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Úvod

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první vydání Troskotovického kurýra od posledních voleb, které přinesly do našeho městyse tolik očekávané změny.
Tento občasník budeme vydávat v pravidelných intervalech čtyřikrát do roka a dále příležitostně, pokud si to situace vyžádá. Kurýr
nebude nástrojem Úřadu městyse k ovlivňování veřejného mínění.
Příležitost přispět do tohoto periodika dostane každý, kdo projeví
zájem. Budeme oslovovat všechny spolky a organizace, které u nás
působí. Grafiku a formát kurýra budeme postupně, v závislosti na
finanční situaci, vylepšovat.
Ing. Ivan Materna, MBA
starosta městyse Troskotovice

Hasičské auto SDH v Troskotovicích
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Aktuálně z úřadu
Asi víte, že jsme se rozloučili s účetní, paní Bělíčkovou. Od 1. ledna 2015
nastoupila na pozici odborný zaměstnanec dnes již bývalá místostarostka paní
Denisa Haluzová, která na nové pozici může pro všechny udělat mnohem více,
než na pozici neuvolněného zastupitele. Problematiku účetnictví jsme vyřešili
nákupem externích služeb. Na posledním jednání zastupitelstva pak složil slib
nový zastupitel pan Jaroslav Náhlík a do funkce místostarostky byla zvolena
paní Marie Mičková.
Asi nejvíce Vás všechny zajímá aktuální finanční situace městyse. Nezaplacené faktury ve výši zhruba 1,2 miliony korun jsme z větší části uhradili a
dnes nám zbývá doplatit necelých půl milionu korun.
Celkové dluhy městyse se pohybují mezi 10 a 20 miliony korun. Konečnou
výši budeme znát, až můj předchůdce, pan Ordoš, dokončí neprůhlednou majetkovou a finanční transakci s vinohradem u fotovoltaické elektrárny směrem
na Vlasatice. Z čeho se výše uvedený dluh skládá? Za připomenutí stojí nezaplacené sociální a zdravotní pojištění v celkové výši téměř 2 miliony korun,
další 2,3 milionový dluh za vratné dotace na výsadbu vinohradu Vitisvin, 4,8
milionů korun dluh za multifunkční sportoviště, tzv. Umělku, atd., atd. Dluhy
budeme splácet do roku 2024. Kritická situace bude letos, kdy musíme zaplatit zhruba 4,5 milionu korun, což při rozpočtu 8 až 9 milionů korun nebude
vůbec jednoduché.
Ohlédneme-li se zpět, konkrétně do dvou posledních volebních období a
vezmeme-li v potaz, že předchozí vedení obce respektive neřízený pan Ordoš
hospodařil minimálně se 100 až 125 miliony korun, „postavilÿ všehovšudy
4 rodinné dvojdomky, 2 domky, 24+4 bytů a Umělku v celkové hodnotě 60
milionů korun (předvolební hurá akce, realizované bez souhlasu zastupitelstva,
typu „rekonstrukce veřejného osvětleníÿ, nebo „výměna oken v základní školeÿ
nepočítáme, nejsou z větší části ani zaplacené, ani dokončené), tak se ptáme,
kde je těch zbývajících 40 až 65 milionů korun? Odpověď od protistrany stále
nepřichází. . .
I za této nepříznivé situace budeme muset letos investovat, a to do veřejného osvětlení. Společnost e.ON bude z důvodu havarijního stavu rušit nadzemní rozvody nízkého napětí v části městyse od zděné trafostanice, spodní
ulicí k „Boubínuÿ a horní ulicí zpět (viz. obrázek) a my musíme využít připravených výkopů k položení vlastních kabelů a dalších konstrukčních prvků pro
nové stožáry veřejného osvětlení. Odhadovaná investice je v řádu statisíců.
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Začít budovat by se mělo i sídliště Jižní svahy II. Developer předpokládá,
že by v tomto roce mělo být vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Z úvodního jednání Zemědělské a stavební komise městyse Troskotovice
ze dne 13.01.2015 však vyplynulo, že není možné souhlasit s realizací tohoto
soukromého projektu do doby, než bude vyřešena problematika záplavové oblasti potoka Miroslávka a nedostatečná propustnost silničního mostu u zděné
trafostanice.
Závěrem několik upřesňujících informací: nezvýšily se poplatky za svoz
odpadu, ani nájemné v penzionu. S budoucími vlastníky bytů v Hasičce řeší
Úřad městyse doplatek za vodné z let minulých.
Ing. Ivan Materna, MBA
starosta městyse Troskotovice

Usnesení ze zastupitelstva
10. 11. 2014 - Ustavující zasedání
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Kourkovou
a Ing. Lipovskou a zapisovotelkou p. Haluzovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje tajný způsob volby starosty a
místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Hlasování: pro: 3 proti: 6 zdrželi se: 0 - Usnesení nebylo schváleno.
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6. Zastupítelstvo městyse Troskotovice volí stgrostou pana Michala Ordoše.
Hlasování: pro: 3 proti: 6 zdrželi se: 0 - Usnesení nebylo schváleno.
7. Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí starostou Ing. Ivana Maternu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí místostarostou paní Denisu Haluzovou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Zastupitelstvo městyse Troskotovíce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
10. Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí předsedou finančního výboru Ing.
Zdeňku Lipovskou.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
11. Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí předsedou kontrolního výboru Jiřího
Pavlačku.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
12. Zastupitelstvo městyse Troskotovice si vyhrazuje právo zřizovatelské a zakladatelské funkce vůči zřízeným a založeným právnickým osobám.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
13. Zastupitelstvo městyse Troskotovice odvolává z pozice jednatele společnosti
Vitisvin pana Michola Ordoše.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
14. Zastupitelstvo městyse volí do pozice jednatele společnosti Vitisvin Ing. Ivana
Maternu.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2014

http://www.troskotovice.cz/
10. 12. 2014
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu p. Ševčíka a Ing.
Lipovskou a zapisovatelkou p. Haluzovou.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o body:
- Inventarizace majetku
- Prodloužení provozní doby školní družiny
- Souhlas ZMT s realizací strategie komunitně vedeného místního území
- Zateplení / rekonstrukce bytů Hasička
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4. ZMT uděluje panu starostovi pravomoc provádět rozpočtová opatření, a to bez
omezení výše, nejdéle však do konce roku 2014. Starosta na lednovém zasedání
ZMT podá komplexní zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT souhlasí s udělením generální plné moci JUDr. Haně Pavlíčkové, bytem
Foltýnova 7, 635 00 Brno k tomu, aby v plném rozsahu zastupovala městys
Troskotovice.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 2 (p. Ordoš, p. Matyák) - Usnesení č. 5
bylo schváleno.
6. ZMT schvaluje dílčí přezkum hospodaření 2O14, který provedla společnost
Audit-Daně, p. Dvořáková dne 1.12.2O14.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 (p. Ordoš, p. Matyák, Ing. Kourková)
- Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT schvaluje p. starostovi používání soukromého vozidla ke služebním účelům.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 (p. Ordoš, p. Matyák, Ing. Kourková)
- Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT vydává novou OZV č. 1/2O14, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje OZV č. 4/2012 stejného názvu, v plném rozsahu, s účinností od 1. ledna 2015.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT volí zbývající členy kontrolního výboru paní Škůrkovou Marcelu a pana
Ambrose Martina.
Hlasování: pro: 6 proti: 2 (p. Ordoš, p. Matyák) zdrželi se: 1 (Ing. Kourková)
- Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT volí zbývající členy kontrolního výboru Ing. Šeďová Stanislava a pana
Hůserka Martina.
Hlasování: pro: 6 proti: 1 (p. Ordoš) zdrželi se: 2 (p. Matyák, Ing. Kourková)
- Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT se s ohledem na stávající finanční situaci městyse zříká všech odměn
spojených s funkcí místostarosty, s členstvím v ZMT, v komisích a výborech.
Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT souhlasí s tím, aby místostarosta měl možnost nosit státní odznak.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 3 (p. Ordoš, p. Matyák, Ing. Kourková)
- Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 14. 12. 2014

http://www.troskotovice.cz/
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6. 1. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu p. Mičkovou a
Ing. Lipovskou a zapisovatelkou p. Haluzovou.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje předložený program zasedání,
doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí místostarostou paní Marii Mičkovou.
Hlasování: pro: 5 proti: 2 (p. Ordoš, p. Matyák) zdrželi se: 1 (Ing. Kourková)
- Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Zastupitelstvo městyse Troskotovice zřizuje Zásahovou jednotku hasičů.
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo městyse Troskotovice pověřuje pana M.Ordoše, aby písemně
doložil stav a umístění majetku, konkrétně strojů a zařízení, evidovaných na
Inventurním soupisu z roku 2009 a Přehledu majetku podle třídníkových čísel
z období 2O14. Termín splnění úkolu: 12. 01. 2015
Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 1. 2015

http://www.troskotovice.cz/

Třikrálová sbírka (foto. Josef Saloň)
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Vítání občánků
V neděli 25. ledna 2015 se uskutečnilo na obecním úřadě slavnostní vítání
našich nejmenších spoluobčánků.
• Petr Jančí
• Vanessa Jílková
• Tomáš Lipovský
• Tereza Ročková
• Štěpán Stehlík

Vítání občánků (foto. Petr Jančí)
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Oznámení
7. února 2015

14. února 2015

20. února 2015

21. února 2015

21. března 2015

5. dubna 2015

Odpoledne se stolními hrami

Masopust – Masopustní průvod bude zakončen
večerní zábavou v KD
Posezení se seniory

Dětský maškarní karneval

Bazárek

Velikonoční Veselice

Škola (foto. PhDr.Mgr.Hana Zdražilová)

.
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Okénko ZŠ a MŠ Troskotovice
Naše mateřská i základní škola prošla od začátku školního roku 2014/2015
řadou změn. V oblasti personální byla přijata nová paní vychovatelka, nová
paní učitelka ZŠ i MŠ, vrátila se nám paní kuchařka. Co se týče vlastní budovy
– jistě jste si všimli výměny oken, ze které máme všichni velkou radost, bohužel
však tato akce nebyla dokončena a my netrpělivě očekáváme jejich zapravení.
Také hřiště za školní budovou čeká na dokončení. Po nástupu nového vedení
obce doufáme, že se budova naší školy a školky brzy zvenčí i zevnitř promění
a bude pěkným místem pro naše nejmenší a i chloubou celé obce.
Každodenní výuku ve školce i škole se snažíme dětem co nejvíce zpestřit. Organizujeme společné akce - Den s hasiči, Dopravní den, Drakiádu,
Halloween, Mikulášskou besídku, pekli a zdobili jsme společně perníčky, samozřejmě nechybělo dodržování adventu a vánoční besídka s dárečky, dobrůtkami a závěrečnou diskotékou. Jako již tradičně – extra besídka byla i pro
děti z mateřské školky a jejich rodiče. V posledních měsících děti absolvují
plavecký výcvik.
Naši žáci prezentují školu i na různých společenských akcích – měli vystoupení v krojích na místních hodech, vystoupení u stromečku na Štědrý den,
chodili jako Tři králové po obci, nechyběli ani na Vítání občánků.
Kromě toho všem dětem zpřístupňujeme různé kulturní akce – ve škole
jsme měli maňáskové divadlo Šikulka, Muzikoterapii, v blízké době nás navštíví divadlo Barborka.
Po rozdání pololetního vysvědčení nás čeká Zápis do 1.třídy a v brzké době
i tradiční turnaj ve florbale se ZŠ Jiřice.
Novinkou je pro školáky a jejich rodiče plnění vybraných domácích úkolů
přes internet – dle výběru učitelek či samotných dětí. Takové úkoly pak zasílají
mailem zpět ke kontrole. Zakoupení licence bylo velmi dobrým tahem – žáci
jsou nadšeni a plní dle vlastního výběru i několik nezadaných úkolů denně.
Snad jim nadšení vydrží co nejdéle.
Veškeré novinky a plány akcí, stejně jako fotogalerii z nich najdete na našich webových stránkách www.zstroskotovice.cz, na kterých nechybí fotky
různých aktivit dětí z mateřské školy, školní družiny, ale naleznete zde i práce
žáků, jejich referáty, projekty a ostatní výtvory. Se svými dotazy se můžete
obracet na nás přímo zde.
Za kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Troskotovice
PhDr. Mgr. Hana Zdražilová
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Zájmová činnost našich dětí
V dnešní době je těžké děti zaujmout, denně je nejvíce zajímají počítače,
počítačové hry, různé chytré telefony, facebooky apod.
Přesto jsem ráda, že jsme schopní nabídnout i jinou zábavu v podobě
zájmových kroužků. Snažíme se o to, aby se děti potkávaly i mimo školu a
zajímaly se i o jinou činnost než jsou počítačové hry a další „vymoženostiÿ
současné doby.
Momentálně nabízíme tyto dva kroužky:

Tvořivá dílna
Od nápadu k realizaci tentokrát nebylo daleko. Koncem roku 2013 vznikla
myšlenka nabídnout našim troskotovickým dětem nějakou pravidelnou zájmovou činnost, která doposud chyběla. Oslovila jsem několik kamarádek (Aničku
Dovrtělovou a Kláru Hořákovou) a uvedly jsme tedy v život „Tvořivou dílnuÿ.
Je to kroužek, ve kterém nabízíme dětem, aby se za námi přišly pobavit, vyrobit si něco, co doposud nezkusily a samozřejmě se pak se svým výrobkem
mohly pochlubit doma rodičům.
Během roku 2014 jsme financovali veškeré materiály pouze z vlastních
zdrojů, vyrobili jsme si něco pro vlastní potěchu, něco tematického např. k Velikonocům či Vánocům, něco pro naše maminky ke Dni matek, seznámili jsme
se s keramikou a tvořili jsme i z papíru.
Kroužek pravidelně navštěvovalo zhruba 10 dětí, nutno podotknout, že
byly velmi šikovné. Jediné co nám doposud chybí je stabilní zázemí. Rádi
bychom pro děti měli klubovnu, ve které bychom se scházeli, kterou bychom
si mohli vyzdobit a načančat k obrazu svému.
Na závěr školního roku 2013/2014 jsme pro děti připravily procházku doprovázenou hrou, děti plnily úkoly a luštily rébusy, na konci procházky –
na střelnici – na děti čekalo překvapení v podobě opékání buřtů a malého
občerstvení. Myslím, že závěr se nám podařil se vší parádou a všichni byli
spokojení.

.
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Ani v letošním školním roce nezahálíme, scházíme se každé úterý v 15
hodin. Poprvé jsme zkusili vyrobit něco i pro druhé, kterým se naše díla líbí
a byli ochotní od dětí něco koupit a přispět tím na další provoz kroužku.
Vyrobili jsme vánoční ozdoby z keramiky a dekorovali jsme nástěnné hodiny.
Děti se snažily a na výsledku to bylo vidět. Naše díla se líbila a utržili jsme
nějaké finance pro další provoz. Za příspěvky všem děkujeme a těšíme se, že
vás opět při nějaké příležitosti potěšíme něčím z naší dílny. Veškeré získané
finance budou investovány opět do materiálu pro další tvoření.
Zveme tímto všechny děti, které mají zájem si vyzkoušet různé výtvarné
techniky a strávit s námi příjemně volný čas, aby za námi každé úterý přišly.
Martina Novosádová

Angličtina
Naše děti se ve škole jako cizí jazyk učí angličtinu. Sama z vlastní praxe
vím, jak je v dnešní době cizí jazyk důležitý, setkáváme se s ním téměř na
každém kroku a proto jsem se rozhodla od letošního školního roku nabídnout
dětem ještě kroužek angličtiny. Sama jsem angličtinu 4 roky studovala a již
15 let mě živí jazyk německý, takže dětem snad mám co nabídnout. Úvahu
o zřízení tohoto kroužku jsem konzultovala s paní učitelkou Zdražilovou, která
naše děti momentálně angličtinu učí a na všem jsme se společně domluvily.
V naší angličtině se jedná o společně strávenou hodinu a půl, kdy se snažím
s dětmi konverzovat na určitá témata. Vždy zvolíme okruh, naučíme se slovní
zásobu a vedeme rozhovory či si povídáme. Momentálně navštěvuje kroužek
angličtiny stabilně asi 5 dětí. Zdá se to málo, ale o to větší prostor dostane
každé z dětí, které přijde.
Z velké části pracujeme s obrázky a děti to velmi baví.
Doufám, že zájem bude i nadále a pokud má někdo chuť si přijít procvičit
angličtinu s námi, rádi ho mezi námi uvítáme. Scházíme se každé pondělí v 15
hodin v budově místní školy a navštěvování tohoto kroužku je zdarma. Snad
se získané znalosti podaří dětem v patřičné míře zúročit.
Martina Novosádová
.
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Patrik a Libor
Jednoho podzimního rána se hoši, říkejme jim Patrik a Libor, vydali na
autobusovou zastávku v Troskotovicích. Jako každý den jeli do školy. To ale
ještě netušili, co je čeká. Jedné paní, kterou vůbec neznali, se udělalo špatně.
Hoši jí přišli na pomoc. Paní omdlela. A tady se hoši zachovali tak jako málo
který dospělý. Patrik dával první pomoc a mezi tím ještě kluci stihli zavolat
záchranku a vyčkali až do jejího příjezdu. Myslím si, že je to čin hodný ocenění.
Hoši (Patrik Matuškovič a Libor Kubát) dostali pochvalu ředitelky školy a
malý věcný dárek.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka ZŠ Vlasatice

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Troskotovicích projednal na své výroční schůzi
mimo jiné přijetí 6 nových členů. Mezi pozvanými hosty byli také pan Kondler
a pan Sobotka z okrsku Miroslav. Pozvaný host, starosta městyse ing. Materna, přislíbil pomoc při založení zásahové jednotky a při utváření soutěžního
družstva. Dále se jednalo o zřízení zásahové jednotky a dalších úkolech sboru
hasičů.
František Kurtin

Rekordní výtěžek z Tříkrálové
sbírky 2015
Do kasiček Tříkrálové sbírky letos troskotovičtí občané věnovali celkem
13 552Kč, což je opět o něco více než roky minulé. Děkujeme! Sbírku každoročně pořádá Charita ČR ve spolupráci s obecním úřadem. Skupinky Tří
králů prošly naší obcí v sobotu 10. ledna 2015 a zapojilo se nejvíce dětí v dosavadním pořádání této sbírky – celkem osmnáct.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Foto na úvodní straně a na straně 7.
Anna Šuláková

.
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Vánoční pohádka s mikulášskou nadílkou 2014 (foto. Lubomír Burian)

OS Vitas
V minulém roce dne 15. 2. 2014 vzniklo občanské sdružení Vitas. Sdružení
bylo založeno za účelem: obnova kulturních a historických památek, ochrana
práv občanů, ochrana a obnova krajiny a životního prostředí, zachování a rozvoj kulturních a hospodářských tradic, pořádání kulturních a společenských
akcí.
V současné době má sdružení 39 členů. Minulý rok byli do výboru sdružení
zvoleni: Lubomír Burian, Ing. Ivan Materna, MBA, Denisa Haluzová, Michal
Vlach, Václav Dovrtěl.
Za minulý rok 2014 pořádalo os Vitas několik vydařených akcí: Jarní úklid,
Velikonoční veselice, Pálení čarodejnic, Den dětí, Burza, Vánoční besídka s nadílkou.
Na těchto akcích se podílelo mnoho sponzorů, společenské i profesní organizace v obci a obecní úřad. Za OS Vitas všem sponzorům i organizacím
děkujeme. Úplný senzam sponzorů je dostupný na internetových stránkách
sdružení www.osvitas.cz.
Všechny, kdo by se chtěli na těchto činnostech podílet, rádi přivítáme na
členské schůzi.
Za OS Vitas Václav Dovrtěl
.
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu
III. Ročník memoriálu Stanislava Lokaje
TJ Troskotovice oddíl stolního tenisu uspořádal 27. prosince 2014 III. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento ročník dorazilo tentokrát 21
sportovců. Turnaj se odehrával ve třech kategoriích: registrovaní, neregistrovaní a čtyřhry. Vítězové všech tří soutěží získali věcné ceny, poháry. Vánoční
turnaj se podařil a těšíme se společně na další ročník 2015.
Výsledky:
registrovaní 1. Oldřich Pešek (TJ Troskotovice), 2. Pavel Antl (MK Řeznovice), 3. Břetislav Lukša (TJ Troskotovice)
neregistrovaní 1. Ladislav Matyák (Troskotovice) 2. Bohumil Vráblík (Hrušovany nad Jevišovkou) 3. Karel Malý (Mohelno)
čtyřhry 1. Lukša, Pešek (TJ Troskotovice), 2. Vaculík, Sirbu (TJ Troskotovice), 3. Sýkora, Strouhal (TJ Troskotovice)
Břetislav Lukša

Výzva - Kronika
Aby mohla být dopsána Kronika Troskotovic za posledních 25 let, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci. Kdo z občanů má nějaké písemné nebo
fotografické záznamy o naší obci nebo by mohl sám předat konkrétní informace z novodobé historie, ozvěte se na telefon 777 809 711 nebo se zastavte
přímo na obecním úřadě. Také je možnost zaslat zprávu na emailovou adresu
redakce časopisu Troskotovický kurýr: trosk.kuryr@seznam.cz.
redakce

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v lednu 2015
oslavili svá životní jubilea.
Zimová Božena

.
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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 20. března 2015.
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.

