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Úvod

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
na začátku prázdnin Vám přinášíme již třetí letošní číslo Troskotovického kurýra. Obsah je zaměřen především na události, které
se u nás uskutečnily během tohoto jara.
Dovolujeme si Vás upozornit zvláště na vydařený dětský den,
na pěkný výlet do Adršpachu a dětskou tvořivou dílnu. Dále zde
naleznete článek z historie Troskotovic, tentokrát o období Velké
Moravy, zhodnocení Výstavy vín a fotografickou vzpomínku na
Noc kostelů.
Přejeme pracujícím zaslouženou dovolenou, dětem hezké prázdniny, všem příjemné letní počasí a plné škopky kvasu.
redakce
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Usnesení ze zastupitelstva
30. 6. 2011
1. ZM schválilo zapisovatele - paní Bělíčkovou , ověřovatele zápisu - paní Haluzovou a paní Králíkovou
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0
2. ZM schválilo program zasedání doplněný o další bod
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 0
3. ZM schválilo výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Troskotovice p.o. za rok 2010
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
4. ZM schválilo Závěrečný účet Městyse Troskotovice za rok 2010 a to s výhradou
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
5. ZM schválilo rozpočet Městyse Troskotovice na rok 2011
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
6. ZM schválilo ocenění inzerce v Troskotovickém kurýru
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
7. ZM schválilo žádost o odkoupení obecních pozemků: Jiří Černý, Pavel Boleslav, Monika Lukšová, Jan a Alena Novosádovi, Ivana Lutonská, MS Kormorán Troskotovice.
8. ZM odložilo na další své zasedání žádosti: Jitka a František Ambrosovi, Eliška
a Josef Ševčíkovi, Jan Marťák (z důvodu neúčasti žadatelů).
9. ZM schválilo žádost Martina Peňáka
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
10. ZM neschválilo žádost Calvinia s.r.o. Šachov 51 - jednatel: Jaroslav Falta
Hlasování: pro: 1 proti: 4 zdržel se: 0
11. ZM schválilo přijetí nápravných a systémových opatření k výsledku přezkumu
hospodaření Městyse Troskotovice za rok 2010
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
12. ZM schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městysem Drnholec - HZS Drnholec
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
13. ZM schválilo Smlouvu o umístění technologie s Vodafone Czech Republic a.s.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Zápis byl vyhotoven dne: 6.7.2011
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Nekrást musí být zase normální
Nedávno jsem na svém blogu o aktuálním státním rozpočtu napsal: ”Šetřit se
musí. Pokud ale vláda chce, aby se lidé
obětovali za zlodějny druhých, měla by je
o peníze žádat méně arogantně. Měla by
padnout na kolena a o peníze své občany
s pokorou prosit.” V reakci na to, mě
spousta lidí obvinila z levičáctví. Každá
firma i stát má pokud možno hospodařit
ze svého a půjčovat si jen na investice.
Stejně tak musí dohlížet na to, aby se
peníze nerozkrádaly nebo nevyhazovaly
oknem na nesmyslné projekty. Je tohle
levicové nebo pravicové? Je to přece normální. Kdyby se stalo, že šéf mé kanceláře rozháže peníze určené na výplaty
za nesmyslé zbytečnosti nebo za předražené nákupy (neřkuli, že by je přihrával
za provize kamarádům), tak si neumím
představit, že bych zaměstnancům řekl:
Smůla, na výplatu není. V prvé řadě
bych žádal náhradu škody po tom, kdo
ji způsobil. Šílené je, že tahle jednoduchá a základní odpovědnost ve světě politiky a veřejné správy neexistuje. Konkrétní lidé jménem státu hospodaří s miliardami jako by byly jejich. Když ale
přijde na lámání chleba, odpovědnost za
peníze, často vyhozené oknem, nenese
vlastně nikdo. Krade se všude, jen u nás
to není ostuda Také v dalších vyspělých
zemích světa se veřejné peníze rozkrádají
stejně jako u nás. Rozdíl tu ale je. Když
to praskne, jdou většinou viníci do vězení. V USA často na desetiletí. V Japonsku odpovědný politk dokonce někdy
spáchá sebevraždu, aby předešel veřejné
hanbě. Ne tak u nás. Jako by tu stále
platilo staré heslo, ”kdo nekrade okrádá
rodinu”. Severočeský boss a exsenátor
ODS Novák je od roku 2003 obviněný
z korupce a braní úplatku ve výši 40 mili-
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onů a přesto vliv ve straně nepozbyl. Sociálnědemokratický hejtman Palas má za
sebou zřejmě daleko větší zmanipulované
zakázky a vládne podle všeho stamiliony. Dnes je dokonce i senátorem a jeho
vliv v ČSSD je nepřehlédnutelný. Vážím
si bohatých lidí, kteří svůj majetek nabyli poctivě. Když ale vidím, že desetimilony utrácí za luxus státní úředníci, ministři, náměstci, hejtmané, pak zpozorním. Ne tak česká policie nebo finanční
úřad. Nás prosté smrtelníky přitom pronásledují a trestají úřady i pro nezdaněnou pětikorunu. Obyčejný zaměstnanec je státem oškubaný ještě než se mu
vůbec výplata dostane do ruky. Pak je
tu sorta lidí, která vládne stamiliony,
aniž by mohla doložit jejich legální původ. Spojují je dvě věci - jednak klidný
spánek, protože po původu jejich majetku se nikdo nepídí (snad krom několika novinářů), hlavní poznávací znamení
je silný politický vliv, napojení na některou ze stran podílejících se na vládě.
Nejen té celostátní, ale i na vládách regionálních a samosprávných. ČSSD léta
navrhuje majetková přiznání - tj. doložení původu majetku pro osoby s majetkem v řádu desetimilionů. Tenhle nápad není ani nový ani levicový. Legendárního šéfa mafie Al Caponeho nezavřeli za vraždy ani pašování alkoholu,
ale právě za nedoložené a nezdaněné příjmy. Nevím, jestli je to levicové nebo pravicové. Rozhodně to bylo správné. Pokud někdo zatratí dobrou myšlenku jen
proto, že se mu zdá levicová, nebo pravicová, pak je prostě jen hloupý. A bez
ohledu, zda je levičák nebo pravičák. Nebát se a nekrást Nebát se a nekrást, to
bylo heslo prezidenta Masaryka. Lidé se
dnes v podstatě dělí na dvě skupiny: Na
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ty, kdo se nebojí a kradou a na ty, kdo
nekradou, ale bojí se zlodějům otevřeně
postavit. Myslím, že takhle si naplnění
svého odkazu statečný a poctivý Moravák, ”tatíček” Masaryk nepředstavoval.
Míč je v tuhle chvíli na policii, zastupitelstvích a justici. Už dnes máme trestný
čin porušení povinností při správě cizího
majetku, který se dá aplikovat na velkou
část předražených nebo nesmyslných veřejných zakázek. Problém je, že zatím na
jeho základě nikdo nikoho nestíhá ani nesoudí. Problém je i v nás. Měli bychom
více vyžadovat po svých zastupitelích,
aby se nám zodpovídali ze své práce.
Měli bychom po nich žádat zdůvodnění
každého haléře, který z naší kasy utratí.
Měli bychom každého starostu, zastupitele, ministra, premiéra hnát k odpovědnosti za každou zmarněnou korunu. Od
politiků stále slýcháme, že milarda úspor
tam či onam nehraje roli. V rámci rozpočtu je to zanedbatelná částka. Musím
říct, že už za tyhle výroky by zasloužili
po moravsku přes tu nevymáchanou papulu. Miliarda, že nic neznamená? Pokud ano, tak ať ji utratí ze svého. Dnes
a denně se na všech úřadech a ministerstvech utrácí zbytečně miliony, které

přece někdo musel vydělat, dřít na ně
a pak státu odevzdat. Například pardubický hejtman Radko Martínek dokázal
oproti předchozímu vedení kraje osekat
rozpočet o 25 procent a to bez omezení
práce a služeb pro veřejnost. Jen prostě
nekupuje předražené ”krámy”, netisknou
se předražené nanicovaté brožury, ani se
neutrácí za nesmyslné akce pořádané jen
pro potěchu úředníků. Veřejné souteže
směřují k jedinému - k výběru nejvýhodnější nabídky. Jde to, jen chtít a nebát se.
Také příklad pana Michálka v kauze ministerstva životního prostředí ukazuje, že
to stále jde - nebát se a nekrást. Že má
smysl postavit se zlodějům. Snažme se,
ať není sám. Snažme se, aby v téhle zemi
bohatli jen slušní a poctiví lidé. Snažme
se, aby lumpy odměňoval jen soud Zákony na to jsou. Ne, že ne. Snad se na
to najde i dostatek lidí. Tahle země je
přece naše. Ne někoho nahoře. A je jen
na nás, jak vypadá a jak vypadat bude.
(tento komentář jsem napsal pro server
Podnikatel.cz)
Tomio Okamura
čtvrtek 23. prosinec 2010
Použito se svolením autora.

.
Troskotovický kurýr ..

5

Obec

Oznámení
24.–25. září 2011

Svatováclavské hody – Městys Troskotovice
pořádá tradiční krojované Svatováclavské hody.

Hasiči
Informace k článku o dobrovolných hasičích v Troskotovicích
Do sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude přijat každý
- holka nebo kluk od 15 let věku, který je ochotný věnovat svůj čas a energii
kolektivnímu sportu a navázat na tradici troskotovických hasičů.
Veškeré podrobné informace podá každému zájemci osobně pan František
Kurtin.
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Historie Troskotovic
Moji milí – tak oslovuje své posluchače pan Mgr. Josef Veselý na 2.
programu Českého rozhlasu v pořadu
Toulky českou minulostí. I já se opět
s Vámi podívám do minulosti. Tentokrát, jak jsem slíbil, povím něco o historii Velké Moravy a o počátcích křesťanství na našem území.
Předpokládá se slovanská kolonizace od jihovýchodu a od severu, a
tím souvislé osídlení již v 6.–7. století. První Slované na Moravě byli
zemědělci, obývali jednoduché polozemnice, domky zapuštěné do země,
a měli jen nejnutnější nástroje. Brzy
však dosáhli úrovně okolních národů.
Roku 790 vojska franského krále
Karla Velikého zlomila moc Avarů a
zahájila i vpád na území Slovanů.
V roce 805 zpustošili území Čechů, zabili vojvodu Lecha a po smrti Karla
Velikého jeho nástupce Ludvík Pobožný v expanzích pokračoval, loupil
a co bylo horší – bral lidi do zajetí, a
pak je prodával na trzích do otroctví.
Začátky vzniku Moravy byly
značně spletité. Jediným zdrojem informací jsou archeologické vykopávky.
Při sjednocování kmenů do státního
útvaru to na Moravě pravděpodobně
bylo snažší než v Čechách. Zde byli na
severu Holasici, pak druhá kmenová
oblast byla na Hané a tou rozhodující
oblastí byl jih s kmenem Moravanů.
Z nich vyšel i první vládce Moravy
– Mojmír I. Ten sjednocování završil
dobytím Trnavska a horní části Panonie, přivtělením k Moravskému území
vznikla Velká Morava.

Víme, že se roku 811 zúčastnil Mojmír I. se svým vojskem tažení spolu s Ludvíkem proti Avarům.
Mojmír se se svou družinou nechal
od pasovského biskupa pokřtít v roce
831. Proč se franskému králi znelíbil, nevíme. Ten vtrhl s vojskem na
Moravu roku 846, Mojmíra sesadil
a dosadil na jeho místo Rostislava,
Mojmírova synovce.
Rostislav opevňoval území Moravy, stavěl hradiska a obsadil území
mezi Dyjí a Dunajem, které bylo strategicky nutné pro vstup na Moravu.
Tímto činem se však znelíbil Ludvíkovi Němcovi, vzepřel se mu a vyhnal
ze země bavorské a franské duchovenstvo. Ludvík se vrhl na Moravu s velkým vojskem, ale v roce 1855 se vrátil
domů s porážkou.
Rostislavova moc rychle rostla, byl
si také vědom, že upevnění moci musí
podpořit i upevněním církve. Po neúspěšné prosbě u papeže, obrátil se
na byzantského císaře Michaela III. a
ten mu vyhověl a poslal na Moravu
roku 863 dva bratry, Konstantina a
Metoděje. Ti přeložili do domácího jazyka církevní texty, ale i zákoník světského práva. Pro tento účel vytvořili i
nové písmo, které odpovídalo slovům,
proto se mu říká hlaholice, dle slověnského výrazu pro slovo – glagol.
Dnešní azbuka z ní částečně vychází.
Možná si řeknete, jak je možné, že
se domluvili Řekové s Moravany. V I.
století osídlili Slované i Řecko a splynuli s místním obyvatelstvem. Zde, na
Moravě, se hovořilo staroslověnštinou,
.
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kterou hovořili i bratři.
V roce 864 oblehl s velkým vojskem Ludvík Němec Rostislava a přiměl ho ke slibu, že jej nebude ohrožovat vojensky a bude mu odvádět poplatky – tribut.
Mezi věrozvěsty a německým klérem vznikaly vážné rozpory. Němečtí
kněží ukládali například za vraždu
pokání, kdy viník nesměl 3 měsíce
pít ze skleněné číše, nebo vykládali
věřícím, že pod zemí žijí velkohlaví
lidé apodobně. To bratři pokládali za
tmářství a protestovali proti tomu.
Roku 867 Konstantin s Metodějem z Moravy odešli do Říma.
Konstantin tam zemřel a Metodějovi
byla potvrzena slovanská liturgie jako
správná. Velká Morava mu byla určena jako arcibiskupství.
Roku 869 napadl znovu Ludvík Němec Moravu, současně i spřátelené Srby a území, na kterém
vládl Svatopluk, synovec Rostislava.
To mohlo vyvolat spojenectví Svatopluka s Karlomanem, vládcem východní marky franského království.
Rostislav se rozzlobil a vyslal muže,
aby Svatopluka zabili. Ten strýce předešel, zajal ho a poté vydal Karlomanovi, který okamžitě okupoval Moravu a vyloupil ji. Karloman předal
Rostislava králi Ludvíkovi, ten jej odsoudil k oslepení a uvěznění v některém německém klášteře.
Svatopluk se také dostal do vězení, kde se měl kát. Také Metoděje, který se vrátil na Moravu, zajal pasovský biskup a uvrhl ho do
vězení. Doma se vzbouřili Moravané
a do čela vojska, které mělo potlačit povstání, byl postaven Ludvíkem
.
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Svatopluk. Když vojsko dorazilo na
Moravu, přešel Svatopluk na stranu
vzbouřenců a vojsko rozprášili. Papež nařídil propustit Metoděje. Svatopluk obnovil samostatnost Moravy,
vyhnal německé kněze, připojil k zemi
České knížectví, poté Slezsko, Lužici,
Vislansko i Panonii.
Traduje se, že když byl pozván
český kníže Bořivoj ke stolu, vykázal
jej Metoděj na podlahu, protože nebyl pokřtěn a měl prý být tam, kde
lehají vepři. V roce 874 Metoděj Bořivoje pokřtil a ten se stal zástupcem
Svatopluka.
Metoděj měl velikého nepřítele
Wichinga, benediktina a zarytého odpůrce slovanské liturgie, biskupa na
Nitře. Po smrti Metoděje spěchal do
Říma s padělanými listinami, které
zakazovaly slovanskou liturgii. Nový
papež dle nich liturgii zakázal a udělal
jej arcibiskupem Velké Moravy. V nepřítomnosti Svatopluka Wiching vyhnal každého, kdo se nezřekl slovanské liturgie. Do země se vrátila latina
a s ní závislost na západní franské říši.
Svatopluk po nástupu Arnufa na
východofranský trůn s ním uzavřel
mír a on za to potvrdil svrchovanost
nad Čechami. Po smrti Svatoplukově
se ujal vlády Mojmír II., syn Svatopluka. Druhý syn Svatopluk II. dostal
Nitransko. Země se dostala do problémů. V roce 895 se odtrhli Češi, pak
se dostali do rozepře oba bratři, odtrhli se Srbové a území v Potisí. Oba
bratři museli neustále bojovat s Maďary. V roce 896 povolili Maďarům se
usídlit v Potisí. To byla veliká chyba,
kterou pociťujeme podnes.
Moravu a okolní země stále napa-
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dali Maďaři, při bojích s nimi snad
padl i Mojmír II. I když Maďaři
obsadili jen jižní Slovensko, přestala
vlastně Velká Morava existovat. Do
doby, než Boleslav I. v bitvě na Lechu v roce 955 Maďary porazil, byla
pravděpodobně v této době Morava
v područí Maďarů. Morava se stala
předmětem soupeření Uhrů, Poláků
a Čechů. V 11. století bylo území
Moravy připojeno k přemyslovskému
státu knížaty Oldřichem a Břetislavem, tím, který daroval Troskotovice
kapitule v Staré Boleslavi. O tom ale
až příště.
Někdejší mocný stát odvál čas. To

nejvýznamnější, co po něm zbylo, je
spjato se soluňskými bratry a je nedílnou součástí naší kultury a vzdělanosti. Když se podíváte zpět, napadne
Vás, že je dobře, že tato strašná doba
je hluboko za námi, a že ty dnešní
strasti jsou jen jemným vánkem proti
těm vichrům, které smetávaly celé generace. Neměli to Ti naši předkové
snadné.
Jan Paulík
Zdroj: Tajemství české minulosti Mgr. Jan Veselý,
Kronika o Velké Moravě J. E. Havlík,
Dějiny Moravy - J. Válka
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Výstava vín
Jak již jsme si zvykli, tak každoročně začátkem května bývá u nás v Troskotovicích „Výstava vínÿ, která vzniká čistě jen za podpory Městyse Troskotovice
a pár nadšenců, kteří to vše zorganizují. V letošním roce tomu nebylo jinak,
výstava se konala 7.5.2011. Pro ty, kdo tuto kulturní akci letos nestihli navštívit, máme tady krátký přehled.
Na letošní výstavě jste mohli ochutnat 201 vzorků vín ( z toho 139 bílých,
16 růžových, 2 sekty a 44 červených).
Šampiónem bílých vín : Sylvánské zelené, pozdní sběr, 2010 z firmy
Waldberg Vrbovec
Šampiónem červených vín: Dornfelder, výběr z hroznů, 2009, z firmy
Víno Jakubík, Zlechov
Cena Purkmistra městyse za nejlepší víno troskotovického vinaře
získalo víno:
Klaret Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, 2010, Ing.Pavel Herko, Troskotovice.
K poslechu i k tanci nám hrála Cimbalová muzika Zdeňka Baťky.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat za organizaci a přípravu celému výstavnímu výboru.
(Marek Ševčík,Michal Ordoš, Vítězslav Pavlačka, Růžena Bělíčková, Zdeněk Ondrůšek, Zdeněk Bělíček, Ludmila Králíková, Martin Hůserek, Dominik
Haluza, Jakub Matuškovič, Simona Haluzová, Hana a Lucie Antlová, Viktorie
Janáčková, Petra Fialová a Denisa Haluzová).
Pavel Herko

Vítání občánků
Druhou květnovou sobotu byli v zasedací síni radnice přivítáni noví občánci
Troskotovic. Za městys Troskotovice byly přítomny paní místostarostka
Denisa Haluzová a paní Ludmila Králíková.
Celou akci doprovázely děti hrou na zobcovou flétnu pod vedením Aničky
Dovrtělové.
Marie Husáková

.
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Výlet do Adršpachu a Babiččina
údolí
Výlet se uskutečnil 21. května 2011. Pořádaly ho členky Českého červeného
kříže paní Hana Novosádová a paní Věra Bělíčková. Odjíždělo se v brzkých
ranních hodinách od obecního úřadu. I když cesta byla dlouhá, tak byla veselá
a rychle utíkala.
Jako první jsme navštívili Adršpachšské skály, kde se nás ujal průvodce
a s vtipným výkladem provedl mezi skalami. Absolvovali jsme projížďku na
pramici, zdolali nespočet schodů a schůdků.
Po malé přestávce na oběd jsme se vydali do Ratibořic a Babiččina údolí,
kde jsme navštívili zámek s prohlídkou a prošli jsme se kolem Starého bělidla
k Viktorčinému splavu. Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili domů.
Olga Tomancová

.
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Noc kostelů - fotoreportáž
Několika fotografiemi se vracíme k troskotovické Noci kostelů ze dne 27.5.2011.
Velké poděkování patří všem sponzorům, organizátorům a účastníkům této
akce, především panu starostovi Michalu Ordošovi, jenž nad celou akcí převzal
záštitu.
Ráda bych také poděkovala paní Anně Šulákové, která byla jedním z hlavních organizátorů Noci kostelů v Troskotovicích, a panu Luboši Burianovi za
dodání krásných fotografií.
Anna Dovrtělová

Dětská tvořivá dílna
V úterý 7. června 2011 se uskutečnila v prostorách místní základní školy
druhá tvořivá dílna. Děti si za pomoci tiskátek a barev na textil vyrobily před
prázdninami originální trička dle svých vlastních představ.
Moc všechny chválíme, pracovaly velmi soustředěně a ukázněně. Výsledky
jejich tvorby můžete posoudit sami.
Všem dětem přejeme krásné letní prázdniny plné sluníčka a pohody a
těšíme se, že se v příštím školním roce budeme v naší tvořivé dílně potkávat
pravidelně každý měsíc.
Jitka Burianová, Anna Dovrtělová, Irena Křížová

.
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Dětský den v Troskotovicích
Začátkem června se uskutečnil dětský den, kterého se zúčastnilo přes třicet
dětí.
Děti se vydaly po vyznačené trase, která je dovedla až na místní střelnici.
Cestou plnily různé úkoly - skákání v pytli, hod míčkem na cíl, dojení gumové
rukavice a podobně.
V cíli pak na děti čekalo občerstvení, střelba na terč a výstavka mysliveckých trofejí.
Dětský den byl zakončen opékáním špekáčků, které jsme stihli sníst před
příchodem letního deštíku.
Poděkování za zdařilou akci patří mysliveckému sdružení “Kormorán” a
několika obětavým maminkám.
Marie Husáková, Anna Šuláková

.
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Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v květnu, červnu a červenci
oslavili svá životní jubilea.
František NĚMEC
Kateřina MARUŠINCOVÁ
Anežka URBANCOVÁ

.
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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 30. září 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
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