pojmem stěhování národů. Bylo
to tehdy hektické a myslím, že by nikdo z nás v té době žít nechtěl.
Jan Paulík
(Zdroj History revue,
Tajemství české historie)

.
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Škola

Z činnosti ZŠ a MŠ Troskotovice
20.4. proběhl na naší škole „Den s dopravní výchovouÿ.
Od 8.00 hodin měli žáci za účasti policisty a pracovníka SVČ Pohořelice
teoretickou výuku ve škole. Od 10.00 hodin probíhala praktická výuka již tradičně na parkovišti vedle OÚ Troskotovice. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti
a praktickou trasu s dopravními značkami na kolech a koloběžce. Také žáci
z mateřské školy se zúčastnili jako chodci. Počasí nám přálo, všichni jsme si
pečlivě zopakovali znalosti, které denně potřebujeme při cestě do školy, ze
školy a při pobytu venku.
10.5.2011 od 15.00 hodin do 17.00 hodin jsme uspořádali na školním
dvoře již tradiční sběr starého papíru. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat našim spoluobčanům za spolupráci a pomoc.
A co nás ještě čeká:
13.5.v pátek od 17.00 hodin vystoupí žáci MŠ a ZŠ v kulturním
domě s programem ke „Svátku matekÿ. Srdečně zveme všechny maminky,
babičky i ostatní!! Vstupné dobrovolné.
19.5. se naši žáci zúčastní pěvecké soutěže, kterou pořádá ZŠ
Jiřice „Jiřická notičkaÿ. Soutěžit budou žáci, kteří zvítězili ve školním
kole . Součástí tohoto soutěžení budou i znalostní testy z Českého jazyka a ze
všeobecných znalostí.
1.6. se žáci naší školy zúčastní již tradiční „Olympiády malotřídních škol o putovní pohárÿ. Účastní se žáci z Troskotovic, Jiřic a Suchohrdel. V letošním roce je pořadatelem ZŠ Suchohrdly. Vítězem se stává škola,
jejíž žáci dosáhnou největšího počtu bodů z těchto disciplín : běh na 50 m,
skok do dálky, hod kriketovým míčkem, vybíjená - děvčata, kopaná - chlapci.
Putovní pohár zatím vždy zůstal v naší škole. Budeme proto pečlivě trénovat,
abychom i letos vítězství obhájili.

Mgr. Stanislava Vráblíková
ředitelka školy
.
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Organizace

Existují hasiči v Troskotovicích?
Samozřejmě ano, a to pod hlavičkou „Sbor dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezskaÿ. V poválečných letech měla organizace několik desítek
členů a dnes máme členů pouze sedm.
I když se postavila nová zbrojnice
a dostali jsme novou stříkačku, tak
pro nezájem mladých členů a odchod
těch zkušených nejsme schopni se
dále prezentovat. Potřebujeme mládež, která se nebojí obětovat trochu
volného času a námahy. Požární sport
není jenom o fyzické námaze, přinese
uspokojení z kolektivní spolupráce a

Obr. Historické foto.
.
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zábavy, taky poučení o prevenci a
zvládání případných požárů. Chcemeli reprezentovat obec, musíme znovu
dostat tento sport do povědomí našich občanů a navázat na tradice našich rodičů. Starosta obce je ochoten
zakoupit cvičné obleky a podporovat
naše úsilí. Zájemci, včetně školní mládeže, se mohou hlásit o další informace u starosty SDH ČMS Troskotovice pana Františka Kurtina.
František Kurtin
starosta SDH ČMS Troskotovice

Společnost

Velikonoční tvořivá dílna
V úterý 19. dubna 2011 proběhla v prostorách ZŠ Troskotovice první tvořivá dílna s názvem “velikonoční”. Děti si mohly vyrobit barevné slepičky
nebo ozdobit vyfouklé vajíčko mašlemi. Účast byla překvapivě velmi hojná.
Místo plánované hodiny trvala dílna dvě a půl hodiny a přesto po celou dobu
děti velice pěkně a soustředěně pracovaly.
Všechny děti bychom chtěly pochválit a pozvat nejen je, ale i ostatní na
příští tvořivou dílnu, která se bude konat začátkem června.
Jitka Burianová a Anna Dovrtělová

Velikonoční zábava
Jak je již v Troskotovicích zvykem, i letos pořádal obecní úřad městyse
Velikonoční zábavu na počest svátků jara, která se konala 24. dubna v kulturním domě. Zábava začínala ve 20 hodin a končila až v ranních hodinách.
K tanci a poslechu hrála živá hudba a lidé se pěkně bavili.
Ludmila Králíková

.
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Společnost

Dobrovolnictví v naší obci
Některým spoluobčanům není lhostejné, jak vypadá okolí jejich bydliště. Příkladem za všechny je pan Luboš Burian, který v letošním předjaří nasbíral
v “Třešňovce” nejeden pytel plný odpadků.

Upozornění
Rád bych Vám připomněl, že je zákaz „divokých skládekÿ jak v obci (např. lípa
u kostela), tak kolem obce (např. Třešňovka). Občané ať využívají kontejner
u hřbitova nebo v případě něčeho většího, kontaktovat starosty nebo firmu
SITA CZ, a.s. .
Michal Ordoš
starosta městyse Troskotovice

.
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Inzerce

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v březnu a dubnu oslavili svá
životní jubilea.
JANČÁŘOVÁ Ludmila
ŘEZÁČ František

.
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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 25. června 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.

