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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
počasí si s námi pohrává, paní Zima neví,
kdy má pršet a kdy chumelit, a tak to pro
jistotu střídá. My už se pomalu připravujeme na jaro. Nový výkonný zahradní traktor XHT 240 4WD už stojí v garáži.
Pro Vás, kteří neužíváte Internet a nečtete
zápisy z jednání zastupitelstva i pro Vás,
kteří jste on-line, přinášíme rekapitulaci a
pár novinek.

Dotační program městyse Troskotovice na rok 2016
je určen spolkům, organizacím a zájmovým sdružením jako např. Český
červený kříž, Myslivecký spolek, TJ Troskotovice, Český svaz chovatelů drobného zvířectva, spolek Vitas, Sbor dobrovolných hasičů (SDH), Svazarm nebo
Oblastní charita Znojmo. Zastupitelstvo městyse Troskotovice souhlasilo s uvolněním 100.000,- Kč na letošní rok, přičemž výše dotace pro jednotlivé žadatele
obnáší maximálně 15.000,- Kč. Úřad přijímá písemné žádosti o poskytnutí dotace do 31.3.2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude sděleno žadatelům
nejpozději do 30.4.2016. Dotace bude poskytnuta na konkrétní účel, na základě písemné žádosti. Poskytnutí dotace bude smluvně ošetřeno a dotace
bude vyplácena úřadem po doložení provedené platby nebo uhrazena přímo
úřadem. Podmínkou je, že žadatel o dotaci nemá u městyse Troskotovice evidované nedoplatky. Pořízený majetek příjemcem dotace bez právní subjektivity
(bez IČO) zůstane v majetku městyse.

Evidence psů
S cílem omezit volný pohyb psů bez doprovodu, na který opakovaně upozorňujete, zavádíme následující změnu, kterou jste již určitě zaregistrovali.
Všichni psi v městysu Troskotovice budou označeni psí známkou s evidenčním
číslem, kterou bezplatně přiděluje Úřad městyse při úhradě ročního poplatku.
Výše poplatku za psa se oproti loňsku nezměnila a čítá 50,- Kč za každého
jednoho. Volně pobíhající psi se známkou budou od 1.4.2016 odchyceni, umístěni do kotců na dvoře úřadu a po uhrazení pokuty ve výši 250,- Kč vydáni
majiteli. Volně pobíhající psi bez psí známky budou nejpozději třetí den po
odchytu umístěni do psího útulku, nebo po úhradě ročního poplatku a pokuty
250,- Kč vydáni majiteli. Pokuty za opakované porušování zákazu volného pohybu psů (upraveného obecně závaznou vyhláškou) se budou násobit.
.
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Svoz komunálního odpadu
V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby svozu
komunálního odpadu. K tomu, abychom vyhlásili oficiálního vítěze, chybí ještě
pár formálních kroků, ale už teď můžeme říci, že služba komunálního odpadu
bude pro městys o třetinu levnější a nový dodavatel začne na našem území
působit od 1.3.2016. Způsob svozu se nezmění. Nadále bude svážen směsný
komunální odpad od všech domácností a tříděný odpad ze sběrných hnízd.
Jednání s dodavateli o svozu tříděného odpadu (papír a plast) z jednotlivých
domácností neskončilo podle našeho očekávání a tak jsme tento druh svozu
tříděného odpadu nezařadili do výběrového řízeni.

Vandalismus
Další téma, které si zaslouží pozornost nás všech, je vandalismus. Za těžce
uspořené peníze jsme opravili autobusové zastávky a nakoupili nové odpadkové koše. Partička místních primitivů asi nemá nic jiného na práci, než se
nalévat alkoholem a demolovat vše, na co přijde. Kde asi hledají své osobní
vzory a smysl života? Nechce se mně věřit, že u svých rodičů, kteří jsou svým
dětem prvním přirozeným vzorem a autoritou. . . Tentokrát nekončím svůj příspěvek moc optimisticky. Poradili jsme si však s jinými problémy, poradíme
si i s tímto.
Váš starosta

Usnesení ze zastupitelstva
16. 11. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu zápisu
pana Pavlačku a pana Náhlíka, zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 5 proti: 1 p.Ordoš zdrželi se: 0 (5-1-0) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 6-0-1 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT schvaluje smlouvu o věcném břemenu č. ZN-014330027562/001 se společností E.ON.
Hlasování: pro: 7-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT schvaluje smlouvu o dílo č. 15211130, se společností ZMES, s.r.o., IČO:
43371833 na rekonstrukci částí VO.
Hlasování: pro: 5-1-1 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT schvaluje smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad č. OS201520000150,
se společností EKO-KOM.
Hlasování: pro: 5-0-2 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. ZMT schvaluje smlouvu s dechovou hudbou Sokolka na rok 2016.
Hlasování: pro: 5-0-2 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT schvaluje doplatek dotace pro JSDH Troskotovice ve výši 18.037,- Kč.
Hlasování: pro: 7-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s rozšířením Zřizovací listiny ZŠ+MŠ Troskotovice o nové okruhy
doplňkové činnosti dle Dodatku č.1 ke Zřizovací listině ZŠ+MŠ ze dne 6.4.2011.
Hlasování: pro: 5-0-2 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT souhlasí s příspěvkem na platy učitelů ve školním roce 2015/2016 ve
výši 20.000,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro: 7-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2015

21. 12. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje používání elektronického záznamníku o průběhu zasedání ZMT.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 1 p.Ševčík (5-0-1) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou,
pana Náhlíka a zapisovatelkou Ing.Lipovskou
Hlasování: pro: 5-0-1 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2015

29. 12. 2015
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 (5-0-0) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené body.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT nesouhlasí s vrácením vlastnických práv k parcele č. 1413 do původního
stavu formou souhlasného prohlášení.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT schvaluje směnu pozemků parc. čísla: 236/4, ostatní plocha, o výměře 60
m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 3.000,- Kč v majetku manželů Ševčíkových,
Troskotovice č.p. 330, ve prospěch městyse Troskotovice, a 238/30 ostatní
plocha, o výměře 202 m2, za cenu: 50,- Kč / m2, tj. za 10.100,- Kč v majetku
městyse Troskotovice, ve prospěch manželů Ševčíkových, Troskotovice č.p. 330
Vše dle geometrického plánu 479-40/2015, ze dne 27.7.2015, vyhotoveného
Ing. Milanem Jelínkem. Daň z nabytí nemovitostí hradí v obou případech
nabývající.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT schvaluje smlouvy se společností E.ON č. ZN-014330028763/001, č. ZN014330027671/001 a č. 1030026422/001 o zřízení věcného břemene.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. ZMT odvolává všechny dříve jmenované zástupce městyse Troskotovice v DSO
Zapálaví a jmenuje Ing. Ivana Maternu a paní Denisu Haluzovou novými
zástupci městyse na valných hromadách DSO Zapálaví v rozsahu upraveném
ve stanovách Dobrovolného svazku obcí Zapálaví, jehož je městys Troskotovice
členem.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT pověřuje Ing. Ivana Maternu a paní Denisu Haluzovou, aby do konce
kalendářního roku 2015 v souladu s článkem 7 stanov DSO Zapálaví svolali
valnou hromadu DSO Zapálaví s programem jednání, kterým bude rozhodnutí
valné hromady DSO Zapálaví o jeho zrušení k datu 1. 1. 2016 s likvidací se
současným jmenováním likvidátora.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2016. Příjmy ve výši 11 283 200,00
Kč, výdaje ve výši 10 585 500,00 Kč, financování celkem ve výši - 697 700,00
Kč.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT souhlasí s navrženým dotačním programem a s uvolněním 100.000,- Kč
z rozpočtu městyse Troskotovice.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT schvaluje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje SV Damnice, SV Bohutice, Oleksovice vypracované firmou Aquprocon
s.r.o.Brno v srpnu 2015 (zak.č. 1352911-11). Změna spočívá v připojení SV
Damnice a SV Bohutice na vodní zdroj Oleksovice za účelem zlepšení kvality
pitné vody (možnost smíchání daných vodních zdrojů) a současně ze stejného
důvodu připojení obce Miroslavské Knínice na SV Bohutice.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT schvaluje příkazní smlouvu se společností ASHPA oběhové hospodářství,
s.r.o., o kompletním zajištění výběrového řízení na svoz komunálního odpadu
v Troskotovicích.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT souhlasí s uhrazením 10 Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 12 bylo
schváleno.
13. ZMT souhlasí s odměnou pro místostarostku městyse Troskotovice ve výši
8.005,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro: 5-0-0 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 1. 2016

http://www.troskotovice.cz/
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Vítání občánků
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Oznámení
30. ledna 2016
6. února 2016
19. února 2016
20. února 2016

Diskuze spoluobčanů nad projekty městyse
Masopust - od 9 hod průvod masek obcí,
od 19 hod taneční rej masek v KD
Posezení se seniory
Dětský maškarní karneval

POZVÁNKA
k diskuzi spoluobčanů nad plánovanými projekty městyse,
které se koná 30.01.2016 od 15:00 hod. v zasedací místnosti úřadu.

Těší se na Vás starosta a zastupitelé.

.
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Historie
Znovu se spolu podíváme do nedávné historie. To jednání našeho
místopředsedy vlády Bělehrádka mně
hnulo žlučí, když se omluvil Němcům
za odsun z našeho území.
Zvlášť mně jako staršímu občanu,
který prožil Protektorát. Vrátím se
proto, abych těm, co ty dny zažili, oživil vzpomínky a těm mladším, upřesnil to, co naše media - televize i tisk
z nepochopitelných důvodů nesdělují.
Protože žijeme na území Sudet je,
dobré vědět, co se zde dělo v minulosti. V minulém příspěvku jsem napsal, že náš známý profesor matematiky znojemského gymnázia se musel na příkaz nového vedení té době,
aby se naše děti, pravdivě dozvěděli
o hrůzách a příkořích, které jsme jako
národ museli zažít, aby se vystěhovat,
doslova okamžitě ze Znojma a mohl si
odnést pouze osobní věci.
Hromadnému stěhování obyvatel
na jiné místo říkáme exodus. Těch
exodů v minulosti naší civilizace bylo
mnoho. Důvodů k exodu je také
mnoho, vždy je to něčím vyprovokováno. Dnes zažíváme jeden z největších, vyprovokovaný válkou, ale také
tím, že obyvatelé žili v oblasti SAHELU, pásu, který vede přes celou šíři
Afriky a stále se rozšiřuje. Tento pás
postrádá vodu, a stále ji tam ubývá,
dnes byla tato situace zneužita nábožensky a také mocensky chamtivými
plány a zájmy. Masy lidí se dali do pohybu. Neschopnost politiků jeho začátek nezachytil a následky pro nás budou asi veliké.

Exodus českého obyvatelstva
z českého pohraničí byl způsoben
nacisty. Je dobře vědět co se tehdy
dělo u nás v republice. V roce 1938
se vyhrotily spory mezi naší vládou
a Hitlerem řízenou Sudetoněmeckou
stranou, vedenou Henleinem, která
se postavila do čela Němců žijících
na našem území. Tato strana založila
takzvané pořádkové služby - ordnery.
Ti stáli v čele všech útoků na policejní
stanice, celnice, úřady, ale hlavně na
vše židovské a české. Měli za úkol vyvolat u neněmeckých obyvatel pocit
strachu a beznaděje. Po jejich útocích začali lidé ze Sudet utíkat. To
byla první vlna útěků. To byli tehdy
hlavně němečtí Židé a antifašisti. Ti
už věděli co se děje v Německu. Když
Hitler 12. září 1938 pohrozil Československu vojenským vpádem, pokud nesplní požadavky SpD-Sudetoněmecké
strany, reagovali Henleinovci otevřeným násilím. Vláda vyhlásila v osmi
okresech stanné právo a nastala druhá
vlna exodu. Policie nezvládala udržet pořádek, docházelo k ozbrojeným
střetnutím a prvním padlým. Tito
lidé se cítili ohroženi a začali hromadně utíkat. Byli vyháněni ordnery
z domovů, domy a například obchody
byli rozbíjeny, děti na ulicích napadány, bezpečnost zmizela. Nyní už
utíkali lidé všech sociálních vrstev.
Češi, němečtí antifašisti, kteří věděli,
že zůstanou-li, čeká je koncentrák
a samozřejmě Židi. Československo
se bránilo přeplnění malého okleštěného území velkým počtům uprchlíků
.
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Němci, kteří měli potvrzení od svých
sekretariátů stran o činnosti a případném nebezpečí ze strany SpD, ti
byli ponecháni v republice. Ostatní
byli internováni a střeženými vlaky
vráceni do pohraničí. Smutné bylo,
že tyto vlaky byly po příjezdu napadány ordnery a většinou muže chytili
a dali do koncentráků. Tuto situaci
způsobili někteří členové naší vlády,
kteří měli obavy z toho, že vzniknou
národnostní menšiny, které si budou
klást nové požadavky. Je zajímavé, že
se mezi námi najdou vždy zbabělé a
podlízavé duše. Podle statistik bylo
přesídleno v té době 7 000 – 8 000
lidí. Vráceno bylo 7 300 lidí.
Německý zábor území zasáhl hluboko do území republiky, když byl vyhlášen 30. září 1938. Němci
začali na Čechy dělat úplný hon.
Nastalo vyhánění Čechů z tohoto
území. Lidi odjížděli jen s tím, co
se jim vešlo do tašek, ostatní museli
zanechat. Víc si vzít nesměli. Bylo
smutné tehdy vidět vozy tažené kravkami s naloženými peřinami zemědělců. Zloba a teror ze strany Němců
byl až nepochopitelně krutý. Ze sousedů se stali nesmiřitelní nepřátelé.
Zajímavé na tomto bylo, že neexistuje žádný písemný příkaz nebo pokyn od SpD , nebo jiného úřadu,
který by nabádal Němce k tomuto teroru na československé občany. Vše
bylo spontánní v nacionální nenávisti.
Toto nelze hodnotit jako odsun, bylo
to vyhnání a útěk. K 3. 12. 1938 bylo
dle evidence takto vyhnáno do vnitrozemí 15 197 lidí. Do této částky nejsou
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započítáni ti, kteří utekli například
do USA. Z území zabraného Polskem
bylo vyhnáno 19 500 lidí. K 1. 7. 1939
uteklo z území zabraných Němci a Poláky 350 000 lidí, převážně Čechů.
Kdo zavinil a způsobil exodus v letech 1938 a 1939, kdo vyhnal rolníky
z jejich pozemků a rozstřílel jejich
domy, zpustošil jejich pole v následujících letech v Čechách i na Moravě,
kdy bylo vystěhováno několik desítek
vesnic, ze kterých si jednotky SS udělali střelnici a cvičiště.
Po 70 letech platí ze strany Německa nedotknutelnost. My ale za
plnění rozhodnutí Postupimské dohody se musíme stále omlouvat, že
bychom se cítili přece jenom tou podřízenou méněcennou rasou? Někde je
asi chyba, nebo že by byla jenom v někom? Kde jsou památníky a pomníky
těm co ztratili své domovy, své životy
v té divné době, proč se máme omlouvat těm, co to způsobili a jásali nad
mocenským rozhodnutím Hitlera?
Je na nás, aby historie nebyla hříčkou pánů politiků a nezkresleně se
přednášela na školách. Aby se hovořilo i o tom jak některé, dnes nám
blízké národy, tehdy čekaly jak psi
na urvání kousku naší republiky a jak
jim osud naší země byl lhostejný nebo
spíš, že se radovali ze záměrů Hitlera. Tímto uzavírám v historii roky
1938 -1945. Slibuji, že příště se podíváme například do let 1300 -1600 a
povíme si třeba o rodu pánů z Kunštátu, jejichž erb se skví v erbu našeho
městyse.
Jan Paulík

Škola

Okénko z naší školy a školičky
S nadcházející zimou jsme se chtě – nechtě museli povinně zazimovat, a tak
Drakiáda a Halloween byly na delší dobu poslední „outdoorovéÿ akce. Ale i ve
škole se dá kromě učení zažít zábava. . . svou návštěvou nás potěšila paní inženýrka Holubová, která měla nachystané povídání o Národním parku Podyjí,
do něhož bychom v jarních měsících rádi zavítali. V měsíci listopadu jsme taktéž znovu koumali a tentokrát na téma Malí Einsteinové. Žáci ve škole i děti
ve školce si vyzkoušeli řadu pěkných pokusů. Žáčci 1. a 2. ročníku toto téma
náležitě využili a již doma si pro nás připravili buď vlastní pokus nebo nějaké
kouzlo, které potom ve škole odprezentovali. Takto nám Kubík Dovrtěl předvedl výbuch sopky, Baruška Kavková zase dokázala protlačit kelímek deskou
katedry a Kája Kratinová předvedla nekonečnou tkaničku. Součástí projektu
byl i dlouhodobější pokus se solnými krystaly, kdy jsme cca po měsíci vyhodnotili vědce, jemuž se podařil největší či nejdelší krystal. S příchodem prosince
nás přišel zkontrolovat i čert s Mikulášem, a jelikož jsme nezlobili, obdarovali
nás sladkými balíčky.
Hned od počátku adventu jsme se chystali na příchod těch nejkrásnějších
svátků v roce. . . stromeček, část výzdoby a adventní věnec byly převážně zásluhou paní Kavkové, s paní učitelkou Dovrtělovou se chystala Vánoční hra,
které se zúčastnila celá škola a nakonec i školka. Paní učitelka Stanislava
Vráblíková vyráběla s dětmi ozdoby z moduritu na betlém a vánoční strom
u úřadu, v kroužku vaření se taktéž nezastavili a každý týden chystali nějakou
předvánoční dobrůtku. Pekly se perníčky, zpívalo se u stromečku, vyráběla se
přáníčka a Vánoce byly skloňovány v každém pádě. Paní vychovatelka Chmelíková a děti ze ŠD vyrobily velké množství vánočních výzdob, pilně nacvičovaly Vánoční hru a dokonce zorganizovaly pro rodiče Vánoční dílnu, která
byla velice příjemnou akcí.
Školička stihla mimo pečení perníčků, zpívání koled, výroby veselého věnce
a krásného přáníčka ještě soutěžit. Školkáčci společně s paní učitelkou Ondrůškovou vyrobili z přírodnin krásnou sovičku a zúčastnili se soutěže Sovičkárna.
I když byla naše sovička určitě nejkrásnější, tak bohužel nevyhrála 1. místo,
za které byl program o dravcích zdarma. Děti ze školky nám i přesto vysoutěžily slevu, takže se v jarních měsících můžeme těšit na zajímavé dopoledne
s dravými ptáky.
S novým rokem hostí škola jako obvykle florbalový turnaj se ZŠ Jiřice,
který se koná ještě před vysvědčením. Na vysvědčení máme v plánu vyslyšet přání žáků a udělat zábavné dopoledne s deskovými hrami nadělenými
od Ježíška. Ve čtvrtek 4. února se koná pohádkový zápis dětí do I. třídy,
kde bychom velice rádi přivítali naše 4 předškoláčky, kterým se soustavně od
počátku školního roku věnuje paní učitelka Šujanová v Předškoličce.
.
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Od 19. února začíná plavecký výcvik, kdy díky podpoře městysu mají
žáci 2. a 3. ročníku plavecký výcvik úplně zdarma. Výhled na II. pololetí je
opravdu pestrý: žáci 4. ročníku si vyžádali kroužek kytary, tudíž máme ve
škole 3 nové kytaristy. Tradiční pro zimní období jsou pěvecké a recitační
soutěže, v měsíci březnu chystáme týden společného čtení, který vyvrcholí 17.
března noční čítárnou a přespáváním ve škole. Kromě menších akcí jako bude
Den země či pálení čarodějnic se mohou děti zúčastnit školy v přírodě a to
společně s dětmi z vlasatické školy. Mateřská škola plánuje Den otevřených
dveří s herními aktivitami na naší krásné zahradě. Letos hostíme i olympiádu,
kde s námi budou sportovně zápolit ZŠ Jiřice a ZŠ Suchohrdly a celý školní
rok bychom rádi završili školní akademií.
Kupodivu ani prázdninami náš školní rok možná úplně nekončí. Pokud se
nám podaří uspět v projektu Zaměstnanost, tak prvních 14 dní v červenci
bude ve škole probíhat příměstský tábor a to na téma Starověcí Řekové a
Olympiáda, kde by mělo dominovat hlavně sportovní vyžití. V tuto dobu by
byla v provozu i MŠ. . . nápadů jak našim nejmenším co nejvíce zpříjemnit
dětství a kvalitně využít jejich volný čas je mnoho a my doufáme, že se nám
většinu z nich podaří uskutečnit. V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří
jakýmkoli způsobem myslí na naše děti a nosí nám různé potřeby, odměny a
někdy i dobrůtky. Vaší náklonnosti si velice ceníme!
www.zstroskotovice.cz
Za kolektiv vyučujících Mgr. Veronika Vráblíková

.
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Tříkrálová sbírka 2016
Vážení přátelé, Tříkrálová sbírka 2016 skončila! Skončila opět rekordní
vykoledovanou částkou 15 492 Kč. Je to o 1 940 Kč víc než loni. Úctyhodný
výkon! Velmi si vážíme nasazení všech dvanácti dětí - koledníků a děkujeme
jim, že věnují svůj volný čas a chodí dům od domu bez ohledu na nepřízeň
počasí. Letos to měli opravdu velmi těžké, proklouzat se ke dveřím všech
domácností. Poděkování ale platí hlavně vám, spoluobčanům, kteří jste do
kasiček přispěli. Sbírku každoročně pořádá Charita ČR ve spolupráci s obecním úřadem. Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2016 pomůže a podpoří
činnost těchto našich charitních služeb:
Domácí hospicová péče terénní služba poskytující paliativní péči nevyléčitelně
nemocným, kteří chtějí poslední období svého života důstojně dožít doma
Rodinný sociální asistent terénní služba pomáhající chudým rodinám s dětmi
Denní stacionář sv. Damiána ambulantní služba pro osoby s tělesným a mentálním postižením
Charitní pečovatelská služba péče o seniory a osobám s chronickým a tělesným
znevýhodněním
Osobní asistence terénní služba poskytující pomoc tělesně a mentálně postiženým, vozíčkářům
Sociální rehabilitace Ateliér Samuel ambulantní služba pro osoby s mentálním
postižením
Tereza - pomoc obětem domácího násilí služba pomáhající obětem domácího
násilí
Dílna sv. Kláry služba poskytující sociální péči osobám s duševním onemocněním
Centrum poradenství a pomoci služba poskytuje sociální a právní poradenství
osobám bez přístřeší, osobám v krizi, rodinám s dětmi a seniorům
Pomoc na Ukrajině pomoc osobám vnitřně přesídleným z válečné oblasti východní Ukrajiny
Klub Coolna Znojmo služba sociální prevence pro děti a mládež ohroženou nežádoucími společenskými jevy
Krizový dobrovolný tým pomoc obětem nenadálých a krizových situací a živelných katastrof
Magdala služba poskytující pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce
Dobrovolnické centrum skrze dobrovolníky přinášíme pomoc potřebný

Anna Šuláková
.
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Myslivecký spolek Troskotovice
Redakcí Kurýra jsem byl požádán o napsání pár řádek o myslivosti v Troskotovicích. Pokud bych se zde měl zmínit o všech akcích a aktivitách, které náš
spolek organizuje, případně se na nich spolupodílí, nebylo by to pár řádek, ale
poměrně obsáhlý článek. Proto jsem si vybral dvě témata, která se dotýkají
více méně všech občanů našeho městyse.
Tím prvním je volný pohyb psů v honitbě. Ti, kteří chodí na procházky
do okolí Troskotovic, si jistě v minulosti všimli cedulí, které upozorňují na
zákaz volného pohybu psů a že za tento přestupek hrozí pokuta ve správním
řízení. Tyto upozorňující tabule umístil do krajiny náš spolek, a to pouze
do vybraných lokalit, kde se v jarních a letních měsících rodí mláďata zvěře,
která se zde zdržuje. Účelem nebylo plošné omezení veškerého pohybu psů.
Uvědomujeme si, že každý pes musí mít možnost se někde proběhnout a vydovádět. Musí to mít však určitá pravidla. Především nesmí pes štvát volně
žijící zvěř a měl by být ovladatelný tak, aby na zavolání přiběhl ke svému
pánovi. Předejdeme tak možným konfliktním situacím, které si nepřejeme asi
nikdo z nás. Chtěl bych proto všechny občany požádat, aby při venčení svých
čtyřnohých miláčků dodržovali výše uvedená pravidla a ve vybraných (označených) lokalitách (pískoviště, okolí dnes již bývalé „třešňovkyÿ, horní a dolní
rybník, zvěřní políčka) nepouštěli své psy na volno vůbec.
Tím druhým tématem, o kterém se zde chci zmínit, jsou černé skládky
v naší krajině. Myslivecký spolek vždy v šestiletých intervalech (naposledy
v letech 2006 a 2012) ve spolupráci s OÚ Troskotovice, ZD Jiřice u Miroslavi
a za přispění některých občanů naší obce, provedl úklid okolí Troskotovic.
Vždy se jednalo minimálně o tři tuny sesbíraného odpadu, který se v naší
krajině nacházel. Přesto, že se v naší obci v poslední době zvýšila frekvence
přistavování velkokapacitních kontejnerů na odpad, v krajině to moc znát
není. Proto náš spolek v současné době uvažuje o uspořádání obdobné úklidové
akce již v letošním roce. O jejím termínu budeme všechny včas informovat.
Dovolte mi na závěr jménem Mysliveckého spolku Troskotovice poděkovat
všem sponzorům a pomocníkům, kteří se spolupodíleli na uspořádání mysliveckého plesu, jenž se uskutečnil 23. ledna letošního ruku. Bez jejich přispění
si jen těžko lze představit úspěšné uspořádání této kulturní akce. Proto ještě
jednou Děkujeme a na další spolupráci se těší
Jan Ondrášek
předseda Mysliveckého spolku Troskotovice

.
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Memoriál Stanislava Lokaje
IV.ročník 2015
V sobotu 26. prosince 2015 se jako již tradičně uskutečnil v Kulturním
domě v Troskotovicích Vánoční turnaj ve stolním tenise. Co do počtu účastníků byl tento ročník rekordní. Ve třech kategoriích se zúčastnilo 27 sportovců. Turnaj proběhl ve sportovní a přátelské atmosféře a již dnes se těšíme
na další ročník.
Výsledky: registrovaní
1. Jakub Sirbu ( TJ Troskotovice )
2. Oldřich Pešek (TJ Troskotovice )
3. Jan Sirbu ( TJ Troskotovice )

Výsledky: neregistrovaní
1. Ladislav Matyák ( Troskotovice )
2. Bohumil Vráblík ( Hrušovany nad Jevišovkou )
3. Marek Ševčík ( Troskotovice )

Výsledky: čtyhra
1. Sirbu Jan, Sirbu Jakub ( TJ Troskotovice )
2. Pešek Oldřich, Vaculík František ( TJ Troskotovice )
3. Lukša Břetislav, Sýkora Marek ( TJ Troskotovice )

Lukša Břetislav

Spolek Vitas v roce 2015
Uplynulý rok lze s odstupem času hodnotit jako úspěšný. Náš spolek uspořádal v naší obci za toto období celkem 9 akcí, které byly zaměřeny především
na děti a mládež. Dále se členové našeho spolku po výzvách, které obdrželi,
aktivně zapojili do brigád a podniků, pořádaných Obecním úřadem a školou.
Na tomto místě se tedy sluší, abych všem, kteří přiložili ruku ke společnému
dílu, poděkoval. Díky ! Rovněž nesmím zapomenout na nezištnou podporu a
pomoc, kterou nám při pořádání některých akcí poskytl Obecní úřad městyse
Troskotovice, Spolek myslivců Kormorán, Troskotovičtí hasiči, Červený kříž,
Troskotovické ženy a místní Základní škola. I jim patří vřelý dík za poskytnutou pomoc a podporu.
.
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Důležitým faktorem, který provázel celou naši činnost v uplynulém roce,
je i ta skutečnost, že se nám na všechny pořádané akce podařilo zajistit sponzory. Byli mezi nimi firmy, jednotlivci i organizace. Bez jejich pomoci by bylo
pořádání většiny akcí nemožné. Seznam sponzorů lze najít na stránkách našeho spolku. Děkujeme!
Závěrem mi dovolte obecně připomenout úlohu spolků v naší společnosti.
Občanské aktivity patří k nejdůležitějším základům fungování společnosti
v demokratických zemích. Občanská společnost je obecně považována za jeden z nejdůležitějších faktorů stabilizace a fungování státu. Je charakterizována jako nezávislé zapojení občanů do organizace společnosti, kteří své dílčí
zájmy dobrovolně podřizují veřejným záležitostem pro uspokojení individuálních, skupinových nebo veřejných potřeb.
U piva je každý Čech odborníkem, a jak to bude v novém roce
vypadat, už dávno ví: špatně. Proto přijďte mezi nás a my se budeme snažit Vás přesvědčit o opaku. Veřejná schůze našeho spolku
je plánována na začátek března. Budeme se těšit na Vaši návštěvu
a pivo bude taky . . .
Za Spolek Vitas Burian Luboš

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v listopadu 2015 a lednu 2016
oslavili svá životní jubilea.
Kaňová Anna
Šimoníková Anna
Novosád Jan
Prachař František
Kratina Jan
Kurtin Drahoslav

.
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CHCETE SI SNÍŽIT PLATBY
ZA VAŠE DOMÁCNOSTI?
Vážení spoluobčané, městys pro Vás připravil možnost snížit si
platby za Vaše domácnosti prostřednictvím projektu „Obec občanůmÿ.

PROČ ?
Protože se nám všem neustále zvyšují platby za potraviny, služby, energie a
jiné základní potřeby, musíme dávat z rozpočtu domácností více peněz. Proto
jsme pro Vás zajistili snížení plateb za elektřinu a plyn, které tvoří velkou část
našich výdajů.

JAK SNÍŽIT PLATBY ?
Společnost Terra Group Investment, a.s provádí snížení plateb formou elektronických aukcí, které jsou velmi oblíbené a účinné. Nejen, že objektivně
dostanete nejnižší ceny za energie, ale dále Vám bude vysvětleno, jak fungují platby za faktury, jak „nenaletětÿ podomním prodejcům nebo jak vyřešit
současné nevýhodné smlouvy.

KDE UŽ SI SNÍŽILI PLATBY ?
Takto si snížily platby za domácnosti Hustopeče, Starovičky, Pohořelice, Medlov, Malešovice, Loděnice, Bořetice a mnoho dalších obcí a měst v celé ČR.

KDE SE POTKÁME ?
Zástupci společnosti Terra Group Investment Vás rádi uvítají v zasedací místnosti Úřadu městyse Troskotovice, kde Vám budou zodpovězeny všechny dotazy, a v případě Vašeho zájmu se můžete rovnou přihlásit do aukce. Přihlášku
je možné vyplnit i on-line z pohodlí domova přes stránky:
WWW.OBECOBCANUM.CZ

CO K TOMU POTŘEBUJETE ?
Stačí si vzít poslední roční vyúčtování za elektřinu a plyn + současné smlouvy
s energetickými společnostmi a to i s případným dodatkem + občanský průkaz. Pokud Vám něco chybí, přijďte také, poradíme, jak dál.
Termíny schůzek: středa 24. 2. 2016 od 15:00 do 17:00 hod.
pondělí 29. 2. 2016 od 15:00 do 17:00 hod.
Info na tel: 603 454 705 - D. Makaj, 608 026 956 - D. Kristková
.
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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 5. června 2016.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
Email, Web : kuryr@troskotovice.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.

