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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je tu a nám začíná období prvních větších projektů. Finanční situace je úplně jiná než před rokem, kdy jsme sčítali škody. Za loňský rok jsme
zaplatili více jak pět milionů korun dluhů, které můžeme letos investovat do
oprav a nových projektů. Nemáme jedinou fakturu po termínu splatnosti. Po
složitém vyjednávání nám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) odpustila penále ve výši 220.000,- Kč za neplacené odvody z mezd v letech 2011
– 2014. Na dluzích nám tak zbývá zaplatit jen necelý půlmilion korun. Letos
jsme už zaplatili 630 tisíc Kč za veřejné osvětlení a dalších 560 tisíc Kč za
přeložku vysokého napětí, která bude realizována do konce roku na Jižních
svazích. Připravujeme opravu hřbitovních zdí, předláždění vchodu ke hřbitovu
a rekonstrukci spodního chodníku od Jednoty k Úřadu. V květnu necháme
vyměnit rozpadající se okna v kulturním domě a v červnu začnou opravy na
úřadě. Do konce prázdnin by měla být vyměněna střecha na základní škole.
Ke konci roku očekáváme schválení Územního rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace a ČOV v Troskotovicích. Mimo uvedené akce budou průběžně
řešeny havárie a další nutné opravy, kterých je bezpočet.

Na citlivé téma. . .
Stále častěji se na Úřadě v poslední době zabýváme řešením sousedských
sporů. Vybrat si souseda není možné a někdy se stane, že na sebe natrefí rodiny, které si prostě „nesednouÿ. Na tyto spory pamatuje i Občanský zákoník,
na základě kterého platí obecný zákaz obtěžovat sousedy a ohrožovat výkon
jejich práv. Prakticky je zde provedena známá zásada, že „svoboda jednoho
končí tam, kde začíná svoboda druhéhoÿ. Jinými slovy, vlastník si na
svém pozemku nemůže dělat, co chce. Míra tohoto omezení vlastníků je vyjádřena velice obecně jako „míra přiměřená poměrůmÿ. Zakázáno tedy není
jakékoli obtěžování, ale pouze lokálně nepřiměřené obtěžování. Jiné podmínky
budou panovat v oblasti, kde má každý soused domácí zvířata a jiná omezení
budou v tiché čtvrti se zahradními bazénky (zdroj: internet).
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Usnesení ze zastupitelstva
24. 3. 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: 3 (5-0-3) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené body.
Výsledek hlasování: 5-1-3 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí panu Marku Ševčíkovi, konkrétně: pozemku p. č. 267/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2, jehož
součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 70 – rodinný
dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za kupní cenu ve výši
celkem 1.713.384,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklých pozemků p.č. 264/5 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 449
m2 a p.č. 267/5 – zahrada o výměře 666 m2, obojí za cenu 50,- Kč / m2, tj.
za 55.750,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí paní Andrei Tvrdíkové a/nebo Janu
Jančímu, konkrétně : pozemku p. č. 336/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice
č.p. 67 – rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č.
10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve
výši celkem 1.417.127,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklých pozemků p.č. 336/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
167 m2, p.č. 336/2 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 581 m2, p.č.
336/19 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 168 m2 a p.č. 365/133 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, vše ve vlastnictví Městyse
Troskotovice, katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, Katastrální
úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, vše za cenu
50,- Kč / m2, tj. za 46.900,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Janu a Denise Haluzovým,
konkrétně: pozemku p.č. 330/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 101
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m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 64 –
rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001,
pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši
celkem 1.892.353,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklých pozemků p.č. 1892/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 892 m2, a p.č. 365/136 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2,
v katastrálním území Troskotovice, obec Troskotovice, Katastrální úřad pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obojí za cenu 50,Kč / m2, tj. za 46.500,- Kč Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Janě a Petrovi Fialovým,
konkrétně: pozemku p.č. 336/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100
m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 66 –
rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001,
pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši
celkem 1.389.441,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklé pozemky p.č. 336/20 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 88 m2,
p.č. 336/21 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 573 m2, p.č. 336/22
– ostatní plocha, neplodná půda o výměře 305 m2 a p.č. 365/134 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, v katastrálním území Troskotovice, obec
Troskotovice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov, vše za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 48.550,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Michalu a Lucii Vlachovým,
konkrétně: stavby Troskotovice, č.p. 71 – která stojí na pozemku p.č. 344/2 a
p.č. 343/2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaná na LV č. 10001, pro
katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, a dále pozemku p.č.
344/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 , na kterém stojí stavba,
a to Troskotovice č.p. 71 – rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice,
zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov, za cenu ve výši celkem 1.724.137,- Kč, přičemž kupující doplatí
již jen alikvótní část úvěru dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R
mezi Městysem Troskotovice a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni
uzavření kupní smlouvy. pozemku p č. 344/1 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 311 m2, p.č. 345 – zahrada o výměře 977 m2 a nově vzniklého po-
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zemku č. 365/138 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 468 m2, ve
vlastnictví Městyse Troskotovice, katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnovenkov, vše za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 87.800,- Kč Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Pavlu a Andrei Herko, konkrétně: pozemku p.č. 173/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2,
jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 62 – rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001, pro
katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši celkem 1.507.345,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru dle
smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice a
Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. pozemku p.č. 173/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, a pozemku
p. č. 173/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, na kterých stojí
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: garáž – ve vlastnictví Ing. Pavla Herka, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsané na LV
č. 10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, a nově
vzniklých pozemků p.č. 173/11 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 21
m2 a p.č. 173/2 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 255 m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice,
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
vše za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 16.600,- Kč Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Michaelu a Dagmar Kavickým, konkrétně: pozemku p.č. 175/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
101 m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 63
– rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001,
pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši
celkem 1.531.676,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklého pozemku p.č. 175/4 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 346
m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, katastrální území Troskotovice, obec
Troskotovice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov, vše za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 17.300,- Kč Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Ivanu a Dagmar Maternovým, konkrétně: pozemku p.č. 365/75 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
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100 m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 68
– rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001,
pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši
celkem 1.701.170,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy.Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Lubomíru a Jitce Burianovým, konkrétně: pozemku p.č. 365/76 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
100 m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p.
69 – rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č.
10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za
cenu ve výši celkem 2.115.796,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní
část úvěru dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem
Troskotovice a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní
smlouvy. pozemku p.č. 2157 – orná půda o výměře 1423 m2, ve vlastnictví
Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, a nově vzniklého pozemku p.č. 365/129 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 443 m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, Katastrální úřad
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, vše za cenu 50,Kč / m2, tj. za 93.300,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT souhlasí s prodejem nemovitostí manželům Jaromíru a Blance Ševčíkovým, konkrétně: pozemku p.č. 330/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
101 m2, jehož součástí je stavba, která na něm stojí, a to Troskotovice č.p. 65
– rodinný dům, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, zapsaný na LV č. 10001,
pro katastrální území Troskotovice, obec Troskotovice, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, za cenu ve výši
celkem 1.472.571,- Kč, přičemž kupující doplatí již jen alikvótní část úvěru
dle smlouvy č. 3100/037916-01/02/01-001/00/R mezi Městysem Troskotovice
a Hypoteční Bankou a.s. v aktuální výši ke dni uzavření kupní smlouvy. nově
vzniklých pozemků p.č. 1892/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
707 m2, p.č. 336/24 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 112 m2, p.č.
336/25 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 49 m2 a p.č. 365/135 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2, vše za cenu 50,- Kč / m2, tj. za
44.200,- Kč Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. ZMT souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 301/3, ostatní plocha, o výměře
228 m2, za cenu 100,- Kč / m2 a parc.č. 301/2, zahrada, o výměře 672 m2 za
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cenu 50,- Kč / m2, tj. celkem za 56.400,- Kč, to vše paní Radouchové. Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující. S paní Radouchovou bude
uzavřena dohoda o finančním vypořádání za užívání obecního bytu 61/2.
Výsledek hlasování: 9-0-0 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1540/2, ostatní plocha, o výměře
127 m2 paní Grűn za cenu 50,- Kč / m2, tj. za 6.350,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 5-0-4 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. ZMT souhlasí s postoupením pohledávky ve výši 301.142,- Kč + příslušenství,
kterou městys eviduje za paní Terezu Březinovou, třetí straně.
Výsledek hlasování: 5-1-3 - Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. ZMT souhlasí s nákupem hasičského cisternového vozu s doplatkem do výše
165 tisíc korun
Výsledek hlasování: 6-0-3 - Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 26.3.2016

22. 2. 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: 3 (5-0-3) - Usnesení č. 1 bylo
schváleno.
2. ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené body.
Výsledek hlasování: 5-0-3 - Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. ZMT souhlasí se záměrem směnit s paní Kovaříkovou kus za kus parcelu č.
334/27, ostatní plocha o výměře 98 m2 za pozemek před domem č.p. 238,
ostatní plocha o výměře cca 200 m2 a souhlasí s prodejem parcely č. 336/17
o výměře 866 m2, za cenu 50,- Kč / m2, paní Kovaříkové. Daň z nabytí
nemovitostí hradí kupující. Směna a prodej pozemků budou finálně schváleny
po vytyčení předmětných parcel a vypracování geometrického plánu.
Výsledek hlasování: 5-2-1 - Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1396, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 500 m2, pod RD č.p. 3, za cenu 50,- Kč / m2 (stavba a zahrada), do
podílového vlastnictví paní Ondráškové a panu Mičkovi rovným dílem. Daň
z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. ZMT souhlasí s prodejem pozemku p.č. 289/2, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 234 m2, za cenu 50,- Kč / m2, paní Vávrové. Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 6-0-2 - Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. ZMT souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1702, orná půda, o výměře 242 m2,
za cenu 50,- Kč / m2, panu Wolfovi. Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 6 bylo schváleno.

.
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7. ZMT souhlasí s prodejem pozemků p.č. 365/139, ostatní plocha, o výměře 52
m2, za cenu 50,- Kč / m2, paní Vráblíkové a s prodejem pozemků p.č. 365/140,
ostatní plocha, o výměře 22 m2, za cenu 50,- Kč / m2, panu Vráblíkovi.
Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující. Tímto se ruší usnesení č. 10 ze dne
17.9.2015.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. ZMT souhlasí s prodejem pozemků p.č. 238/29, ostatní plocha, o výměře 272
m2, za cenu 50,-Kč/m2, do podílového vlastnictví manželům Petermannovým
rovným dílem. Daň z nabytí nemovitostí hradí kupující.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. ZMT schvaluje smlouvy č 1030027962/001 a č. 1030026462/001 o smlouvách
budoucích se společností E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. ZMT opakovaně vyzývá p.Ordoše k písemnému doložení stavu a umístění
majetku městyse, který nebyl dohledán, a to do 29.2.2016.
Výsledek hlasování: 5-0-3 - Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. ZMT tímto ruší usnesení č. 4 ze dne 16.3.2015.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. ZMT tímto ruší usnesení č. 9 ze dne 16.3.2015.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. ZMT schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezí městysem
Troskotovice a paní Andreou Zemanovou o koupi pozemku p.č. 157/3, zastavěná plocha, o celkové výměře 107 m2, jehož součástí je stavba, která na něm
stojí, a to Troskotovice č.p. 57, za cenu 989.588,- Kč a dále pozemku p.č.
156/5, ostatní plocha/neplodná půda, o celkové výměře 647 m2 za cenu 50,Kč / m2, tj. za 33.644,- Kč. Tímto se nahrazuje usnesení č. 7 ze dne 4.7.2015.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. ZMT tímto odvolává souhlas s uzavřením smlouvy č. 1030026422/001 o zřízení
věcného břemene, dle usnesení č. 5 ze dne 29.12.2015.
Výsledek hlasování: 5-0-3 - Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. ZMT souhlasí s úhradou 8.228,- Kč za výrobu skříní do školní družiny.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. ZMT schvaluje aktualizaci Směrnice č. 1 o veřejných zakázkách.
Výsledek hlasování: 6-0-2 - Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17. ZMT schvaluje dovybavení kuchyně a tělocvičny ZŠ+MŠ ve výši cca 50 tisíc
Kč.
Výsledek hlasování: 8-0-0 - Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Zápis byl vyhotoven dne: 24.02.2016

http://www.troskotovice.cz/

.
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Historie
Všichni v tomto městečku jsme
odněkud. Jsou zde tací, kteří se
v Troskovicích narodili - těch přibývá
a pak jsou zde občané, kteří se odněkud přistěhovali. Já sám jsem přišel před 21 roky z Maloměřic. Jsme
zde z Mailonta tři, jiní z dalších částí
Brna, další z Českomoravské vrchoviny nebo odjinud. Pak je zde skupina
těch, co se přistěhovali v poválečném
období, kteří sice nejsou rodáci, ale
svým dlouholetým občanstvím si již
tak připadají. A v neposlední řadě nesmím zapomenout na ty, co přežili odsun do Německa – rodina Hafnerů. Ti
jediní jsou praví Troskáči.
To, jak se toto osídlování událo, se
vám pokusím povědět.
Píše se rok 2016 a od doby kdy
sem do obce přišel první dosídlenec
(jak se tehdy těmto rodinám říkalo)
uteklo v Miroslávce spousta vody a
dnes z pamětníků zbyla hrstka lidí.
Snažil jsem se získat od některých
vzpomínky. Podařilo se mně jich získat něco málo od Emila Bravence, ale
to nestačilo. Získal jsem však materiál
ze sborníku třetího semináře v roce
1983 v Kroměříži, který se jmenuje
Socialisace vesnice a proměny lidové
kultury, sestavil ho Václav Frolec, napsala jej Eva Večerková z Moravského
muzea Brno. Tento příspěvek je plně
vypovídající a je jen o Troskotovicích.
Díky jim za něj, sami se postupně dočtete, jak to tehdy po roce 1945 a dalších letech v našem městečku bylo.
Vyberu vám z tohoto materiálu to,

co by mohlo osvěžit paměť pamětníkům a ostatní seznámit s historií obyvatel obce po odchodu Němců. Paní
Večerková tehdy vyzpovídala ty, kteří
s námi už povětšinou nejsou a zaznamenala, jak to tehdy bylo dle pamětníků. Poznejte tedy složitost těch časů
. . . ..
Troskotovice jsou obcí s velikou
různorodou skladbou nového osídlení.
Tato různorodost s postupem času
roste. Mimo ty skupiny osídlenců v letech 1945-1950 se každým rokem přistěhuje někdo další, převážně z Brna.
Počty obyvatel se také různě měnily
v letech 1945 - 1951 od 1050 až po
650 lidí.
Archivní doklady uchazečů o přidělení půdy zaznamenaly tento pohyb. Už v červnu 1945 přišlo šest
rodin od Bystřice pod Pernštejnem
z obcí Býšovec, Věchov a Rožná.
Z Tišnovska šest rodin z obcí Maňová,
Borač a Mašov. Vzápětí po nich 75 rodin z moravských kopanic, především
od Lopeníka, kteří osídlili téměř celou
obec. Většinou byli ze Strání na Uherskobrodsku, s nimi přišlo i několik rodin z Březové a z Bystřice pod Lopeníkem a několik rodin z Nové Lhoty
na Horňácku.
Koncem listopadu 1945 přijelo na
několika nákladních autech 46 rodin
Valachů z Prlova a tři rodiny z Pozděchova a další rodiny z různých
míst Unkovice, Valašská Senice, Újezd
u Luhačovic, Bojkovice a Rožnov pod
Radhoštěm. Prlov byl fašisty 23. 4.
.
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1945 za pomoci slovenských gardistů
vypálen za podporu partyzánům. Za
svou statečnost zaplacenou mnoha životy a spálenými domy obdržela obec
Prlov Řád Rudé hvězdy a možnost dosídlení v Troskotovicích. Tehdy představitelé této skupiny obyvatel dostali
možnost si vybrat z několika lokalit.
Vybrali si Troskotovice a věřím, že nelitovali.
Noví přistěhovalci byli příslušníky
chudších vrstev - drobní držitelé půdy
a zemědělští nebo lesní dělníci z převážně podhorských oblastí moravskoslovenského pomezí. Jejich hlavní náplní obživy byla práce v lese. Prlované
chodili také pracovat na polní práce
až k hranicím s Rakouskem. Celé rodiny chodily na žňové práce na jižní
Moravu. Dokonce Prlovanky chodily
z jara na okopávání řepy na lichtenštejnské dvory v okolí Sedlece. Proto
Prlovanům nebyly hospodářské práce
na jihu Moravy tak vzdáleny jako jiným osídlencům.
V letech 1945-1948 bylo v Troskotovicích 1020 obyvatel, do roku 1951
poklesl počet na 830 a do roku 1951
dokonce na 723. Tento značný pohyb obyvatel do roku 1950 působil značně destabilizačně. V osídlování byla značná živelnost, která
dovolovala tzv. zlatokopům vyrabovat přidělený dům a se svým odjezdem z obce odvézt sebou střešní
krytinu, použitelné trámy a podobně.
Tyto domy bylo nutné v pozdější
době zbourat a na mnohých prolukách v obci je to do dnes znát.
Navíc neúspěšní hospodáři - ponejvíce z Lopeníka se vraceli do svých
obcí. V roce 1946 přišli do obce ještě
další skupinky Prlovanů a Lopeňáků.
.
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Odchod obyvatel zintenzivněl v suchém roce 1947 a dále pak po únorových letech, zhruba tak do roku
1951. Mnozí z nich řešili tak své
vlastní hospodářské obtíže s nezkušeností vést samostatné hospodářství
v nových podmínkách jižní Moravy.
Svůj vliv měla také kolektivizace. Například v roce 1948 odešlo z obce 35
rodin ze Strání z obav ze združstevňování. Na uvolněná místa usedlosti
přicházejí v letech 1949 - 1950 postupně z Chomutovska rumunští Slováci - Rusíni, původem z obce Skejuš
(Scailus) v Temešvárské župě v Rumunsku. Ti představují poslední větší
vlnu osídlení Troskotovic. V obci tak
vznikly tři skupiny obyvatel označených přízvisky dle místa, odkud přišli. Lopeňák, Prlovan nebo také Valach a Rumun. Toto rozlišování přetrvávalo do sedmdesátých let, mnozí si
na ně ještě vzpomenou. Faktem však
bylo, že toto třídění bylo mnohdy překážkou na rozumnou spolupráci a vytvoření lokálního společenství. Svoje
sehrávalo i náboženské přesvědčení a
politická orientovanost těchto skupin,
ale o tom zase až příště.
P.S.: Pokud byste měli k této době
nějaké vzpomínky, které byste chtěli
mým prostřednictvím povědět ostatním,
rád si Vás poslechnu u šálku kávy nebo
u skleničky vína u mne a příště mohou
být s nimi seznámeni ostatní Troskotovičáci prostřednictvím Kurýra. Na radnici by měla být kronika, která bohužel
se již mnoho roků nedoplňuje, ta by měla
korespondovat s tím, co jsem vám napsal. Mnohé si slibuji od překladu kroniky psané švabachem, kterou má u sebe
uloženu pan Hafner.
Jan Paulík

Škola

Škola
Florbalový turnaj 27. 1. 2016
První pololetí jsme v naší škole zakončili tradičním florbalovým turnajem
mezi námi a ZŠ Jiřice. Florbalová euforie ovládla všechny žáčky, a tak se buď
trénovalo anebo roztleskávalo. Děvčata měla tak úžasné choreografie, že jsme
jim pořídili jako pravým roztleskávačkám třásňové ponpony. A snaha se opět
vyplatila. . . Přestříleli jsme Jiřice 16:8!!!

Dopoledne společenských her 28. 1. 2016
V den vysvědčení jsme si po odpracovaném pololetí dovolili odpočinkový
den v podobě společenských her. Každý si donesl svou oblíbenou hru a celé
4 hodiny jsme měli co dělat. I pro nás učitelky bylo toto dopoledne velice
přínosné, neboť jsme se dozvěděly, co je ve světě her nového. Před obědem
jsme si potom rozdali krásná vysvědčení a s chutí se pustili do jídla, vždyť
nás čekal za odměnu i jeden volný den.

Zápis dětí do 1. třídy
Dne 4. února se konal zápis dětí do 1. třídy. Čtyři předškoláčci si vyzkoušeli řadu nástrah, které na ně první ročník chystá - v tělocvičně obratnost a
hrubou motoriku, určování barev a pravolevou orientaci. Odtud se za doprovodu starších kamarádů vydali dále zdolávat matematické úkoly, prozkoušení
řeči, grafomotoriky apod. Všichni byli velice šikovní a můžeme se na ně těšit
1. září, kdy pro ně postavíme na uvítanou zaslouženou slavobránu.

Preventivní program Dobrodružná cesta
Dne 22. 2. k nám zavítala paní magistra Cupalová z PPP Sládkova Brno,
která nachystala pro naše školáky preventivní program zaměřený na posouzení
vztahů mezi spolužáky, na prevenci rizikového chování a stmelování kolektivu.
Děti se vydaly na pomyslnou „dobrodružnou cestuÿ a plnily různé úkoly v podobě psychomotorických her. Na závěr programu žáci ocenili, že je program
bavil a že se dozvěděli nové věci. My jsme zase ocenili odborné a přesto nenásilné zmapování vztahů na škole.

Týden společného čtení
Třetí týden v březnu patřil celý čtení a minipřehazované. Žáci 4. ročníku
se zúčastnili turnaje v minipřehazované, který se konal v Pohořelicích. Odtud
dovezli krásné 3. místo, ke kterému jim gratulujeme. Akce s názvem „Týden
společného čteníÿ zase reagovala na doporučení specialistů, že se má i starším
dětem alespoň 20 minut denně předčítat. A tak každé ráno začínalo předčítáním či společným čtení z knihy Erika Kästnera Luisa a Lotka. Tento týden
vyvrcholil tzv. Noční čítárnou, která se konala ve čtvrtek 17. 3. Účast byla
.
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hojná a tak se nás sešlo celkem 12 nocležníků. Jelikož kniha Luisa a Lotka je
z táborového prostředí, využili jsme soutěže Bludiště a nachystali její obdobu
ve škole. Ve dvou týmech jsme plnili úkoly a sbírali bludišťáky, procházeli
laserové bludiště, snažili se zapamatovat nekrkolomnější slova, řešili kvíz, atd.
Po večeři jsme shlédli filmovou adaptaci naší knihy s názvem Past na rodiče a
aby toho nebylo málo, tak nás před spaním čekala školní stezka odvahy. Hned
druhý den jsme jeli na plavání, takže závěr týdne byl pohodový a hlavně se
vším všudy :)

Projektový den, pyžamková párty a 1. velikonoční jarmark
Již od února jsme ve škole netrpělivě očekávali příchod jara. . . i když se mu
nechtělo stále dorazit, my i přesto zpívali a recitovali jarní písně či pořekadla
a hlavně vyráběli množství výrobků na náš 1. velikonoční jarmark. Ten se
konal společně s projektovým dnem a Pyžamkovou párty ve středu 23. 3.
Nálada byla již od rána skvělá. Některé děti si opět nachystaly úvodní povídání
k zadaným tématům, při samostatné práci pracovali všichni více než svědomitě
a na závěr byl utržen rekord v množství splněných volitelných úkolů. A tak
není divu, že se i s body do celkového bodování roztrhl pytel. Ještě nás čekají
2 projektové dny, než dojde na velké celoroční vyhodnocení. Děti ve školce
si také užily zážitkové dopoledne, plnily nejrůznější soutěže a hlavně byla
pohoda, jelikož strávily celé dopoledne v pyžamkách. Následující jarmark ještě
doplnil příjemné dění. Nejen, že se prodávalo a nakupovalo, ale i degustovalo
množství maminkami napečených moučníků a na závěr i vystupovalo. Za ZŠ
i MŠ jsme rádi, že jste po delší době zavítali do školy a podpořili
naši snahu. Nejen, že jsme vydělali velice pěknou částku 4735 Kč, za
kterou mnohokrát děkujeme, ale díky jarmarku si děti vyzkoušely
i práci s novými materiály a především se obohatily o zkušenost
z finanční gramotnosti díky prodávání. Za věnovaný materiál náleží
velké poděkování paní Kamile Kratinové.

Jiřická notička 6. 4. 2016
Zatím nejnovější akcí je účast žáků ZŠ i dětí z MŠ na Jiřické notičce. Opět
jsme nenechali soutěž tzv. napospas a důsledně se připravovali. . . a úspěch
nás zase neminul. Z 9 míst jsme ukořistili 6 a z toho byly 2 zlaté medaile, 2
stříbrné a 2 bronzové. Máme to ale šikovné žáčky zpěváčky!
Novinkami na školní zahradě je trojice zakrslých Teddy králíků, kteří jsou
dětem pro potěchu a pomazlení, dále vysázení školního sádečku ovocných
stromů a keřů a zakládání školního záhonku. Závěrem chceme opět všem rodinám ale i přátelům školy velice poděkovat, za projevenou náklonnost, sběr,
dary či věci, které do školy nosíte. Máte náš VELKÝ DÍK. Na úplný konec
dovolte, abychom Vás pozvali na akce budoucí. Více o akcích a jmenný seznam
.
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poděkování na www.zstroskotovice.cz.
Sobota 30. 4. Pálení čarodějnic ve spolupráci se spolkem Vitas
Středa 4. 5. Vzdělávací program „Noční dravciÿ
Pondělí 9. 5. Hry bez hranic – Pohořelice
23. 5. – 27. 5. Škola v přírodě se ZŠ Vlasatice
Středa 1. 6. Den dětí + „Kočárková párty v MŠÿ
Pondělí 13. 6. Školní výlet do Lednice – program o Karlu IV., návštěva konírny
Středa 16. 6. Olympiáda okolních škol
Den s integrovaným záchranným systémem – žáci 4. ročníku
Středa 29. 6. Školní akademie
1. – 20. 7. Příměstský tábor Starověcí Řekové a olympijské hry + provoz MŠ

www.zstroskotovice.cz
Za kolektiv vyučujících Mgr. Veronika Vráblíková

.
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Posezení se seniory
Jako každým rokem, tak i letos se sešli naši senioři v pátek 19.2. v Troskotovickém kulturáku. Zde na každého čekal malý dárek, který si pak všichni
odnesli domů jako připomínku tohoto setkání. Na začátku je pan starosta
přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. Sám některé dámy vyzval k tanci.
Jelikož si naši senioři donesli pytel plný dobré nálady, netrvalo dlouho a zábava se rozběhla do plných otáček. Příjemnou atmosféru zpestřil p. Hroudný
známými písničkami a hrou na varhany. Ti, kterým jejich zdravotní stav nedovolil si zatančit, doprovázeli zpěvem. Věřím, že se tato akce vydařila a naši
senioři si ji užili plnými doušky.

Alena Novosádová

Brigáda na dětském hřišti
byla naplánovaná na sobotu 23. dubna, s tím, že natištěné letáky s informací o této akci jsme roznesli s předstihem do každé domácnosti. Přesto, že
předpověď počasí nevěstila nic dobrého, nakonec nám počasí přálo a brigáda
se uskutečnila. Sešlo se dvacet nadšenců, kteří se se zápalem dali do díla. Rylo
se, hrabalo, kopalo, brousilo, natíralo. . . do pozdního odpoledne. Za zmínku
stojí například to, že nejstaršímu zúčastněnému brigádníkovi bylo 75 let, naopak nejmladšímu 8. Velký dík patří všem, kteří si v dnešní uspěchané době
udělali čas a pomohli nám zvelebit zase kousek obce.
Marie Mičková
.
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Tvořivá dílna
Tentokrát začnu informací, že provoz Tvořivé dílny byl omezen. Nescházíme se již pravidelně každý týden. Důvodem omezení je to, že se nám zlepšilo
počasí a děti to už více než k nám, táhne ven na vzduch. Jsme rádi, že nám
děti věnovaly svůj čas během zimního období a teď jim pobyt na čerstvém
vzduchu samozřejmě schvalujeme.
Nicméně, Tvořivá dílna nekončí ! Materiálů máme dost, nápady k tvoření
máme taky, takže určitě vše využijeme opět na 100%. Scházet se budeme
během následujících měsíců nárazově, vždy k nějakému významnému datu,
abychom svými výtvory potěšili maminky ke Dni matek, abychom si udělali
třeba radost ke Dni dětí apod . . .
Termín konání Tvořivé dílny budeme oznamovat vždy prostřednictvím
hlášení místního rozhlasu, připravíme program, materiály a budeme se těšit
na všechny děti, které si budou chtít jarní čas zpestřit s námi.
Nejbližší setkání se bude konat v sobotu 07.05.2016 v naší dílničce, v budově Obecního úřadu. Vyrobíme něco pěkného k již avizovanému Dni matek.
Na maminky přece zapomenout nemůžeme, takže tímto zveme všechny děti,
aby nelenily a přišly pro své maminky něco pro radost zhotovit. Předpokládané trvání dílničky je 2 hodiny.
Budeme se těšit!!!
Zároveň bychom chtěli touto cestou i poděkovat za možnost pochlubit se
a přivydělat si našimi výrobky na tzv. Mikulášské besídce. Dětem se pilná
práce vyplatila a byly z vydělaných korunek nadšené. Děkujeme všem, kteří
se rozhodli si od nás vánoční přáníčko nebo nějakou drobnost zakoupit.
Musím také pochválit, a to moc pochválit, všechny šikulky, které s námi
tvořily Betlém na výstavu do Břežan, mnozí naši spoluobčané se výstavy
v předvánočním čase v Břežanech zúčastnili a myslím, že naše dílo nám ostudu
rozhodně neudělalo.
Něco málo jsme připravili i na MDŽ a děti byly s drobnou pozorností
popřát i všem ženám v chráněných bytech. Věřím, že i nadále budeme vyrábět,
tvořit a dělat radost.
Martina Novosádová

.
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Maškarní ples 2016
Letošní dětský karneval byl obzvláště vydařený, jak programem tak účastí.
Celé odpoledne nám hrál a zpíval „Šáša Viktorÿ a jeho kolegyně z Brna. Karnevalového veselí se zúčastnili místní i přespolní, děti všech věkových kategorií
i jejich rodiče a prarodiče. Nejmladšímu účastníkovi byly pouhé 4 měsíce. Poznáte ho na fotografii?

Je to nový občánek Troskotovic Ondřej Kolman. Vystupující měli připraven velmi zajímavý program, takže roztancovali jak děti, tak také dospělé a
parket byl plný až do večerních hodin. Nejvíce se líbila Makarena.

.
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Většina dětí přišla v masce, takže jsme mohli vidět princezny, víly, loupežníky, všelijaká zvířata a pohádkové postavy. Všechny děti byly odměněny
malými dárky od sponzorů, kterým bychom touto cestou chtěli dodatečně
ještě jednou poděkovat.

A závěrečným hvizdem ukončil rozpustilou zábavu malý výpravčí společně
s želvičkou. A už se můžeme těšit na příští ročník.
Irena Křížová

.
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Taneční kurz pro ženy

Fašank

Brigáda na dětském hřišti

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v březnu a dubnu 2016
oslavili svá životní jubilea.
Bohatý Josef
Jančářová Ludmila
Kalina Josef
Hanáková Ludmila
Mikulinec Jaroslav

.
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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.
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