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Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
počasí se nám vyletnilo, možná až příliš. Zatímco vloni jsme nestačili sekat
trávu, letos chodíme po hlíně a nestačíme zalévat zeleň. Vysázeli jsme už 19
nových stromků. Najdou se bohužel i tací, co je bez milosti záměrně lámou.
Letošní naplánované projekty s mírným zpožděním běží. Potvrzena je
výměna hlavního vodovodu podél hlavní silnice od hlavního uzávěru až
k Polčákům a od zastávky kolem kapličky až k Novosádům společně
s novým chodníkem.
Se Stavebním úřadem v Pohořelicích řešíme lávku přes potok u zděné
trafostanice, revitalizaci parku pod školou a nový plot na dětském hřišti za
umělkou. Tři nové čekárny na autobusové zastávky naproti úřadu, u hřbitova
a u Jančíků se vyrábí… Na dětském hřišti pod topoly máme nové fitness
prvky, před Jednotou nové parkoviště.
Svoz velkoobjemového odpadu i nadále probíhá a pomalu je vidět, že jsme
se největšího nepořádku zbavili…
Pochlubit se můžeme dokončenými opravami vnitřních prostor našeho
kulturního domu za více jak 600 tisíc korun. Výsledek za to rozhodně stojí.
Váš starosta

Dětský den
V sobotu 3. 6. 2017 proběhl krásný a energií nabitý dětský den. Účast byla
hojná, přišli děti i dospělí. Byly připravené soutěže s odměnami a nechybělo
ani dobré občerstvení. U školy stál i nafukovací hrad, trampolína a další
dětské atrakce. Vyvrcholením celého dne bylo koupání dětí v pěně, kterou
pro ně jako překvapení přichystali místní hasiči. Bylo to opravdu pěkné a
příjemné sobotní odpoledne. Akce se vydařila a děti odcházely rozradostněné
domů. Tímto mi dovolte, abych poděkovala za dobře odvedenou práci všem
zaměstnancům školy, obecnímu úřadu, hasičům a všem ostatním spolkům,
kteří se na rozdávání radosti dětem podíleli.
Pavla Pospíšková
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Naše škola a školka
Rok se zase sešel s rokem a děti čeká to nejkrásnější období… Nutno říci, že
hlavní prázdniny mají opravdu zasloužené a mají nárok na odpočinek od
každodenních povinností. Druhé pololetí se téměř nezastavily, dnů volna
bylo poskrovnu a nároky malotřídky jsou v mnohém větší než v úplných
školách (nikdo se před paní učitelkou neschová ☺). Stejně tak děti z MŠ se
těší na maminky a tatínky, kteří jim budou o prázdninách plně k dispozici…
Pro ně je to také každodenní zaměstnání. Když to shrnu, máme opravdu
šikovné děti!
Jaro bylo plné soutěží, a to jak sportovních, tak i recitačních a pěveckých.
Sportovalo se na Hrách bez hranic a žáci 2. a 3. ročníku zkusili účast na
plaveckých závodech.
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Jakub Dovrtěl „vyrecitoval“ krásné 2. místo na recitační soutěži ve
Vlasaticích a na pěvecké soutěži Jiřická notička vyzpívalo skvělé umístění
hned několik děvčat, včele s Janičkou Jarošovou, která konečně po letech
zaslouženě zvítězila.
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Jako tradičně jsme při příležitosti Dne Země vyrazili na turistický výšlap,
tentokrát až na Vysočinu, kde jsme si prošli nádhernou lesní Stezku malého
človíčete, která skrývala množství úkolů. Jako bonus předcházela
v předešlém týdnu ukázka dravců od skupiny Zayferus, jež si pozvala
Základní škola ve Vlasaticích a na kterou nás taktéž přizvali. Opět proběhl
dopravní den se SVČ Pohořelice, navštívil nás pan Viktor se svým hudebním
vystoupením, proběhlo fotografování dětí, za vydatné spolupráce místních
spolků a městysu Troskotovice se nám znovu podařilo uskutečnit několik
vydařených akcí, jako bylo pálení čarodějnic, tentokráte s kouzelnickým
programem a krásnými cenami pro účinkující a oslavu Dne dětí, jež byla
snad ještě velkolepější než v loňském roce.

Ještě než se rozejdeme na prázdniny, čeká nás příjemný závěr školního
roku…V plánu je projektový den v rámci celoroční soutěže Vykiprojektů,
vydáme se sportovat na olympiádu malotřídních škol do Jiřic. Do Pohořelic
zase vyrazíme za složkami integrovaného záchranného systému a
v neposlední řadě nás navštíví lektorky s preventivním programem Zkus to
zdravě, který se bude týkat správné výživy a zdravého stravování.
Poslední týden bude jako obvykle zasvěcen úklidu, vybírání učebnic a
zkouškám na závěrečné vystoupení dětí a žáků školy – Školní akademii.
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Na tu bychom Vás velmi rádi pozvali a to: ve středu 28. 6. do KD
Troskotovice od 15:30. Vystupovat budou školkové i školní děti, přivítáme
se s novými prvňáčky a rozloučíme se s našimi dospělými páťáky.
Ale ani slavnostním rozdáním vysvědčení pro nás školní rok nekončí…
První červencový týden si uděláme sice volno, ale hned poté od 10. 6. do 21.
6. se rozjede prázdninový provoz. Mateřská škola si bude užívat bazénky a
další letní aktivity, pro školáky je přichystaný již 2. příměstský tábor,
tentokráte na téma: Staré pověsti české ANEB Co Libuše neviděla a Přemysl
nez(v)oral. „Příměšťák“ je letos dotovaný z projektu EU, tudíž máme
možnost poskytnout dětem různé animační programy i sportování s profi
atletickou sadou, která byla pro naši školu zakoupena v hodnotě
15 000 Kč, k dispozici je výtvarný materiál za 20 000 Kč a nové deskové
hry. Samozřejmostí jsou výlety a celotáborová hra, kde si děti v každé
disciplíně sbírají body a na závěr dostanou pěkné odměny. To vše pouze za
cenu stravy a nákladů na výlety.
Další finanční podporu jsme získali z projektu EU – OP VVV, o kterém jsme
již informovali. Díky tomuto můžeme pořídit do školy spoustu dalšího
vybavení – hračky, knihy, počítače, výukové programy apod. Do teď již byly
zakoupeny hračky, mimo jiné i koloběžky a odrážedla pro MŠ v hodnotě
25 000 Kč a 6 dalších výukových programů, které děti milují a nám
pedagogům prokáží velkou službu v oblasti výuky.
V neposlední řadě je tu obrovská podpora školy zřizovatelem. Je krásné,
když můžeme opravovat a budovat a dívat se jak škola vzkvétá. Opravy se
letos týkají školní kuchyně – výměna bojlerů, opravy velkých
elektrospotřebičů a výmalba prostor. Školka dostala nové veselé výškově
stavitelné stolky, aby měly kvalitní hygienické podmínky děti všech
věkových kategorií.
Budovat se bude NOVÁ TĚLOCVIČNA!!! Milé děti, již v září budete mít
k dispozici úplně zbrusu novou tělocvičnu, jež bude už nejen největší
z okolních malotřídních tělocvičen, ale nyní už i nejkrásnější ☺.
V propojení s atletickou sadou se promění hodiny TV v opravdický zážitek.
Tělocvičnu mají stejně tak k dispozici děti z MŠ a děti z mateřské skupiny
Mrňata.
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Dalším projektem z EU, na němž se zřizovatelem spolupracujeme, je tzv.
Dětská skupina, která by měla pomoci rodičům i škole s velkým počtem
budoucích školkáčků. Dětí je v tuto dobu v Troskotovicích opravdu
nevídaně mnoho a již nyní víme, že kapacita MŠ nebude poptávce pro příští
rok ani zdaleka vyhovovat. Proto jsme se rozhodli pro tuto alternativu, kam
budou moci docházet děti již od 1 do 3 let, a skupina bude bez nadsázky
suplovat i bývalé jesličky. Dětská skupina nebude sice školským zařízením,
ale personál bude složen z pedagogických pracovníků, tudíž by se od
provozu MŠ měl lišit jen v aktivitách, které lze provádět již s takto malými
dětmi. Předpokládáme, že se provoz dětské skupiny spustí již v průběhu
nadcházejícího školního roku 2017/2018 a to v prostorách bývalé fary.
Práce se v letošním školním roce udělalo opravdu mnoho, tímto bych chtěla
poděkovat celému školnímu personálu – pedagogickým i provozním
zaměstnancům - za velmi dobrou a profesionální práci, kterou odvádí.
Nesmím zapomenout na zaměstnance, kteří v průběhu roku odešli na MD
nebo se potýkají s dlouhodobou nemocí.
Do budoucna přeji škole, aby se jí i nadále dařilo a ještě více se rozvíjela,
aby byly její služby oceňovány jak rodiči, tak dětmi a abychom si ji nenechali
z jakýchkoli důvodů zavřít.
S přáním krásných letních dní Veronika Vráblíková

Svaz důchodců Troskotovice
V Troskotovicích byl založen Svaz důchodců. Jde o dobrovolné sdružení
seniorů naší obce. V současné době máme 67 členů. Rádi přivítáme i nové
seniory do našeho svazu.
Scházíme se poslední středu v měsíci v klubovně v 17.00 hod. Zde si
povídáme při malém občerstvení.
Každý čtvrtek kdo ze spoluobčanů bude mít zájem, může s námi jít na malou
procházku po okolí Troskotovic. Sraz je na autobusové zastávce u
Jančíkového v 19.00 hod.
Naše vize do budoucna - návštěva divadelních představení, různé poznávací
zájezdy a zájmové činnosti. Věřím, že se nám bude dařit.
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Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům výboru paní Marii
Kurtinové, paní Květě Ordošové, paní Danuši Horákové, paní Janě
Novosádové a paní Janě Filové za jejich ochotu při zakládání svazu.
Dále moc děkuji starostovi Ivanu Maternovi, že nám ve všem vyšel vstříc a
podpořil nás.
za výbor Jana Ročková

„ Aby člověk důstojně žil a nebyl sám“
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Vítání občánků 18.června 2017

Vítání občánků 18.června 2017
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Hasiči Troskotovice
Od roku 2015 disponuje městys Troskotovice vlastní jednotkou sboru
dobrovolných hasičů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je
zřizována městysem Troskotovice, má v současnosti 12 členů a její činnost
je řízena zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů.
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Troskotovice jsou
zároveň členy pobočného spolku SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska) - SDH Troskotovice (Sbor dobrovolných hasičů Troskotovice),
který v loňském roce oslavil 70 let od svého založení a v současnosti
disponuje cca 3 desítkami členů a členek.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o jedno a to samé, ale bohužel z
pohledu legislativy se jedná o dva samostatné právní subjekty, které mají
společnou pouze působnost na poli požární ochrany.
Tím, že členové jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Troskotovice
jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů Troskotovice, nebude činnost
těchto dvou subjektů v následujícím textu striktně rozlišována, neboť valná
většina akcí je organizována společně. Dále tedy budeme hovořit o činnosti
hasičů v Troskotovicích.
Před vznikem JSDH Troskotovice byl do obce pořízen dopravní automobil
Avia DA 30 od sboru dobrovolných hasičů z nedalekých Hostěradic. Nákup
dopravního automobilu byl jedním z prvních impulsů ke vzniku JSDH.
Důležitým milníkem pro troskotovické hasiče bylo získání původních
prostor hasičské zbrojnice, což se podařilo vyjednat ve spolupráci s vedením
městyse Troskotovice. Na konci roku 2016 tedy hasiči provedli nutné opravy
a nyní mají přízemí objektu hasičské zbrojnice opět k dispozici.
Nejdůležitější událostí posledních dnů byl ovšem nákup cisternové
automobilové stříkačky CAS K 25 na podvozku LIAZ, od obce Rudíkov
(okr. Třebíč), kterou pro potřeby obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů
Troskotovice pořídilo vedení obce.
Nyní stručně k činnosti. Během první poloviny letošního roku hasiči pilně
pracovali na znovu zprovoznění hasičské zbrojnice a úpravě jejího okolí. Za
budovou hasičské zbrojnice byla upravena plocha s náletovými dřevinami.
Na této ploše bude v budoucnosti obnoveno hasičské hřiště. Podíleli jsme se
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také na likvidaci nebezpečných dřevin v prostoru dětského hřiště za hřištěm
s umělým povrchem. Po získání nové CAS jsme se zúčastnili pálení
čarodějnic na školní zahradě, kde byla všem zúčastněným předvedena
technika, kterou disponuje JSDH Troskotovice. V měsíci květnu jsme
provedli sběr železného šrotu, za jehož poskytnutí bychom chtěli touto
cestou občanům poděkovat. Utržené peníze budou využity na dovybavení
jednotky technickými prostředky. Pomáhali jsme také s čerpáním vody ze
sklepa.
Na začátku června se naši hasiči podíleli na dětském dni, kde ve spolupráci
s SDH Rudíkov a SDH Vlasatice předváděli dětem techniku a na závěr pro
ně připravili pěnové hrátky, které se setkaly s velkým úspěchem. V
neposlední řadě pomáháme se zaléváním veřejné zeleně a nově vysázených
stromů. Mezi činností, které nejsou vidět na první pohled, ale jsou taktéž
součástí naší práce, je údržba, opravy a úpravy techniky a taktéž spousta
administrativní práce.
Martin Ambros
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Foto: Přehlídka techniky SDH Troskotovice, SDH Rudíkov a SDH Vlasatice
na dětském dni v Troskotovicích.

Foto: Pěnové hrátky na dětském dni v Troskotovicích.
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Výlet s Červeným křížem
V sobotu 27. května ráno jsme vyrazili na pravidelný každoroční výlet,
tentokrát do města Kroměříže. Prohlédli jsme si krásné reprezentační sály
kroměřížského zámku, vystoupali přes 200 schodů zámecké rozhledny, kde
jsme se pokochali pěkným výhledem do širokého okolí. Prošli jsme se
zámeckou i Květnou zahradou. Někteří stihli také zrcadlové bludiště.
Kroměříž je samo o sobě moc pěkné město.
Závěr výletu patřil příjemnému posezení při víně a písničce v útulném
vinném sklípku manželů Šťastných v nedalekých Pasohlávkách. Počasí nám
letos přálo a myslím, že se výlet vydařil. Budeme se těšit zase na příští rok.
Věra Bělíčková

SK Střelci Troskotovice, z.s.
Jsme místní organizace zaměřená na sportovní střelbu. Začátkem září
bychom chtěli uspořádat závod ze vzduchovek pro všechny střelecké
nadšence bez rozdílu věku a pohlaví. V průběhu září bychom také chtěli začít
s provozem střeleckého kroužku, v němž bychom zájemcům umožnili
střelbu ze vzduchovek, malorážek a pro starší zájemce i z brokovnice. Bližší
informace budou včas zveřejněny.
Lukáš Tomanec

Myslivecké střelby
10. června 2017 se uskutečnily tradiční myslivecké střelby. Jejich příprava
byla v letošním roce namáhavější než v letech předešlých, a to z toho
důvodu, že zařízení střelnice bylo v předchozích dnech několikrát
zdevastováno neznámou osobou. Museli jsme tak zavést příslušná opatření,
která by do budoucna pomohla viníka odhalit a následně i potrestat. Ale
vraťme se k samotným střelbám. Celkem se závodu zúčastnilo 17 střelců,
kteří podávali velice dobré výkony. Ti nejlepší si nakonec v rozstřelu
rozdělili umístění na bedně následovně. První místo obsadil domácí borec
Tomáš Lipovský, na druhém místě skončil p. Petr Štrbík a třetí místo obsadil
p. František Stehlík. Nejen uvedeným blahopřejeme.
Jan Ondrášek
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Na fotografii zleva: Petr Štrbík, Tomáš Lipovský a František Stehlík

Přijatá usnesení ze dne 16. 5. 2017
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o bod zachování
slepé ulice na části pozemku p.č. 1130/5, zapsáno až dosud
na LV č. 545, pro katastrální území Troskotovice, na kterém je částečně
vybudovaná místní komunikace a po jedné straně chodník
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Usnesení č. 3
ZMT schvaluje úvěrovou smlouvu č. 0317066489 o poskytnutí úvěru
Českou spořitelnou a.s. ve výši 1.880.000,- Kč na úhradu zůstatku úvěru u
hypotéční banky a koupi a opravu cisternové automobilové stříkačky, se
splatností úvěru do 31.5.2023, pevnou úrokovou sazbou 0,74% p.a., bez
zajištění a pověřuje starostu Městyse Troskotovice jejím podpisem.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea:
František Kurtin, Olga Bučková, Břetislav Lukša, Jiřina Orálková, Kateřina
Hlínová, Růžena Kratinová

Fitness prvky
Ve čtvrtek 8. června instalovala společnost COLMEX na dětském hřišti za
umělkou venkovní fitness prvky. Záměrem bylo nejenom umožnit
maminkám aktivní trávení času na hřišti při hraní jejich dětí, ale i spalování
energie naší mládeže zdravým stylem. Stroje prozatím nejsou příliš
využívány, ale již ve středu 14. června chyběly na všech strojích etikety
s návody k použití jednotlivých strojů a užitečnými radami. Mimo to ještě
postrádáme 2 kusy plastových ucpávek. Rádi bychom věřili tomu, že
poškození je dílem náhody nikoli úmyslu.

Příspěvky do Kurýru
Chtěli bychom poprosit spoluobčany, aby psali a posílali příspěvky do
Kurýru. Nemusí vždy jít o celé články, stačí i náměty, postřehy, jednu – dvě
věty, na přání nebude autor zveřejněn. Například na předposlední straně
Kurýru, bychom si přečetli, co pěkného jsme v poslední době zažili, co nás
trápí, co očekáváme…
Vaše názory, sdělení, náměty, rady i kritiku, prosím posílejte na
kuryr@troskotovice.cz,
mestys@troskotovice.cz, nebo do schránky
vstupních dveří ÚMT (s nápisem KURÝR). Další číslo občasníku vyjde
přibližně za čtvrt roku.
Denisa Haluzová
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou emailovou adresu.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Redakce : Anna Dovrtělová, Denisa Haluzová
Email, Web : kuryr@troskotovice.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a graﬁcká úprava : Ivan Materna
Distribuce : Městys Troskotovice
Náklad : 250 výtisků
Četnost : občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

