IV. ročník

Číslo 1

Troskotovický kurýr

Únor 2011

Úvod

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
držíte v rukou první číslo Troskotovického kurýra v tomto roce.
Doufáme, že články, které zde naleznete, vás zaujmou a potěší.
Pokračujeme historií Troskotovic, dočtete se například o činnosti Červeného kříže a oddílu stolního tenisu, nebo si společně
připomeneme malým ohlédnutím setkání seniorů, dětský karneval
či myslivecký ples.
Věříme, že vám budou užitečné také aktuální informace z obecního úřadu o blížící se celostátní akci Sčítání lidu, domů a bytů.
Za celou redakční radu vám přejeme smysluplně prožitou dobu
postní a příjemný začátek jara.
redakce

Obr. : Posezení s důchodci

.
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Úvod

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obec zadala zpracování nového územního plánu tak, aby byly i
v následujících letech vytvořeny předpoklady pro její další rozvoj.
Reaguje tak na nové potřeby a požadavky občanů a na legislativu (zákon č. 183/2008 Sb,. o územním plánu a stavebním řádu
a právní předpisy související), z nichž vyplývá ukončení platnosti
stávajících územních plánů.
Předmětem návrhu územního plánu jsou plochy pro bydlení,
občanskou vybavenost, výroby a rekreaci.
Novou výstavbu bude možno realizovat v tzv. stabilizovaných
plochách – např. pro bydlení v prolukách mezi stávajícími rodinnými domy – a na plochách nových, navazujících na zastavěné
území obce.
Pro zkvalitnění života v obci jsou navrženy plochy pro chybějící
občanskou vybavenost, a také pro krátkodobou rekreaci s cílem
vytvořit sportovně rekreační zázemí obce.
Součástí územního plánu je řešení dopravy tak, aby byly odstraněny dopravní závady a zajištěna dostupnost všech stávajících
i navrhovaných ploch, stejně tak je tomu při řešení technické infrastruktury.
Kromě toho je předmětem územního plánu řešení problémů
v krajině – např. zlepšení vodního režimu a navržení opatření pro
odstranění problémů s povrchovými vodami apod.
Před schválením územního plánu proběhne na obecním úřadě
veřejné projednání s našimi občany, každý bude mít možnost se
k tomu vyjádřit.
Michal Ordoš
starosta městyse Troskotovice

Starosta městyse Troskotovice stanovuje termín
schůze zastupitelstva městyse Troskotovice na pátek 11. březen 2011 v 17h - zasedací místnost obecního úřadu. Tímto se ruší
původní termín sobota 19. 2. 2011.
11. březen 2011 v 17h
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Obec

Z evidence obyvatel
K 31.12.2010 bylo v Troskotovicích k trvalému pobytu hlášeno 663 osob. Během roku se přihlásilo 6 a odhlásilo 6 osob. Narodily se 2 děti a zemřely 4
osoby.

Notářka
Úřad městyse Troskotovice oznamuje úřední dny JUDr. Žídkové Jarmily. Vždy
ve čtvrtek, v době od 13:30 hodin.
24.
28.
26.
23.

březen 2011
dubna 2011
května 2011
června 2011

Kominík
Kominictví Jaromíra Baráka (tel. 603 540 322) oznamuje občanům, kteří mají
zájem o revizi a čištění komínů (povinné dle nařízení vlády č. 91/2010 a dle
platné normy ČSM 734201/2010), aby se nahlásili na obecní úřad u paní
Bělíčkové na tyto termíny:
st 9. března 2011
pá 3. června 2011
pá 24. června 2011
so 17. září 2011

.
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Oznámení
5. března 2010

Fašank – masopustní průvod bude zakončen večerní zábavou, kterou pořádá DNS Troskáček.

Zastupitelstvo – Starosta městyse Troskotovice
stanovuje termín schůze zastupitelstva městyse
Troskotovice na pátek 11. březen 2011 v 17h - zasedací místnost obecního
úřadu. Tímto se ruší původní termín sobota 19. 2. 2011.
11. březen 2011 v 17h

24. dubna 2011

Velikonoční zábava – pořádaná obecním úřadem.

7. květen 2011

Košt vína – Již tradiční akce nejen místních vinařů, která se koná pod záštitou městyse Trosko-

tovice.
27. květen 2011

Noc kostelů – farnost Troskotovice se připojí
k tomuto celostátnímu projektu.

www.nockostelu.cz

.
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Sčítání lidu, domů a bytů
25./26. března 2011
Distribuce sčítacích formulářů
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám
předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na
požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované
návštěvě sčítacího komisaře, budou
k dispozici na poště, jejíž adresa a
provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem
do Vaší schránky.
Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat,
pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky.
K vyplnění použijte nejlépe černou
kuličkovou tužku. Formuláře prosím
nepřekládejte.
Prohlédněte si vzory sčítacích
formulářů:
• Sčítací list osoby - vyplňuje se
za každou osobu.
• Bytový list - vyplňuje faktický
uživatel bytu (bez ohledu na
právní důvod užívání bytu a
délku pobytu v bytě) za každý
byt - za jeden byt jeden formulář.
.
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• Domovní list - vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý
dům - za jeden dům jeden formulář.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i
elektronicky.
Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato
inovace by měla vést ke snížení
administrativní zátěže respondentů.
V žádném případě však nebudou
předvyplněny osobní údaje.
Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
• předáte je sčítacímu komisaři
při jeho druhé návštěvě jako
volné listy nebo v zalepené
obálce, kterou Vám komisař na
požádání vydá
• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou
v obálce s předtištěnou adresou
P.O. Boxu
• nebo je vyplníte elektronicky
• osobně odevzdáte na poště
Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 je dána zákonem č.
296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a
bytů v roce 2011 a týká se všech osob,

Aktuality

které se v rozhodný okamžik nachá- Česká pošta, s. p.
zejí na území České republiky nebo
Společně se sčítacími komisaři
mají na území České republiky trvalý
České
pošty budou sčítání provádět i
nebo povolený přechodný pobyt.
komisaři Českého statistického úřadu,
zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá minisKdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné terstva – ministerstvo vnitra (např.
provedení sčítání, zpracování a zpří- osoby v azylových zařízeních), obrany
stupnění jeho výsledků zajišťuje na (např. vojáci na území České rezákladě zákona č. 296/2009 Sb., o sčí- publiky a v zahraničí), zahraničních
tání lidu, domů a bytů v roce 2011, věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti
Český statistický úřad.
Smluvním partnerem pro prove- (osoby ve vězeňských zařízeních a ve
dení terénních prací při sčítání je vazbě).

.
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Historie

Historie Troskotovic
V minulém čísle Kurýra jsem Vám
pověděl o rondelu lidí z let asi 3500
před naším letopočtem. Snad bych
měl ještě dodat, že rondel neboli rondelou bylo pravěké sídliště obklopené
příkopem a jeho půdorys byl blízký
kruhu nebo vlastně něco jako brambora tedy rondelou.
Nyní se přeneseme v čase zhruba
o cca 3500 – 3600 roků. Civilizaci na
našem území ovládli Markomané, na
Slovensku žijí jim příbuzní Kvádové.
Jsou to germánské kmeny, které vytlačily Kelty. Území je pod vládou Římanů, ale tyto kmeny jsou s nadvládou Říma nespokojeny a tlačí na ně
svými výboji až do blízkosti několika
pochodů od Říma.
V roce 166 našeho letopočtu začal Řím spravovat po císařích Caligulovi, Claudiovi a Nerovi inteligentní
císař Marcus Aurelius. Aby zabránil
rozpínavosti germánských kmenů, poslal svoje legie proti Markomanům a
vytlačil je až do poloviny Moravy,
za dnešní Olomouc. Na linii Linec –
Nitra vytvořil řetězec asi 25 stanic po
cca 2500 legionářích. Ve středu této linie byla oblast pod Pálavou a na kopci
nad bývalým Mušovem (tam, kde jsou
nad silnicí do Mikulova vinné sklepy)
bylo vystavěno sídliště pro cca 40000
obyvatel, legionářů, řemeslníků a jejich rodiny. Vyrábí se zde keramika,
zbraně, oblečení, dokonce se zde razí
denáry.
Píše se rok 172 po Kristu, sídliště
je rozloženo na této vyvýšenině Hradisku a táhne se nad Vlasatice smě.
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rem k nám. Když uvážíme, že je to
pouhých 6 km po vrcholu pahorkatiny, pak obyvatelé našeho údolí museli být zotročeni pro službu Římanům. Jsou zde mimo vinic i pole a
pastviny pro stáda dobytka, vše pro
zásobování římského sídliště.
Místní se naučili všemu, co Římané potřebovali. I tak se šířila civilizace. V Charvatské Nové Vsi, v Pasohlávkách, v Přibicích i v Iváni byly archeology objeveny základy sídel, která
časem mohla přerůst do antické metropole. Škoda, asi bychom zde po nich
měli podstatně víc památek.
Keltové také měli rádi vínečko, dokonce je dokázané, že mu holdovali již
v 5. století před Kristem a vozili si
je v různých amforách domů. Řekové
je proto označovali za opilce. To byla
však výsada jen těch nejmocnějších.
Germáni, kteří je vytlačili, vínu moc
nedali, ti byli spíš na kvas – pivo.
Vinnou révu zde začali pěstovat až
Římané. Jejich velitelé zřejmě usoudili, že nenechají legie lenošit, a tak
začali zakládat vinice. V roce 172 po
Kristu jsou zde klučeny lesy a zakládány vinice a pole, kraj se mění v kvetoucí krajinu.
Ve dvacátých letech minulého století archeolog Dr. A. Gnirs byl první,
který našel na Hradisku pozůstatky
po honosných lázních a stejně tak honosném domu. Cihle byly označeny
písmeny LEGXGPF – značkou legie
deváté, zbožné, dvojité a věrné. Tak
se jmenovala.
Po Šedesáti letech se v průzkumu

Historie

pokračovalo a bylo odhaleno celé sídliště se spoustou předmětů, když se
přišlo na to, že v blízkosti opevněného
sídliště byla nemocnice pro legionáře.
Císař Marcus Aurelius však v roce
180 n.l. zemřel a jeho nástupce, syn
Commudus, už neměl ambice svého
otce, stáhl legie pod Dunaj a Marko-

manům platil za příměří.
Co se dělo dál s naším Troskotovickým kopcem a údolím si povíme
příště, kdy se podíváme do 9. století
a dalších.
Jan Paulík
(Zdroj History revue čís. 3/2010)

.
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MS Kormorán Troskotovice
Byl jsem požádán redakcí časopisu Troskotovický kurýr o napsání
článku na téma – „Myslivecké sdružení Troskotovice a jím pořádané kulturní akceÿ.
Ještě v minulém roce bych začal
tradičním mysliveckým plesem, který
každoročně otevírá kulturní a společenský život našeho sdružení. V letošním roce však tuto akci „předběhlyÿ
Vepřové hody, které se uskutečnily 5.
února 2011. Jednalo se o první podobnou akci, kterou naše sdružení pořádalo, takže jsme se nevyhnuli jistým organizačním problémům. Především jsme nedostatečně odhadli zájem našich spoluobčanů o zabíjačkové
výrobky, které byly vykoupeny již během dopoledne. Dnes jsme zas o něco
chytřejší a věřím, že příští ročník bude
bezchybný.
Jak jsem již uvedl výše, každoročně pořádáme myslivecký ples.
O tuto akci je ze strany našich spoluobčanů asi největší zájem. To ostatně
dokazuje mimo jiné i to, že ten letošní,
který se uskutečnil 19. února 2011, byl
již dvanáctým. Věřím, že i tentokrát
se tato kulturní a společenská událost
vydařila a všichni zúčastnění zde strávili příjemný večer, na který budou
dlouho vzpomínat.
Další dnes již neodmyslitelnou
akcí, kterou naše sdružení pořádá,
jsou střelby. Zde je tradice ještě delší
než u plesu a její začátek sahá až do
dob, kdy myslivost v naší obci vykonávali naši dědové. V krásném prostředí myslivecké střelnice, která pro.
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chází postupnou a dlouhodobou rekonstrukcí, se každoročně uskutečňují
jedny myslivecké střelby, kde si může
každý zájemce vyzkoušet své střelecké
dovednosti. Ti nejlepší jsou poté odměněni cenami, které jim připomínají
jejich úspěch ve střeleckém závodu.
Ti, kterým střelba na asfaltové holuby nic neříká, zde mohou strávit
příjemný den a večer ve společnosti
svých přátel a známých. Střelecké závody pořádáme pouze jedny do roka.
Je to dáno především tím, že na střelnici není zavedena elektřina a voda,
čímž je organizace této akce o to složitější. Navíc, jak se stalo již pravidlem,
v den konání střeleb téměř vždy zaprší, což velmi komplikuje dopravu na
střelnici a zpět do vsi. Přesný termín
těch letošních střeleb sice ještě nebyl
stanoven, ale stejně jako v minulých
letech se bude jednat o některou sobotu měsíce června.
Možná by se zdálo, že výčet kulturních a společenských akcí pořádaných mysliveckým sdružením Troskotovice je tímto vyčerpán. Dovolím si
však ještě zmínit dvě věci. Tou první
je pořádání podzimních mysliveckých
honů. Někomu se může zdát, že myslivecký hon nespadá do kategorie kulturní a společenské, ale já jsem názoru
opačného. Myslivecký hon je společenská akce, které se účastní jak myslivci samotní tak i veřejnost, která má
nějaký vztah k přírodě a k mysliveckým zvykům a tradicím.
Tou druhou oblastí je samotná
myslivna. Jak všichni víme, je tento

Organizace

objekt hojně využíván našimi spoluobčany pro různé druhy akcí jako například oslava narozenin, konání svateb či pohřbů. V minulosti se zde
taktéž pořádal košt vína pod záštitou městyse Troskotovice. Myslivecké
sdružení Troskotovice si je vědomo
významnosti tohoto zařízení pro naši
obec, a proto jakmile je to jen trochu možné, vycházíme všem zájemcům o zapůjčení myslivny vstříc.
Chtěl bych na závěr využít této
příležitosti a poděkovat všem spoluobčanům, obecnímu zastupitelstvu
městyse Troskotovice a v neposlední
řadě i všem soukromým podnikatelům, kteří v minulých letech pomáhali
našemu sdružení s organizací všech

výše uvedených akcí. Bez jejich přispění a ochoty pomoci by to pro nás
bylo o mnoho složitější. Věřím, že
v budoucnu tomu nebude jinak.
To je výčet asi těch nejdůležitějších kulturních akcí, které organizuje a zajišťuje MS Kormorán Troskotovice. Ovšem tato oblast je pro
naše sdružení oblastí pouze okrajovou. Myslivecké spolky jako takové
mají ve své náplni práce především
ochranu volně žijících druhů zvěře a
krajiny, ve které všichni žijeme. Ale
o tom snad někdy v příštích vydáních.
Jan Ondrášek
předseda MS Troskotovice

Červený kříž Troskotovice
Červený kříž Troskotovice udržuje svoje tradice již několik desetiletí. Většina
členů je dobrovolnými dárci krve a vlastní Jánského plaketu za 10, 20 a 30
bezplatných odběrů.
Každoročně pořádá průvod masek po vsi takzvaný Fašank. Letošním rokem
proběhne 5. března.
V květnu se uskuteční již desátý jednodenní poznávací zájezd po městech
Čech a Moravy, na který se mají možnost přihlásit i nečlenové Červeného
kříže.
V uplynulých letech jsme navštívili například Český Krumlov, Písek, Kutnou Horu, Telč, Jindřichův Hradec, Safari ve Dvoře Králové a ještě mnoho
dalších. V letošním roce je předběžně naplánovaný výlet do Adržbachských
skal.
Seniorům Červeného kříže chodíme přát k jejich jubileím.
Věra Bělíčková

.
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Dětský národopisný soubor
Troskáček
Zhodnocení činnosti DNS Troskáček o. s. za rok 2010. Akce za rok
2010:
Leden:

Červenec:

9. Tříkrálová sbírka Troskotovice
24. Dětský krojový ples Bulhary

16. Letní noc s CM Troskotovice
24.-31. Soustředění Svojanov

31. Dětský krojový ples
Stará Břeclav

Srpen:
15. Dětské hodečky Dolní Dunajovice

Únor:

Září:

13. Fašank Troskotovice
26. Posezení pro seniory Troskotovice

25.-26. Hody Troskotovice

Březen:

27. Hodečky Troskotovice
Říjen:

20. Beseda u cimbálu Troskotovice
Duben:
18. Vítání občánků Troskotovice

23. Dýňové slavnosti Troskotovice
30. Dušičkový guláš Drnholec

Květen:

Prosinec:

1. Košt vína Troskotovice
22. Siločáry Duše dítěte Bánov
Červen:
5. Krajem kvetoucí révy Velké Němčice
(Pro pana Ing. Herka)
12.-13. Mezinárodní dětské fol. dny Liptál

4. Jarmark Dolní Dunajovice
11. Jarmark Drnholec
11. Vánoční koncert Troskotovice
24. Betlémské světlo Troskotovice
26. Koledy při Mši svaté Troskotovice

V roce 2010 jsme se tedy buď zúčastnili nebo uspořádali celkem 23 akcí
z nichž 13 bylo v Troskotovicích.

Dotace od městyse Troskotovice pro DNS Troskáček o.s. za rok
2010:
V roce 2010 jsme od městyse Troskotovice obdrželi 4 dotace v celkové výši
16.500,- Kč, které byly využity následujícím způsobem:
3000,- Autobus na dětský krojový ples Bulhary
3000,- Autobus na dětský krojový ples Stará Břeclav
4000,- Skleničky s potiskem (beseda u cimbálu 20. 3.)
6500,- Hudební doprovod (Letní noc s CM 16. 7.)

Tímto děkujeme městysu Troskotovice za poskytnuté finanční prostředky,
zvláště pak bychom chtěli poděkovat za poskytnutí prostor v budově Úřadu
městyse pro uskladnění obecních krojů, našeho inventáře a pro zkoušky s dětmi.
.
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Na rok 2011 jsme městys Troskotovice žádali o dotaci 39.500,- Kč na dokompletování hudební aparatury, kterou využíváme spolu se ZŠ a MŠ Troskotovice a na zakoupení elektronických kláves pro zlepšení hudební výuky. Dále
jsme žádali o 20.000,- Kč na činnost DNS Troskáček o. s. (krojové dovybavení, autobusy na akce, pořádání kulturních akcí v obci). Součástí žádosti
byla i dotace 10.000,- Kč na údržbu, čištění a opravy obecních krojů. Žádost
jsme podali na úřadu městyse ke konci listopadu 2010 a dodnes nám, bohužel,
nepřišlo ze strany městysu žádné vyjádření.
Chtěli bychom také poděkovat paní Vráblíkové a paní Szabové, které nám
za odvoz věnovaly skříně na uskladnění krojů.
Děkujeme také Všem občanům, kteří v hojném počtu navštěvují naše akce
a rádi Vás opět uvidíme na všech námi pořádaných akcích.
Radka Novosádová
vedoucí DNS Troskáček

Sokol Troskotovice – oddíl
stolního tenisu
Již několik let působí na sportovním poli Troskotovic spolu s oddílem
kopané oddíl stolního tenisu.
Soutěž se hraje v zimním období a to většinou od října do března. Výhodou
tohoto sportu je, že v soutěži není potřeba mnoho hráčů a to, že se hraje
v zimě.
Základní družstvo tvoří 4 hráči. V současné době čítá náš oddíl 6 hráčů.
Hráči reprezentující Troskotovice jsou: Lukša Břetislav ml., Novosad
Jiří st., Lokaj Stanislav, Sirbu Jan, Sýkora Marek, Strouhal Jaroslav. Zde je vidět, že se stolní tenis dá hrát i v pozdějším věku.
V okresním přeboru Znojemska, který hrajeme, je 9 družstev a my se
nacházíme na 5. místě.
O popularizaci tohoto sportu se snažíme i tím, že každý rok pořádáme
Vánoční turnaj a to jak pro hráče, tak i nehráče. Perspektivu pro další roky
vidíme i v tom, že paní Škurková se tomuto sportu se žáky ZŠ věnuje a nadále
rozvíjí.
Stanislav Lokaj

.
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Tříkrálová sbírka – poděkování
Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za pomoc a štědrost při Tříkrálové sbírce, která u nás proběhla v sobotu 8. ledna
2011. Forma této pomoci se stává odrazem lidskosti a úcty k člověku.Celkový
výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 v Troskotovicích činí 11 907 Kč.Využití prostředků je široké a peníze budou použity na projekty Oblastní charity Znojmo,
na projekty Diecézní charity Brno, na humanitární projekty v zahraničí a na
projekty Charity ČR. Poděkování patří také dětem, které se ochotně převlékly
za krále a v nepříznivém počasí „koledovalyÿ.

Posezení se seniory
V pátek 11. února 2011 se v 16 hodin sešlo v místním kulturním domě na
padesát seniorů, aby společně poseděli, popovídali si a zatančili s dechovou
hudbou Skoroňáci. Dobré jídlo a pití zajistil obecní úřad a spokojení účastníci
se domů rozcházeli po 22 hodině. Na památku si odnesli krásné porcelánové
hrníčky.

Dětský maškarní ples
Na sobotu 12. února 2011 připravil obecní úřad pro naše nejmenší dětský
maškarní ples. Každé dítě dostalo při vstupu balíček sladkostí. V sále se sešlo
kolem sta dětí v nejrůznějších maskách a tak bylo možno vidět celé sobotní
odpoledne tancovat na parketě princezny, prince, indiány, víly, Bořka stavitele,
pejsky, kovboje, rytíře, bojovníky nebo červené Karkulky a jiné bytosti. Mezi
tancováním měly odvážné masky možnost vyhrát sladkou odměnu při různých
soutěžích. Domů si děti odnášely kromě cukroví také zážitky a dobrou náladu.
Poděkování patří místním sponzorům: Dana Horáková, Pěstitelská pálenice
Zdeněk Ondrůšek, Juriga Josef, Juriga Luďek, COOP Moravský Krumlov,
MS Kormorán, Pohostinství Šárka Šimoníková, Červený kříž Troskotovice.

.
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Připomínky občanů:
Každá větší díra má pojmenovány ulice. My jsme hrdě převzali titul městys,
ale není nám stydno psát po internetu či v hlášení místního rozhlasu, že byla
opravena silnice od Prátového po Filovo apod. V této obci již v 16-tém století,
kdy jsme byli městečkem, bydlel bych na Zelné ulici. Výroba tabulek s označením by nebyla přece tak finančně náročná. Názvosloví by se mělo možná
odvozovat z historických názvů nebo podle toho, kde se ulice nachází – např.
Třešňovka.
Jan Paulík
Každý jistě děkuje zastupitelům za likvidace prasečáků, jenže k prasečákům
jsme si zvykli vyvážet zkompostovatelný odpad, např. ostříhané větve nebo
otrhanou nať. Kam s tím dnes? Obec by měla zavčas vymezit skládky a ty po
zaplnění likvidovat, a to dřív, než si každý potichounku vybere „vhodnéÿ místo
sám. Pak bychom byli tam, kde jsme byli před rekultivací prasečáků a myslím
by to bylo jen víc vidět a obec by měla o starost s divokými skládkami navíc.
Jan Paulík
Chtěl bych požádat občany, aby se více zajímali o chod a hospodaření naší
obce. Např. z dílčích auditů ze dne 9. listopadu 2010 a 8. února 2011 vyplývá,
že naše obec nemá zcela v pořádku záznamy o svém hospodaření. Tyto audity jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
dostupné na obecním úřadě.
Václav Dovrtěl

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v lednu a únoru oslavili svá životní jubilea.
NOVOSÁD Jan
PRACHAŘ František
KRATINA Jan
KURTIN Drahoslav
ZDRÙBECKÝ Josef

.
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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. duben 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.

