V. ročník

Troskotovický kurýr

Září 2011

Úvod

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a léto je pryč. Se začínajícím podzimem k vám
přichází další číslo Troskotovického kurýra. V něm naleznete nejen
pravidelné články jako je historie, ale nově i rozhovor s místním
více či méně známým spoluobčanem.
Součástí Kurýra je podrobný program letošních Svatováclavských hodů a za zamyšlení jistě stojí nabídka pana Luboše Buriana
na vznik občanského sdružení, které by se zasazovalo o záchranu
památek, tradic a všeobecný rozvoj Troskotovic.
Přejeme vám prozpívané a protancované svatováclavské hody
a krásně zbarvený podzim prozářený ještě stále hřejivými paprsky
slunce.
redakce
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Usnesení ze zastupitelstva
28. 7. 2011
1. ZM schválilo program zasedání doplněný o další body
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0
2. ZM schválilo zadání územně plánovací dokumentace Městyse Troskotovice
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
3. ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
4. ZM schválilo prodej pozemků dle požadavku pana Jaroslava Falty, jednatel
firmy Cavinia s.r.o., Šachov 51-jená se o lokalitu JS II.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se : 1 Kovaříková H.
Žádosti paní Hany Kovaříkové, Troskotovice č. 238 o odkpoupení pozemků
p.č.365/29 o výměře 60m2 a části p.č. 365/1, v k.ú. Troskotovice byly odloženy
na další zasedání ZM Troskotovice.
5. ZM schválilo udělování čestného občanství zasloužilým občanům Troskotovic.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se : 0
Zápis byl vyhotoven dne: 29.7.2011

Upozornění
Rád bych Vám opět připomněl, že je zákaz „divokých skládekÿ jak v obci, tak
kolem obce (např. u potoka), pod pokutou 10 000K̇č.
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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Oznámení
24.–25. září 2011

Svatováclavské hody – městys Troskotovice
pořádá tradiční krojované Svatováclavské hody.

25. září 2011

Mužáci – pěvecký sbor Mužáci z Pohořelic a
okolí vystoupí v evangelickém kostele v Miroslavi.

3. prosince 2011

Předvánoční Praha – pořádá MŠ a ZŠ Troskotovice. Zájemci se mohou přihlásit ve škole do
24. 10. 2011.

Svatováclavské hody Troskotovice
Sobota 24. 9. 2011
12:00 průvod chasy z kulturního domu pro stárkovou
13:00 předání hodového práva před Úřadem městyse Troskotovice
13:15 průvod chasy městysem - zvaní na hodovou zábavu
20:00 taneční zábava v kulturním domě
Neděle 25. 9. 2011
12:30 průvod chasy z kulturního domu pro mládkovou
14:00 slavnostní mše svatá v chrámu Páně sv. Václava v Troskotovicích
15:00 taneční odpoledne před Úřadem městyse Troskotovice
vystoupí:
• troskotovická chasa
• děti z Troskotovic pod vedením A. Šulákové
• ženy z Troskotovic
• Mužáci - pěvecký sbor z Pohořelic a okolí
• hosté z Březové a Lopeníka
- v případě nepříznivého počasí akce proběhne v kulturním domě
20:00 taneční zábava
Po oba dny bude k tanci i poslechu hrát Slovácká kapela Romana Horňáčka.

.
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Mužáci z Pohořelic a okolí
Přijďte si poslechnout moravské lidové písně a cimbálovku.
Moravská lidová píseň patří k našemu nejcennějšímu kulturnímu dědictví.
V leckterých, i evropských, zemích živá lidová píseň již byla vytlačena dunivými decibely soudobých skupin a komerční muzikou, na Moravě a v sousedních zemích je však stále živá. Svými kořeny sahá daleko do minulosti, až
do předkřesťanských dob. Zpěv se předával z generace na generaci nesvázán
vtěsnáním do not a možná i proto si zachoval napříč staletími svůj svéráz. Rytmus lidové písně se nedá vyjádřit takty odměřovaných metronomem, ale tok
melodie odpovídá přirozenému rytmu lidské řeči, myšlence a emocím textu.
Harmonická struktura písní i způsob zpívání bývá tradicí vázán k regionu,
jako např. podluží, horňácko atd. Z lidových písní čerpali inspiraci významní
skladatelé i tvůrci církevních zpěvů.
Lidovou píseň neudržuje při životě jen družné zpívání při vínečku, ale
zejména četné lidové pěvecké sbory, zpívajících pro publikum i sobě pro potěšení, bez honoráře a bez osobování si autorských práv. V neděli 25. září
odpoledne máme jedinečnou příležitost poslechout si v evangelickém kostele
v Miroslavi Pohořelické mužáky, kteří jsou elitou mezi četnými jihomoravskými mužáckými soubory. Užijeme si i cimbálovky pod vedením Ivo Farkaše,
který nám přiblíží moravskou lidovou píseň i zajímavým komentářem.
Zdroj: Miroslavský zpravodaj

.
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Informace o práci ZŠ a MŠ
Troskotovice
Prázdniny nám uběhly jako každý rok velmi rychle. Vrátili jsme se všichni
zdraví a odpočatí do školních tříd a lavic.
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 1.9.2011 od 8.00 hodin
v budově školy v 1.třídě. Letos jsme přivítali čtyři žáky do první třídy.
Základní školu v letošním školním roce navštěvuje celkem 31 žáků, v mateřské škole se pravidelně schází 19 žáků.
A co nás čeká v podzimních měsících kromě vzdělávání ?
Shlédneme jedno kouzelnické představení, výchovný koncert, 3.10. uspořádáme „Den s dopravní výchovouÿ, v měsíci říjnu budeme vyrábět Dýňáčky,
podle vhodného počasí proběhne již tradiční Drakiáda, 19.10. od 10.30 hodin
bude ve škole fotograf – bude možné si vyfotit žáky, sourozence a podobně.
Chceme touto cestou pozvat rodiče a třeba i některé spoluobčany, kteří
mají zájem zúčastnit se zájezdu do předvánoční Prahy, který pořádá ředitelství školy pro své zaměstnance. Termín konání je v sobotu 3.12. Cena zájezdu
630 Kč.
Zájemci se mohou informovat osobně i telefonicky u ředitelky školy. Závazně se hlaste do 24.10.Úhrada zájezdu musí být provedena nejpozději do
31.10.2011.
Mgr. Stanislava Vráblíková
ředitelka školy

Fotka ze školního výletu na Macochu.
.

6 .. Troskotovický kurýr

Historie

Trocha historie nikoho nezabije,
ale poučí
Mnohé pověsti o zemi české, bohužel málo o zemi moravské, zná každý,
kdo se v této zemi narodil. O příchodu
praotce Čecha, zemi mlékem a medem
oplývající, o vojvodovi Krokovi a jeho
dcerách i o bájném Přemyslu Oráčovi.
Odkazují na ně reklamy, parodují je
komedie, ale skutečnost je jiná.
My víme, že kolem roku 550 přicházejí vlny Slovanů po rodech a kmenech a hledají novou vlast. A tak snad
prvním vojvodou byl v české kotlině
Bořivoj I. – vládl od roku 867 do
roku 889, po něm Spytihněv I. do
roku 913, pak Vratislav I. do roku
921. Poté vládl skoro 14 let sv. Václav, který byl zavražděn Boleslavem I.
Nevíme, zda došlo k rozepři pro jeho
vstřícnost k saskému králi Jindřichu
Ptáčníkovi nebo ze závisti, či to bylo
jen nedorozumění, ale vražda se Přemyslovcům vyplatila, neboť každý panovnický rod musel mít svého světce,
protože skrze něj se stává vyvoleným. Víme, že Boleslav Ukrutný pečoval o pozůstatky svého bratra, nechal je převézt do kostela sv. Víta.
Snad vraždu někdo zosnoval, protože
v roce, kdy byl zavražděn sv. Václav,
mu bylo asi 28 let a Boleslavovi bylo
14. Kdo dnes ví, jak to skutečně bylo.
Kronikáři vyprávějí svoji legendu a
my nemáme důvod jí nevěřit.
Boleslav I. byl silný a mocichtivý panovník, svářil se i spolubojoval se saským králem Otou I. Vytlačil
z Moravy Maďary, činil se svými voj-

sky časté výpady do sousedních zemí,
tedy zřejmě i k nám. Loupil a zajímal obyvatele a ty prodával v Praze,
ze které se stalo středisko otrokářského obchodu. Slované byli jako otroci velmi vyhledáváni. Na otrokářství Boleslav I. zbohatl, a tak si mohl
dovolit postavit první klášter sv. Jiří
na pražském hradě.
Jeho syn Boleslav II. Pobožný
ovládl Moravu, založil první pražské biskupství. Po prvním biskupovi
Dětmarovi byl biskupem Vojtěch ze
Slavníkovců, který z Prahy utekl pro
její zhýralost a po návštěvě Říma přišel v roce 985 na Moravu, zamítl byzantskou církev, kněze té církve nechal stít a moravské biskupství připojil k pražskému. Vojtěch odešel do
Pruska na misii. Když kácel jejich posvátný háj, pohanští Prusové jej šípy
zabili. Stal se světcem Poláků a pražské kapituly.
V Čechách pokračoval mocenský
boj mezi Přemyslovci, Vršovci a Slavníkovci, kteří byli první vyvražděni.
Nenávist mezi Vršovci a Přemyslovci
vyústila ve vraždu Boleslava II., který
měl tři syny – Jaromíra, Oldřicha a
nejstaršího Boleslava III. Ryšavého,
který se ujal vlády.
Boleslav III. nechal Jaromíra ( byl
druhý následník) vykastrovat. Proti
Boleslavovi III. povstali Vršovci. Boleslav III. utekl ke svému tchánovi
Boleslavu Chrabrému do Polska. Ten
vtrhl do Čech a na Moravu a dosa.
Troskotovický kurýr ..
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dil na stolec Vladivoje, který se po
roce vlády upil k smrti. K moci se dostal Jaromír, do země vtrhl Boleslav
III. s Boleslavem Chrabrým. Na hostině na pražském hradě vyvraždil Boleslav Chrabrý Vršovce a rozťal mečem hlavu Boleslava III. Vlády se ujal
Jaromír a s pomocí římsko-německého
krále Poláky vyhnal ze země.
Po osmi letech vlády si jeho bratr
Oldřich řekl, že dost bylo vlády Jaromíra a nechal ho oslepit a po dobu
své 21leté vlády uvěznit. Po smrti Oldřicha se vlády ujal Jaromír, který po
nějaké době svěřil vládu synovci Břetislavu I.
V roce 1019 připojil Břetislav Moravu k Čechám, rozdělil ji na tři
části, kde měli vládnout mladší členové Přemyslovců dle jím vyhlášeného seniorského zákona ( posloupnost dle věku). Tak vlastně připojil
Moravu k pražskému centru a připravil tak území pro budoucí pražské vládce a centralisty. Konec Jaromíra byl krutý. Když si sedl na záchod, vrah ho zespodu probodl kopím. To byla poslední pomsta Vršovců. V roce 1021 unesl Břetislav ze
sweinfurtského kláštera Jitku, dceru
bavorského markraběte, kterou si vzal
za ženu. Měl 5 synů- Spytihněva II.,
Vratislava II., Konráda Brněnského,
Jaromíra – biskupa a Otu Olomouckého.
S knížetem Břetislavem jsme se
konečně dostali k našim Troskotovicím. V té době musely být velkou obcí, kterých na vydrancované
Moravě od Maďarů a Poláků nebylo
mnoho.
Břetislav I. založil kolegiální kapi.
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tulu sv. Damiána a sv. Kosmy spolu
s basilikou sv. Václava krátce po roce
1038. Ze strany knížete to byl akt
pokání uložený papežem Benediktem
IX. Za loupeživý vpád do Polska, při
kterém české a moravské vojsko odneslo z hnězdenského chrámu mimo
jiné i ostatky sv. Vojtěcha. Úkolem
kapituly ve Staré Boleslavi bylo od
počátku pečovat o poutní místo spojené s mučednickou smrtí sv. Václava
a později se stala i ochráncem marianského obrazu, tzv. Palládia země
České. První zmínkou o kapitule je
údaj v Kosmově kronice o svěcení
kapituly roku 1046. Zakládací listina
však byla sepsána až někdy v 13. století a měla písemně potvrdit majetky,
které kapitula nemohla doložit svými
listinami. Byla tedy falsum.
V raném středověku to byla běžná
praxe, že si kláštery i kapituly vypracovávaly ve svých skiptoriích falsa
darovacích listin. Dle historického bádání je považována za základ pro vypracování falsa listina Vratislava II.
z let 1061-1067, která se však nedochovala. Uváděla darované majetky
knížetem Břetislavem, později snad i
Vratislavem I. a uvádí v ní 16 vsí
nacházejících se na jižní Moravě většinou v trojúhelníku mezi Znojmem,
Mikulovem a Moravským Krumlovem. Je mezi nimi zmíněna i ves
Troscotouice. Troskotovice tedy nebyly původním majetkem kapituly,
ale dostaly se do něho později. Znamená to však, že byly zeměpanským
majetkem a byly snad spravovány
z některého hradu či hradiska - Znojma, Rokytné nebo třeba ze strachotínského hradiště.

Historie

Tento závěr je historický nález od
Archeie Brno od Mgr. Kolaříka. Nyní
už víme, jak to tehdy bylo, jak se vyvíjela naše státnost, že historie je také
záznam všech krutostí a hrůz panovníků, které přinášel středověk, a také
jak se složitě udržoval slovanský živel
v regionu, když všude kolem – v Polabí, pod Alpami, v Lužici, Prusku,
na západ od naší hranice byl zgermanisován.
Je moc dobře, že je to za námi

a vděčíme svým předkům, že to vše
přežili a zachovali nám tuto krásnou
zemi. Je jen na nás, abychom si ji nezničili svoji chamtivostí a hladu po
majetku a nezapomínali, že jsme Moravané.
Jan Paulík
Zdroj: Archaia Brno – Mgr. V.
Kolařík,
History revue,
Živá historie – Historický magazín

Břetislav I.

Únos Jitky.
.
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Pamatujme na památky!
Nejen kostely, hrady, zámky, ale i drobné pomníčky v krajině, staleté stromy,
upravené studánky - to vše jsou památky doby, součást dědictví míst, kde
žijeme. Bez ohledu na to, zda-li je postavili naši pradědové a prabáby, nebo
předci někoho, kdo už tu dávno nežije. Postavili, vybudovali nebo je tu jen
zasadili lidé, jimž byla tato krajina domovem.
Pokud chceme, aby ta stejná krajina byla domovem nám i našim dětem,
měli bychom o její dědictví pečovat. A právě takové pohnutky vedli skupinu
našich spoluobčanů k tomu, aby svépomoci a z vlastních prostředků začali
opravovat naši kapličku v Troskotovicích. Nápad vzešel od Ivana Materny,
který kolem kapličky jezdí každý den do práce a už se nechtěl dívat na to, jak
chátrá.
Slovo dalo slovo a hned se z okruhu nám nejbližších přidali Pavel Herko a
Zdeněk Trpělka. Jistě by se našli i další spoluobčané, kteří mají zájem podílet
se na něčem pozitivním v souvislosti s životem v naší obci, ale v danou chvíli
jsem nevěděl, jak je oslovit. Proto si dovolím na tomto místě přijít s nápadem
na vznik občanského sdružení, které by se zasazovalo o rozvoj naší obce.
Vyzývám tímto všechny zájemce, které myšlenka na vznik sdružení oslovila
a není jim lhostejné, jak se některé věci u nás v obci dějí, aby se mi přes
troskotovický zpravodaj ozvali. Podle toho se uvidí, jestli má vznik místního
občanského sdružení podporu či ne.
Lubomír Burian, Troskotovice

.
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Tvořivý kroužek pro děti
Tentokrát se troskotovické děti sešly v úterý 13. září 2011, aby vytvořily koláž
z přírodního materiálu na téma Podzim – úroda z našich polí a zahrad. Jejich
práce bude možno shlédnout v místním kostele v neděli 25. září 2011 při
hodové mši svaté.
V letošním školním roce se budeme scházet dvakrát do měsíce. O termínech
konání budou děti vždy dopředu informovány letáčky ve škole.
Jitka Burianová

Rozhovor
Kamila Kratinová, majitelka prodejny Květiny v Troskotovicích.
Jaké je Vaše vzdělání?
Po vyjití ze základní školy jsem absolvovala Střední odborné učiliště zahradnické v Rajhradě.
Co Vás k profesi květinářky přivedlo?
Bylo to přeurčeno už tím, v jakém prostředí se pohybovali moji rodiče. Takže
jakási tradice v rodině. Tatínek byl mistrem odborného výcviku v bohunické
zahradnické škole a maminka pracovala jak ve Střední škole v Bohunicích, tak
také v Lednici a ve Valticích. Nemůžu vynechat ani moji babičku, která také
pracovala v oboru zahradnictví.
Co Vás přivedlo k nám do Troskotovic?
Byla to náhoda. Uvažovali jsme s manželem o koupi domu na venkově a vybrali
jsme si Troskotovice.
Jak vidíte svoji profesní budoucnost?
Chtěla bych pokračovat s prodejem květin, pokud bude zájem.
Povedete také své děti k profesi zahradníka?
Pokud to bude možné, raději to budu dcerám rozmlouvat. Je to práce s lidmi
a ta je celkem náročná. Taky nelze při práci s květinami „zbohatnoutÿ. Je to
spíše koníček nebo pro někoho - velký kůň.
redakce

.
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Zájezd na Březovou
Plně obsazený autobus vyjel v úterý ráno 5. července 2011 z Troskotovic směr Březová, kde se 5. července konala Cyrilometodějská pouť. Zde nás
srdečně přivítal pan starosta Josef Trecha. Bylo pro nás připravené bohaté pohoštění, stoly byly plné nejen dobrého jídla, ale i pití všeho druhu. Nechyběla
ani kyselka z místního pramene.
Dověděli jsme se, že je zde tradicí, aby o Cyrilometodějské pouti byli na
místní obecní úřad pozváni jubilanti daného roku - padesátníci. Letos tedy
připadlo toto pozvání na ročník 1961.
Po dobrém občerstvení jsme se přidali k těmto jubilantům ročníku, kteří
šli průvodem do kostela na slavnostní mši svatou. Také zde jsme byli pěkně
přivítáni místním panem farářem P. Vojtěchem Daňkem.
Po mši svaté nás čekal v místní restauraci výborný oběd – smažený vepřový
řízek s bramborovým salátem. Takto posilněni jsme se zúčastnili vystoupení
místních spolků. Jako host zahrála cimbálová muzika ze Strání a nechyběl ani
tradiční jarmark.
Chtěla bych jménem všech účastníků zájezdu poděkovat nejen panu starostovi Michalu Ordošovi, ale také paní Denise Haluzové a paní Ludmile Králíkové za zorganizování tohoto pěkného zájezdu.
Zdeňka Saloňová

Všimli jste si?
Obec se začala zkrášlovat, ale také i modernisovat v oblasti rozvodu nízkého
napětí el.energie. V ulici od hřbitova firma E.ON dává do výkopu kabely a
ruší rozvod el.energie nízkého napětí na sloupech. Konečně mizí zadrátování
obce.
Je to jen začátek, letos se vzhledem k výstavbě nových domků bude ještě
předělávat rozvod po sloupech v části obce od p. Lutonského po poslední
sloup směr „Třešňovkuÿ. Na příští rok je v plánu kabelisace náměstí a do budoucího areálu Jižních svahů. Konečně bude blíž výstavba nových rodinných
domků. Kabeláž náměstí umožní jeho přestavbu dle dříve Vám předložených
projekčních návrhů.
Rozvod nízkého napětí po sloupech obec hyzdí a je v mnohém na obtíž,
bude scházet jen vlaštovkám a jiřičkám, budou si muset na sněmování před
odletem najít nová místa.
Tato kabeláž bude postupovat dle finančních možností obce spolu s modernisací veřejného osvětlení. V době kdy jsou obci kráceny příjmy do obecní
pokladny se bohužel plány obce pomalu odsouvají do dalších let, a to je škoda.
Jan Paulík
.
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Úspěch miroslavských hasiček
Družstvo žen SDH Miroslav zvítězilo v krajském kole soutěže v požárním
sportu v Hodoníně a kvalifikovalo se na Mistrovství České republiky, které
proběhlo ve dnech 19. - 21. srpna 2011 v Ostravě. Miroslavské družstvo ve
složení Linda Daňhelová, Martina Horňáčková, Kristýna Kachlíková, Kateřina Kondlerová, Pavla Křepelová, Dana Matyšková, Hana Sklenská, Michaela
Stuchlíková, Jana Veselá vybojovalo krásné třetí místo. Upřímně blahopřejeme hasičkám k historickému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci
Miroslavi a Jihomoravského kraje.
zdroj: Miroslavský zpravodaj

Vážený pane starosto!
Chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat za poskytnutí sportovního areálu
v Troskotovicích, který jsme využívaly k tréninkové přípravě na Mistrovství České
republiky v požárním sportu. Na tomto mistrovství, kde jsme reprezentovaly Jihomoravský kraj a které se konalo ve dnech 19.-21.8.2011 na městském stadionu v OstravěVítkovicích jsme obsadily v celkovém pořadí 3.místo. Je i Vaší velkou zásluhou toto
naše velmi úspěšné umístění.
Děkujeme.
Hasičky Miroslav

.
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Společenská kronika
V pátek 12. 8. 2011 se dožil významného životního jubilea 8O let náš
spoluobčan pan Emil Bravenec.
Vážený jubilant byl slavnostně přijat dne 13. 8. 2011 v prostorách Úřadu
městyse Troskotovice vedením obce v čele se starostou panem Michalem Ordošem.
Starosta městyse připomenul obrovské zásluhy pana Bravence při budování
městyse Troskotovice, v jehož čele stál od počátku 60. let s několikaletou
přetržkou, kdy pracoval jako čelní představitel na Okresním úřadě ve Znojmě.
Počátkem 90. let se opět vrátil do Troskotovic, kde po delimitaci Národního
výboru v Jiřicích u Miroslavi začal s hrstkou spolupracovníků s elánem a
obrovskými zkušenostmi budovat Obecní úřad v Troskotovicích.
Pod jeho vedením proběhla v obci plynofikace, kabelizace, částečná oprava
dešťové kanalizace, vyasfaltování hlavní a bočních komunikací v obci, oprava
obecního úřadu, školy, kostela, kulturního domu a mnoho jiných akcí. Za tuto
rozsáhlou činnost a za zásluhy o rozvoj Troskotovic bylo panu Bravencovi,
jako prvnímu v novodobé historii našeho městyse, uděleno čestné občanství.
(Udělování čestného občanství bylo schváleno ZM Troskotovice 28. 7. 2011.)
Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada příbuzných a přátel, zástupci
MS Kormorán Troskotovice a příjemnou atmosféru zpestřilo také vystoupení
pěveckého sboru Mužáci z Pohořelic a okolí. S většinou z nich spojuje jubilanta
dlouholeté přátelství.
Závěrem popřál starosta jménem svým a našich spoluobčanů oslavenci do
dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.
Michal Ordoš
starosta městyse Troskotovice

.
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Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v srpnu
oslavili svá životní jubilea.
Jan PAULÍK
Emil BRAVENEC
Eliška RŮSKOVÁ
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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. listopadu 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.

