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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
podzim pokročil, stromy shazují svůj barevný háv a my se pomalu ale jistě
připravujeme na zimu. Projekty, které jsme měli naplánované na letošní rok
doběhly, a my můžeme začít připravovat další. Zmíním ty rozsáhlé a zásadní,
o kterých je již rozhodnuto a které nás v následujících letech čekají. V roce
2017 proběhne rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče a vodovodního
řadu od Jiřic, podél hlavní silnice až k Polčákům. Na rok 2018 je naplánována
rekonstrukce rozvodů nízkého napětí v celé části městyse napájené ze zděné
trafostanice u potoka. V těchto místech zmizí všechny sloupy a dráty nadzemního elektrického vedení. Souběžně s touto akcí proběhne ve stejné části
městyse i rekonstrukce veřejného osvětlení, na kterou si budeme muset našetřit přibližně 3 miliony korun. Na roky 2018-19 je dále plánována realizace
splaškové kanalizace a výstavba ČOV. Z výše uvedeného vyplývá, že Troskotovice budou následující tři roky rozkopané. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá
je, že za tři roky, když všechno půjde tak jak má, bude z větší části hotovo.
A co nového v městysu? Jistě jste zaznamenali, že máme jiné kontejnery
na velkoobjemový odpad. Na zkoušku jsme nechali přistavit menší kontejnery na 22 kubíků. Jsou uzavřené a nutí nás všechny tento druh odpadu lépe
skládat. Dále jsme v oblasti odpadového hospodářství podnikli první kroky
k získání dotace na nákup sběrných nádob na papír a plast, určených do každé
domácnosti. Žádosti byly zpracovány a odeslány. S tříděním odpadů souvisí i
pořádek v městysu. Padající listí průběžně uklízíme, aby nás co nejméně obtěžovalo. V souvislosti s tím připomínám všem majitelům traktorů, traktůrků
a ostatních vehiklů, zákonnou povinnost očistit si své stroje před výjezdem
z polí na místní komunikace.
Společně s dnešním Kurýrem roznášíme i dotazník průzkumu spokojenosti
a potřeb obyvatel. Výstup z této dotazovací akce nám poslouží ke zpracování
plánu strategického rozvoje městyse a k lepšímu pochopení Vašich požadavků
a potřeb. Chtěl bych Vás, všechny dospěláky, touto cestou požádat o vyplnění dotazníku a odevzdání na předem dohodnutých místech : úřad městyse,
prodejna Jednoty, prodejna u Horáků.
Ač se to nezdá, tak se pomalu blíží vánoční čas. Dovolte, abych Vás všechny
pozval na každoroční připravované akce, kterými jsou Mikulášská besídka
začátkem prosince a Setkání u betléma v podvečer Štědrého dne. Zároveň
dovolte, abych Vám všem popřál krásné a ničím nerušené vánoční svátky,
plné lásky a domácí pohody.
Váš starosta
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Otevřený dopis členům TJ
Vážení členové TJ,
dne 20.10.2016 obdržel starosta městyse do své emailové schránky od
Vašeho předsedy, pana Jakuba Matyáka žádost, adresovanou Zastupitelstvu
Městyse Troskotovice, o poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč, pod pohrůžkou
ukončení činnosti Vašeho spolku (viz. příloha). Asi se s TJ děje něco, o čem
ještě nevíme. Došla věřitelům TJ trpělivost? Předně několik základních faktů:
• TJ Troskotovice, konkrétně pan Jaromír Ševčík, tehdejší předseda, podepsal dne 22.12.2009 směnku ve výši 6.471.474 Kč za dluh ve výši
4.300.000,- Kč společnosti EKKL, a.s., která vybudovala pro TJ sportoviště s umělým povrchem (umělku). Městys, zastoupený panem Michalem Ordošem, vystupuje na směnce v roli ručitele, a to přesto, že městys
za podobné závazky ze zákona ručit nesmí. TJ původní dluh ani uvedenou směnku neuhradila, v důsledku čehož Krajský soud v Brně vydal
proti TJ Troskotovice dne 8.9.2013 směnečný platební rozkaz. Tento závazek TJ k dnešnímu dni dosahuje zhruba 8,4 miliony korun. Je nutné
dodat, že po právní stránce nemá městys s výjimkou pronajatého pozemku TJ (parcela č. 229/2) nic společného.
• TJ dále dluží městysu za nájem výše uvedeného pozemku pod umělkou
k dnešnímu dni částku 35 tisíc Kč na základě smlouvy, kterou za městys
před lety podepsal pan Ordoš.
• Veškerý majetek TJ Troskotovice (včetně zázemí na travnatém hřišti) je
v exekuci za neuhrazené platby vodárnám a již byl vydán exekuční příkaz k prodeji exekutorem zastavených nemovitostí (dle veřejně známých
informaci bylo panem Ordošem z pokladny TJ vyzvednuto 20.000,- Kč
na uhrazení výše uvedené exekuce, tyto prostředky však na úhradu exekuce použity nebyly).
• Pouze pro pořádek dodáváme, že městys již druhým rokem splácí 20
tisíc Kč měsíčně na dluh v původní výší bezmála 800.000,- Kč za část
rekonstrukce travnatého hřiště obchodním společnostem Písek Žabčice
a Zepiko.
• Městys za předchozího vedení bez souhlasu zastupitelstva poskytl TJ
částku ve výši nejméně 5 milionů Kč.
• Některé z výše uvedených jednání jsou předmětem činnosti orgánů činných v trestním řízení.
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V žádosti je dále uvedeno, že zastupitelstvo odmítá podporovat sport v našem městysu a ponese zodpovědnost za ukončení činnosti TJ. Opak je pravdou. Zastupitelstvo zavedlo dotační program, který umožňuje za jasných podmínek čerpat dotace do výše 15ti tisíc Kč jednotlivým místním spolkům a
sdružením, sportovce nevyjímaje. Dotaci letos dostal kromě jiných i Svazarm
a stolní tenisté. Celkem bylo vyplaceno 81,5 tisíc Kč. Podmínkou schválení
dotace byla a nadále bude bezdlužnost jednotlivých žadatelů. TJ o dotaci ani
nepožádala. To, že městys nehodlá investovat do černé díry, kterou TJ bez
další diskuze je, není nic neobvyklého a je naprosto logické - městys se chová
jako řádný hospodář. Na posledním ZMT zazněl návrh prominout TJ dluh
za nájemné ve výši 35 tisíc Kč (podrobně uvedeno shora) a uhradit část exekuce, obojí do celkové výše požadovaných 60ti tisíc Kč, avšak za podmínky, že
bude proveden nezávislý audit hospodaření TJ. Z fóra však zaznělo, že tímto
krokem umožníme jen další zadlužování TJ, a to zástavou očištěných nemovitostí TJ a následným čerpáním úvěru, který není z čeho splácet. Při jednáních
zastupitelstva městyse Troskotovice bylo členům TJ opakovaně navrhováno,
ať si ze své široké základy řádně zvolí nové vedení, abychom mohli společně
dát vše (úplně vše) do pořádku. Tyto návrhy evidentně nepadly na úrodnou
půdu. Čas kvapí a dluhy TJ rostou každým dnem o 1064 Kč. Zvažte tedy ještě
jednou volbu nového vedení TJ, které bude respektovat alespoň elementární
pravidla slušného chování a bude nakloněno spolupráci s vedením městysu.
Jménem vetší části zastupitelů
Ivan Materna
starosta městyse
Troskotovice 1.11.2016

Usnesení ze zastupitelstva
12. 9. 2016
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Kourkovou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 1 Zdrželi se: 2 (5-1-2)- Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: 5-0-3- Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT schvaluje předání investorství k akci Splašková kanalizace a ČOV Troskotovice Svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za podmínky administrativní a finanční spoluúčasti městyse Troskotovice ve výši celkových vlastních zdrojů potřebných na financování akce. Podáním žádosti o převzetí investorství pověřuje starostu.
Výsledek hlasování: 5-0-3 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.

.

4 .. Troskotovický kurýr

Obec

Žádost TJ Troskotovice

4. ZMT schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu kanalizace a ČOV (Sdružení finančních prostředků) - VAK Znojemsko.
Výsledek hlasování: 5-0-3 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014330036702/001
Výsledek hlasování: 6-0-2 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN014330031650/001
Výsledek hlasování: 6-0-2- Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7. ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2164, ostatní plocha, o výměře 274
m2 a části pozemku parc.č. 365/1, konkrétně nově vzniklé parcely č. 365/144,
ostatní plocha, o výměře cca 237 m2 paní Bělíčkové a panu Peškovi rovným
dílem, za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 25.550,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0- Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí se prodejem pozemku parc. č. 2161, orná půda, o výměře 365
m2 a parc. č. 2162, orná půda, o výměře 275 m2 manželům Nejedlým, za cenu
50,- Kč / m2, tj. za 32.000,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: 8-0- 0- Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT tímto ruší usnesení č. 14 ze dne 20.6.2016 a souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 365/124, ostatní plocha, o výměře 134 m2, paní Ireně Nejedlé za cenu
50,- Kč / m2, tj. za 6.700,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0- Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT schvaluje záměr prodeje nemovitosti parc.č. 230, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 450 m2, jehož součástí je stavba, budova č.p. 282
Výsledek hlasování: 8-0-0- Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT tímto ruší usnesení č. 26 ze dne 20.6.2016 a nahrazuje novým zněním:
ZMT schvaluje výši pachtovného zemědělských pozemků na dobu max. 30ti let
za cenu 3 procent základní průměrné ceny půdy v katastru obce Troskotovice,
s 5ti letou fixací ceny a inflační doložkou. Ceny pachtovného budou zaneseny
do dokumentu „Ceny pozemkůÿ.
Výsledek hlasování: 6-0-2 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT tímto upravuje rozsah zápisu z jednání Zastupitelstva. Počínaje dnešním dnem budou v zápisu uvedeny povinné informace předepsané zákonem č.
128/2000 Sb., tj. počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení
(§95 odst. 1). Nad rámec zákona budou v zápise uvedeny závěry diskuze k projednávaným usnesením.
Výsledek hlasování: 5-3-0- Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. ZMT schvaluje účast Městyse Troskotovice v solidárním programu sociálních
služeb v ORP Pohořelice, se všemi výhodami a důsledky z toho plynoucími.
Výsledek hlasování: 7-0-1 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. ZMT souhlasí s pronájmem objektu Troskotovice č.p. 16 pro potřeby městyse
za výše uvedených podmínek.
Výsledek hlasování: 8-0-0- Usnesení č.14 bylo schváleno.
15. ZMT souhlasí s navrženou změnou Územního plánu, parcely č. 1282/7, za
účelem realizace individuální bytové výstavby.
Výsledek hlasování: 8-0-0- Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. ZMT schvaluje uložení závlahového potrubí 150 mm do obecních pozemků p.č.
1757, 1846, 1941 a 2067 a zřízení následného věcného břemene ve prospěch
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společnosti Vinofrukt, a.s.
Výsledek hlasování: 8-0-0- Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17. ZMT schvaluje příspěvek čtyřem letošním prvňáčkům v celkové výši 7448,Kč
Výsledek hlasování: 8-0-0- Usnesení č. 17 bylo schváleno.
18. ZMT schvaluje příspěvek Mateřskému klubu Mrňata na nákup pomůcek pro
rozvoj rovnováhy a koordinace ve výši 20.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 6-0-2 - Usnesení č. 18 bylo schváleno.
19. ZMT schvaluje nákup cisternového hasicího vozu pro JSDH Troskotovice formou leasingu nebo úvěru do celkové výše cca 590.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 5-1-2 - Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 15.9.2016

20. 10. 2016
1. Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (5-0-0-) - Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání. Výsledek hlasování: (5-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT si vyhrazuje pravomoc rozhodovat v následujících věcech směny bytových jednotek a narovnání s paní Marušincovou. Výsledek hlasování: 5-0-0 Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT schvaluje Smlouvu o narovnání mezi Městysem Troskotovice a paní Marušincovou. Výsledek hlasování: 5-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT schvaluje kupní smlouvu mezi prodávajícím, Městysem Troskotovice a
kupujícími, paní Libuší Marušincovou a panem Tomášem Lipovským, o prodeji nemovitosti parc.č. 230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 450 m2, jehož součástí je stavba, objekt občanské vybavenosti, č.p. 282. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Výsledek hlasování: 5-0-0 - Usnesení
č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT souhlasí se zřízením budoucího zástavního práva pro nemovitost parc.č.
230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 450 m2, jehož součástí je stavba,
objekt občanské vybavenosti č.p. 282 ve prospěch zástavního věřitele, pana
Petra Blažka, trvale bytem Družstevní 4, 695 03 Hodonín. Výsledek hlasování:
5-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 173/1, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 921 m2 a pozemku parc. č. 175/1, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 614 m2 manželům Horákovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
76.750,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Výsledek
hlasování: 5-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí se zřízením předkupního práva u prodávaných pozemků parc.
č.: 229/40, orná půda, o výměře 728 m2, 229/55, orná půda, o výměře 777 m2,
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1021/9, orná půda, o výměře 730 m2, vše ve prospěch prodávajícího, Městyse
Troskotovice. Podmínky předkupního práva budou čerpány ze smluvních dokumentů ostatních pozemků, prodaných v předchozích letech v dané lokalitě
JS I. Výsledek hlasování: 5-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 21.10.2016

http://www.troskotovice.cz/

Vítání občánků
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Svatováclavské hody - ohlédnutí
Letošní Svatováclavské hody proběhly 24. a 25. září. S přípravou je spojeno spoustu zařizování a běhání. Letos nám k tomu ještě přibyla oprava
kulturního domu, výměna oken i vnitřek dostal nový kabát, nové obložení,
vymalování, nové garnýže a záclony hody mohly začít. V sobotu chasu doprovodila pro převzetí hodového práva a zvaní po obci kapela Březovjané. Účast
na večerní zábavě byla velká, především z mladší generace. Po celou taneční
zábavu panovala příjemná atmosféra a jistě budou všichni vzpomínat na opakovaný nástup krojovaných v závěru taneční zábavy, ke kterému se připojilo
tolik tanečníků z řad hostů, že parket nestačil. Hodovou neděli tradičně zahajuje slavnostní mše v kostele Sv. Václava. Pak následuje program u úřadu.
Slunečné odpoledne na parketu svým vystoupením zpestřily děti z místní ZŠ
a MŠ, soubor Polančan, Mužáci z Pohořelic a hosté z Lopeníka. K poslechu
a tanci hrála dechová kapela Sokolka. Občerstvení bylo zajištěno, počasí nám
přálo, a tak myslím, že se nám letošní hody opět vydařily. Velké poděkování
patří našim krojovaným, kteří celý víkend zajišťovali průběh hodů. Jediné, co
nás mrzí je, že kapela Sokolka se nenechala přesvědčit, aby nám hrála o něco
déle, a tak nedělní večer skončil pro někoho dříve, než by si přál.
Marie Mičková
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Kontrola z Inspekce životního
prostředí
V měsíci říjnu nás navštívili pracovníci Inspekce životního prostředí na
základě písemného oznámení a kontrolovali skládku za potokem. Doporučili
nám zajistit tento pozemek proti dalšímu ukládání odpadu. K vybudování
sběrného dvora v této lokalitě (od záměru jsme neustoupili) si budeme muset
vyžádat stanovisko Krajského úřadu. Provedli jsme tedy nezbytné terénní
úpravy a nechali odvést cca 10 tun všemožného odpadu, který jsme zdědili.
Upravený prostor byl zabezpečen proti vjezdu. Na pozemku jsme rozmístili
nové cedule zakazující skládku. Uvidíme, jak nám to dlouho vydrží. . .
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Škola
Sotva jsme se rozkoukali, už nám pomalu končí 1. čtvrtletí nového školního
roku. Ani o prázdninách jsme ovšem nelenili. Kromě opravy střechy, výstavby
chodníků na školním dvoře a nové brány, což organizoval Městys Troskotovice,
jsme zvládli vylepšit školní družinu a mateřskou školu. To vše za pomoci tapetování staršího nábytku, sháněním starší sedací soupravy a nových koberců
do ŠD a pořízením nových postýlek do MŠ.
První měsíce byly opravdu hektické. . . počátek roku jsme zvládli i s dokončujícími opravami školní střechy, za kterou zřizovateli velice děkujeme. Škola
již nutně potřebovala nový klobouk i kabát a jistě si to tato budova z roku
1869 zasloužila, vždyť za tři roky bude sloužit dětem již celých 150 let!
Rekonstrukce střechy mezi námi všemi zažehla velkou zvědavost, zda – li
starodávná půda školy neskýtá něco zajímavého. Ale až na pár starších výtisků novin, se nic nenašlo. Naše nejstarší děti to ovšem motivovalo k pátrání
po historických událostech v Troskotovicích. V hodinách informatiky se po
skupinách věnovaly historii obce, školy a kostela. Vše se chystáme ještě v průběhu roku završit povídáním s pamětníky Troskotovic a sbíráním pamětných
fotografií. Vše bychom chtěli zakončit malou výstavou. Začátek roku je vždy
rovněž plný zpěvu a tance, jelikož již tradičně vystupují troskotovické děti na
Svatováclavských hodech. Letošní ročník byl obzvláště vydařený, většina dětí
měla kroje a taktéž tanečníků bylo více než obvykle, o krásném vystoupení
nemluvě. . .
Mezi tím jsme s druhou třídou zvládli navštívit zámek ve Slavkově s výstavou „Bitva tří císařůÿ a také nedalekou mohylu míru. Všichni školáci se
v měsíci říjnu vypravili do nedalekého Archeoparku v Pavlově, kde si přiblížili
život pravěkých lidí. Na tuto exkurzi chceme navázat v dalším Vykiprojektu,
který by měl být na téma Pravěk. Ani děti z mateřské školy nezůstaly ochuzeny o výlet. Společně s první třídou se vydaly do brněnského divadla Radost
na pohádku o kůzlátkách. Akce se nám v letošním roce pořádají mnohem
lépe, jelikož spolupracujeme se Základní školou ve Vlasaticích a můžeme děti
lépe diferencovat podle věkových skupin.
Dění ve škole není bohužel jen o práci s dětmi, ale je i o velkém úsilí v oblasti školní agendy, administrativy, hospodaření, provozních záležitostí apod.
Je nutné si uvědomit, že malá škola není o tyto povinnosti nikterak ochuzena
a lidí, kteří se s tímto musí vypořádat, není mnoho. O to více zamrzí, když
přes veškeré úsilí nás všech se musíme potýkat se stížnostmi a to k instanci
nejvyšší. Inspekční činnost, která proběhla na naší škole v měsíci říjnu, nebyla
náhodná. Nicméně i přesto, že nás velice zdržela, jsme rádi za kontrolu veskrze
všech dokumentů, jelikož se jednalo o komplexní inspekční kontrolu. Oproti
.
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předešlé zprávě z roku 2010 jsme dopadli jako škola velice dobře. Ze čtyř hodnotících stupňů, jsme obdrželi stupeň číslo 2. Dali jsme do pořádku školní
vzdělávací programy, revizní zprávy, dokumenty BOZP a odstranili většinu
výtek, které byly v důsledku bývalého vedení školy.
Na dalších opravách se pilně pracuje, a proto jsme byli nuceni v krátké
době po sobě vyhlásit ředitelské volno. Bohužel, situace to vyžaduje.
Na závěr bych ráda skončila pozitivně, a to v tom směru, že zapojení do
výzvy OP VVV – Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání přineslo
své ovoce. Již dnes víme, že nám byla schválena dotace v plné výši 465 126 Kč,
a to na personální podporu školy, rozvoj čtenářské gramotnosti a setkávání
s rodiči formou besed. Nyní již čekáme jen na právní náležitosti od MŠMT.
V příštím roce bychom se rádi zapojili do výzvy IROP, která je ovšem mnohem
administrativně náročnější, ale oproti tomu i mnohem finančně zajímavější.
Doufáme, že i v tomto projektu dokážeme uspět a že budeme mít na naší
práci více klidu, která se ve finále odrazí jen na našich dětech.
www.zstroskotovice.cz
Za ZŠ a MŠ Troskotovice Mgr. Veronika Vráblíková

.
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1. září 2016
Ve čtvrtek 1. 9. jsme se všichni probudili do slunečného rána. Byl to krásný
start do nového školního roku. Prvňáčci nemohli dospat, protože se těšili do
školy. Přišli usměvaví a s aktovkou na zádech.
Po příchodu do školy všechny přivítala paní ředitelka a pak starší děti
udělaly prvňáčkům špalír, kde se na konci dostávaly medaile „Prvňáček 2016ÿ.
Všichni jsme se sešli v jedné třídě, kde úvodní slovo měl pan starosta, který
všechny pěkně přivítal a popřál hodně úspěchů. Jako dárek nám věnoval novou
krásnou mapu.
Další slovo měla opět paní ředitelka, které pronesla pár organizačních vět,
a poté se starší děti přesunuly do vedlejší třídy. My prvňáčci a druháčci jsme
zůstali ve své třídě. Představila se nám naše paní učitelka Ivana Klímová
a hned si nás trochu vyzkoušela. Prvně jsme hádali namalovanou pohádku
na tabuli, potom jsme četli písmenka z perníčků a hráli hru: písmenko nás
probudí. Uvolnili jsme si ručičky a zkusili motat klubíčka na papír. To nám
všem šlo moc dobře. Také jsme počítali, ale nejvíce se nám líbila hra, kterou
jsme si zahráli téměř na závěr - Bouda budka. Každý z nás byl jedno zvířátko
a paní učitelka byla medvěd Všechnosněd, který chaloupku rozbořil, a my se
rozutekli zpět do lavic. Potom jsme si zazpívali písničky, které jsme museli
poznat z obrázků. Tím náš první školní den opravdu skončil.
Věřím, že se vám začátek školního roku líbil a budete na něj rádi vzpomínat.
Ivana Klímová

Drakiáda
Ráno jsme se probudili do pochmurného počasí. Ve škole jsme měli naplánovanou drakiádu tak jsme si všichni přáli, aby nezačalo pršet. Den nám
utíkal velmi rychle a moc jsme se těšili na odpoledne. Vítr sice moc nefoukal,
ale zatím nepršelo. Bohužel to se rázem změnilo a počasí nám vůbec nepřálo.
Kolem třetí hodiny odpolední začalo mrholit. I přesto nás to neodradilo a
všichni školáci i školkáčci jsme se vydali na hřiště. Každý si hrdě nesl svého
draka a tajně doufal, že zrovna on zvítězí. Kupodivu, draci, i přes nepřízeň
počasí, létali vysoko. Bylo pravé podzimní počasí a děti to zvládly na jedničku,
ale jak to bývá, vyhrát může jen jeden. Na prvním místě, za školu, se umístila
Verunka Jurigová, které nikdo nemusel pomáhat a drak jí lítal až k oblakům.
Na druhém místě se umístila Janička Jančí, které i celé velké hřiště bylo malé
a drakovi ukázala i blízké okolí. Třetí místo patřilo Luboši Lipovskému, který
jako jediný kluk ukázal, že ví jak draka udržet dlouho ve vzduchu. Za školku
zvítězila Anička Binková, která také vše zvládla úplně sama, a bylo vidět, že
pouštění draků ji skutečně baví. Druhé místo vybojovala Anežka Dovrtělová,
která málem odletěla i s drakem. A třetí místo patřilo Jůlince Marušincové,
.
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která byla s drakem opravdová kamarádka, a drak ji poslouchal na slovo. Všem
vítězům a zúčastněným gratulujeme a přejme hodně úspěchů nejen v pouštění
draků.
Ivana Klímová

Poděkování školy
Velice si vážíme veškeré podpory, které se škole dostává. Velký dík patří
manželům Zárubovým za dokoupení lehátek do mateřské školy, čímž ušetřili
škole finance na další potřebné vybavení. Dále děkujeme paní Andree Herko,
za pomoc při prázdninovém úklidu školy a poskytnutí sponzorského daru na
akci Halloween. Děkujeme také všem spoluobčanům za nošení sběru, zejména
potom manželům Vaňkovým, za jejich pomoc a ochotu. Díky Vám všem proběhl sběr druhotných surovin za uplynulý rok již třikrát a celkově se vybralo
kolem 20 000 korun. Děkujeme!

.
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Klub Mrňata
Pod názvem mateřský klub nebo klub maminek si mnozí z nás, především
pánové, představí setkání několika mamin nad hrnkem kafe, jak vykládají
o svých dětech, módě, pomlouvají své partnery a řeší, co se kde šustne. Ale
to je omyl. Náš mateřský klub MRŇATA vznikl proto, že jsme se rozhodli
udělat něco pro rozvoj našich dětí. V našem klubu se děti:
• Zapojují do kolektivu a získávají tu zkušenosti se svými vrstevníky.
• Zdolávají překážkovou dráhu.
• Chodí po zvlněných chodníčcích a procvičují tak plosky nožiček, rozvíjí
tím hmatového vnímání, zlepšují stabilitu, rovnováhu a schopnost koncentrovat se. Tato hra dává dětem možnost zažít pocit „chození v přírodě
nabosoÿ.
• Upevňují spolupráci na motorickém padáku, který děti velmi baví. Hra
s padákem pomáhá rozvíjet pohybové dovednosti, rytmickou koordinaci,
prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, týmovou spolupráci,
fyzickou obratnost a rychlost.
• Učí se básničky, říkadla, zpívají. Právě proto, že první tři roky života
dítěte mají podstatný vliv na jeho vývoj, řečové schopnosti a komunikaci. Snažíme se být blízko svým dětem a probouzíme úsměv na jejich
tvářích při radostných hrách s říkadly.
Každou středu v 09:00hod v tělocvičně základní a mateřské školy v Troskotovicích. Jsme tu přece pro naše děti :-)
Marcela Čechová

Ještě přidávám odkaz na další fotografie
www.uschovna.cz/zasilka/LEGRKHZM4RYWXT4H-PV8
.
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Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v říjnu 2016
oslavili svá životní jubilea.
Novosádová Jana

.
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Projekt OBEC OBČANŮM
umožní ušetřit občanům městyse
Troskotovice v průměru 5.260 Kč
ročně
Občané těchto obcí se nyní mohou připojit k více než 53.000 domácnostem a 370 obcím po celé České republice, které využívají výhod úspěšného
projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl s iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet
obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat
prostředí v obcích. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří Hustopeče, Velký Beranov, Ostrov u Macochy, Šošůvka, MČ Brno sever, Brno – Bosonohy, Židlochovice, Praha – Lochkov a mnohé další. V první fázi se projekt
soustředí na vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím
snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřili na energiích
5.260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý,
jelikož veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje partner projektu
společnost Terra Group, která je garantem kvality.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ
ENERGIE
Občané městyse Troskotovice se nyní mohou zapojit a ušetřit v průměru
5.260 Kč ročně. Nezávaznou přihlášku můžete vyplnit na
www.troskotovice.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Petrem Eckeltem na tel. čísle 731148672 projekt bude v obcích
spuštěn v měsících listopadu 2016 a lednu 2017. Konzultační místo kam se občané mohou přijít poradit bude uvedeno na letácích včetně termínů a času.

.
Troskotovický kurýr ..

19

Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou adresu
nebo předávejte v místní knihovně.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
Email, Web : kuryr@troskotovice.cz, www.troskotovice.cz
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