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Troskotovický kurýr
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Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jaro klepe na dveře, tulipány, narcisky a kočičky nám zpříjemňují domácí,
sluncem zalitou pohodu.
Stroje na jarní a letní údržbu máme nachystané a přát si můžeme snad jen,
aby té trávy letos nebylo tolik, co vloni.
Nový rok jsme odstartovali s dostatečným finančním polštářem, potřebným
pro realizaci naplánovaných projektů. V kulturním domě máme zbrusu nové
toalety a na školní střeše nový hromosvod. Rekonstrukce výčepu v kulturním
domě a podlahy v přísálí začne v dubnu. Aktuálně připravujeme revitalizaci
parku pod školou, pěší lávku přes potok u zděné trafostanice a celou řadu
dalších drobných projektů.
K těm velkým pak patří kabelizace elektrické sítě NN a splašková kanalizace
s ČOV. Ne všechno jde hladce, ale poradili jsme si s jinými problémy,
poradíme si i s těmito.
A co jiného v městysu? Pronajali jsme faru, kde máme k dispozici 150 metrů
čtverečních pro kadeřnictví, kosmetiku, manikúru, pedikúru, prostory pro
náhradní ubytování, zázemí mateřské školy i posilovnu.
Za podpory úřadu městyse byl založen Svaz důchodců ČR z.s. MO
Troskotovice (původně Klub troskotovických seniorů). I tento svaz najde
zázemí v prostorách fary.
Ivan Materna

Informace z městyse
•

Zastupitelstvo městyse Troskotovice schválilo uvolnění 100.000 Kč
z rozpočtu pro potřeby finanční podpory místním spolkům.
Maximální výše podpory pro jednotlivé subjekty je 15.000 Kč.
Podmínkou přiznání finanční podpory je bezdlužnost žadatele.
Žádosti přijímá Úřad městyse Troskotovice do 31. 3. 2017.

•

Odborná firma zahájila kácení a prořezávání stromů v parku pod
školou, na základě vypracovaného odborného posudku, který je
všem k nahlédnutí na Úřadě městyse. Následovat bude nová výsadba
stromů a keřů, společně s dalšími úpravami v parku.
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Prohlášení TJ Troskotovice
Není to tak dlouho, co jste do vašich poštovních schránek dostali „Prohlášení
výboru TJ Troskotovice“.
Musím uvést věci na pravou míru. Autora pamfletu všichni známe. Člověk,
který se schovává za výbor TJ, v sobě nemá ani dostatek odvahy, aby se pod
své dílo podepsal. Zato stylem sobě vlastním falšuje nejen vyjádření Policie
ČR, které jste si mohli přečíst a které přikládám:

Kontaktovali jsme Krajské ředitelství Policie JmK, územní odbor Brnovenkov, oddělení hospodářské kriminality, s žádosti o ověření platnosti výše
uvedeného vyjádření. Odpověď Policie následuje, rozumný člověk si udělá
úsudek sám…
Ivan Materna
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Karneval

Karneval

Dne 25. 2. 2017 proběhl v kulturním domě pod taktovkou Šáši Viktora a paní
Šášové, se kterými se děti seznámily už loni, dětský maškarní ples.
Odpoledne bylo plné tance, her, smíchu a soutěží. Účast dětí, rodičů
i prarodičů byla hojná. Doufáme, že se maškarní ples líbil a všichni si ho
užili.
Marie Husáková

Herní odpoledne
Dne 4. 3. 2017 uspořádal troskotovický spolek VITAS již tradiční herní
odpoledne.
Všichni jsme měli opět možnost se sejít a pobavit se nad známými či méně
známými hrami.
Velkou výhodou je, že se nemusíte zdržovat zdlouhavým čtením návodů
nových her, s pravidly jste seznámeni samotnými majiteli. Doufám, že se na
podzim znovu sejdeme minimálně ve stejném počtu, protože jak prohlásil
Vojtík: „Báječně jsem si to užil, už se těším na další."
Barbora Tomancová
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Troskotovický masopust
V Troskotovicích se masopust traduje už několik desítek let. Také letos
v sobotu 18. 2. 2017 prošel obcí průvod pestrobarevných masek. Za
doprovodu harmoniky jsme si užívali masopustního veselí a hodování.
Počasí nám přálo a bujaré veselí nebralo konce. Ale vše jednou skončí,
nastala doba „půstu“ a jistě se už všichni těšíme na blížící se svátky jara.

Červený kříž děkuje všem spoluobčanům za jejich finanční příspěvky.
Za ČK Věra Bělíčková

Pár informací o rekonstrukcích v kulturním domě
Ti z vás, co byli na setkání seniorů a na dětském karnevalu jistě zaznamenali
nově rekonstruované sociální zařízení. Celkové opravy odpadů, ohřívače
teplé vody a jiné. S pracemi se začalo v lednu, termín byl šibeniční, ale
podařilo se a obě plánované akce se mohly v únoru uskutečnit. Za to patří
dík panu Bezděkovi, že vše stihl v termínu.
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Posezení se seniory

V dubnu nás čeká v kulturním domě ještě jedna rekonstrukce, která bude
rozsáhlejší, a budeme na ni potřebovat trochu víc času. V sále, kde je
položené linoleum, jsou nesrovnalosti podlahy a je potřeba dát ji do pořádku.
Také výčep si zaslouží nový kabát a nové vybavení tak, aby mohl sloužit
všem občanům k různým akcím.
Marie Mičková

Posezení se seniory
Tradiční posezení se seniory letos
proběhlo v pátek 24. 2. 2017
v kulturním domě. Opět na naše starší
spoluobčany čekal malý dárek a pět
šťastných
seniorů
vyhrálo
i dárky navíc v podobě dárkových
poukazů.
V
příjemném
prostředí
sálu
zrekonstruovaného kulturního domu
zahájil
starosta
městyse
toto
odpoledne. Posezení zpříjemnily
svým vystoupením také děti ze
základní školy.
Senioři se sešli v hojném počtu, přišlo
jich na sedmdesát. Nebylo ani
výjimkou, že z jedné rodiny přišly
dvě generace. Celý večer se nesl ve
veselém duchu, tančilo se, zpívalo a
zábava pokračovala až do pozdních
nočních hodin.
O hudební program se postarala
známá slovácká kapela Romana
Horňáčka a občerstvení bylo tradiční
- řízek a salát, zákusek i chlebíček. Věříme, že tato akce bude stejně úspěšná
i v příštích letech.
Irena Křížová
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Pozvánka na velikonoční koncert

Pozvánka na velikonoční koncert
Srdečně zveme na velikonoční koncert, který se uskuteční druhou neděli
velikonoční, tedy 23. 4. 2017 v 15.15 hod. v kostele sv. Václava
v Troskotovicích.
Účinkovat bude pan Miroslav Cee, soukromý žák profesora Josefa Pukla,
bývalého brněnského varhanního pedagoga a varhanního virtuosa.
V průběhu koncertu zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, mimo jiné
známá varhanní skladba Toccata a fuga d-moll. Na závěr uslyšíme varhanní
improvizace na velikonoční píseň Rozleťte se zpěvy vzhůru a mariánskou
píseň Slyš jaký to nad řekou.
Varhaník pan Miroslav Cee v současné době hraje v troskotovickém kostele
při bohoslužbách v neděli odpoledne a ve všední den, ve čtvrtek a to již od
listopadu loňského roku.
Vstupné je dobrovolné, bude použito na připravovanou opravu střechy
kostela sv. Václava. Předem děkujeme za Vaše dary.
Mgr. Pavel Merta a farníci
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Práce na kostele sv. Václava v letošním roce
V předchozích dvou letech farnost provedla na kostele statické zajištění
obvodového zdiva a to nejen zvenku, ale i zevnitř. Zároveň byly vyměněny
žlaby a svody a dešťová voda na jižní straně byla svedena do místní
kanalizace.
Na letošní rok je připravena akce „Oprava střechy a krovu kostela sv.
Václava v Troskotovicích“. V současné době je požádáno o dotace
z Jihomoravského kraje a ke konci dubna je termín pro podání žádostí
u ministerstva kultury. Předpokládáme, že v roce 2017 by se provedla oprava
střechy nad presbytářem, tedy od východní strany, což je nižší střecha
kostela. Bude nejen vyměněno laťování a taška, ale i část krovové
konstrukce, která je napadena hnilobou nebo je dožilá. Oprava střechy je
plánována vzhledem k finančním částkám dotací na 2 až 3 roky, kdy by měla
být opravena i věž kostela.
V souběhu s těmito opravami dokončíme letos dokumentaci pro opravu věže
kostela. Dále máme v plánu zrevidovat elektroinstalaci celého kostela
a připravit projekt její opravy.
Ing. Karel Hlávka, technik stavebních investic
Biskupství brněnského pro děkanství Moravský Krumlov

ZŠ a MŠ Troskotovice
S počátkem nového roku 2017 se jakoby zrychlilo i celé školní dění a
různorodé školní akce šly rychle ruku v ruce. Těsně před Vánoci jsme stihli
výlet na vánoční představení do divadla Radost, kde jsme všichni školkáčci
i školáci shlédli pohádku „Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“. Pohádka
se nám všem moc líbila, stejně tak i prostředí, jelikož představení se událo
v muzeu loutek a hlavně nás představení krásně naladilo do vánoční
atmosféry.
V měsíci lednu bojovala doslova celá škola s chřipkovou epidemií, ale i
přesto k nám do školy zavítalo hned několik zajímavých pořadů. S pěknou
pohádkou Duhové království se nám představilo brněnské divadlo Rolničky,
s preventivním programem – Netolismus jsme se zase obeznámili
s nebezpečím závislostí na počítačích, tabletech a mobilních telefonech.
V neposlední řadě jsme podnikli výpravu do dávných časů a
prozkoumali vývoj a výrobu hudebních nástrojů. Na konci února nás potom
navštívilo divadlo Barborka.
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Ale ani naše paní učitelky nezahálely…kromě dobíhající výuky plavání jsme
v měsíci únoru stihli ve škole i ve školce uspořádat masopust. Děti ze školky
ten pravý s maskami, školáci u toho museli zapojit mozkové závity a užili si
ho v podobě Vykiprojektu. Ještě dodnes a dále až do Velikonoc plní někteří
nelehké úkoly z postního kalendáře. Držíme Vám palce, ať to zvládnete.
Druhou únorovou sobotu někteří školáci zavítali do Aquaparku Moravia a to
v rámci akce „Půl roku bez poznámky“, kterou jsme zorganizovali za
podpory spolku Vitas a městysu Troskotovice, kteří nám věnovali několik
voucherů. Tímto i za děti velmi děkujeme a akce pokračuje i pro druhé
pololetí.
Dále proběhlo v posledních týdnech i několik sportovních akcí. Hlavní
školní událostí byl již tradiční florbalový turnaj se ZŠ Jiřice. Byla to bitva
obrovská, ve které jsme bohužel o jeden jediný gól prohráli, ale nutno
podotknout, že u nás musel hrát úplně každý žáček a za nikoho nebyla
náhrada, kdežto z řad Jiřic bylo možné vybírat z dvojnásobného počtu žáků.
O florbalový pohár jsme sice na rok přišli, ale žáci 4. a 5. ročníku ho hned o
pár týdnů později nahradili pohárem z okresního finále v minipřehazované,
kde mezi malotřídními školami získali krásné 3. místo. A co je na tomto
poháru nejlepší? Že nám ho už nikdo nikdy nevezme ☺
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Ale kromě těla i naše paměť dostala pořádný trénink…na vystoupení pro
naše milé seniory si některé děti připravily dlouhé pohádkové básničky od
Františka Hrubína, flétnisti pod vedením paní učitelky Anny Dovrtělové
několik krásných skladbiček a někteří z kytaristů technicky náročné
přednesové skladby. Hned o týden později jsme se zúčastnili Recitační
soutěže ve Vlasaticích, kde Jakub Dovrtěl obsadil skvělé 2. místo ve 2.
kategorii. Ještě dodatečně moc gratulujeme!
Již dříve jsme informovali o zapojení školy do operačního programu OP
VVV, díky kterému máme k dispozici školního asistenta a chůvu do MŠ
k nejmenším dětem. Vedle toho také probíhá čtenářský klub, díky němuž
bude možné založit a posléze i vybavit školní knihovnu novými knihami.
V neposlední řadě se v rámci tohoto projektu konají i Tematická odborně
zaměřená setkávání s rodiči dětí z MŠ. Za sebou již máme dvě takováto
setkání a věříme, že je to především pro maminky smysluplně a příjemně
strávený čas. Tímto zveme i všechny ostatní maminky k účasti na setkání,
pokud máte chuť a čas, rádi Vás uvidíme.
Stejně jako vloni jsme nyní v předprázdninovém týdnu podnikli akci „Týden
společného čtení“, ve kterém jsme přečetli několik pohádek z knihy
Devatero pohádek od mistra slova Karla Čapka. Akce vyvrcholila ve čtvrtek
9. 3. přespáváním ve škole. Účast byla tentokrát obrovská…z 19 školáků
přespávalo ve škole hned 16 dětí! Pro děti byl nachystán sportovně
vědomostní program, kde museli využít získané informace z přečtených
pohádek. Vědomostní část byla vedena obdobně jako v televizním pořadu
Kurňa, co to je?.
Večer jsme shlédli filmová zpracování pošťácké pohádky a Lotranda a
Zubejdy. Největším zážitkem byla stezka odvahy, která mohla proběhnout
díky rozsáhlé rekonstrukci na půdě pod novou střechou. Nyní si užíváme
zasloužené prázdniny, ale hned po návratu budeme pokračovat jak v pilné
školní práci, tak i v té zážitkové, která nám školní dění zpříjemňuje.
Za školní kolektiv Mgr. Veronika Vráblíková
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Nejbližší školní události:
22. 3. Jiřická notička
22. 3. III. Setkávání s rodiči s hostem - Bc. Helenou Kloudovou,
ředitelkou MŠ Pohořelice
5. 4. IV. Setkávání s rodiči s hostem - paní psycholožkou
pro ORP Pohořelice
12. 4. Zápis dětí do 1. ročníku
21. 4. Dopravní den se SVČ Pohořelice
24. 4. Výlet ke Dni Země – Stezka malého človíčete (Vysočina)
11. 5. Zápis dětí do MŠ
A spousta dalších ☺
Dále zveme všechny troskotovické i JINÉ děti na již 2. příměstský tábor,
tentokráte na téma: „Co Libuše neviděla a Přemysl nez(v)oral aneb Staré
pověsti české po troskotovicku“

Z historie
Možná pro vzpomínku, ale určitě k zamyšlení…
V roce 1983 se v Kroměříži konal seminář o „socializaci vesnice a proměně
lidové kultury v Jihomoravském kraji“. Naše obec měla to štěstí, že pro svoji
specifičnost v osídlování obce byla vybrána pro zpracování studie dvěma
etnografy. Tito pracovníci tehdy čerpali rozhovory s pamětníky Troskotovic
a studiem různých kronik.
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V kronice obce Prlov se například dozvěděli, že z obce odešlo 186 občanů
do pohraničí. V archivních dokladech o přidělování půdy a domů je
zaznamenáno přidělení půdy a domů těmto rodinám z obcí Býšovec, Věchov
a Rožná na Bystřicku nad Perštýnem 6 rodin, z Maňova, Borače, Mašova na
Tišnovsku, také 6 rodin již v roce 1945. 75 rodin z Lopeníka a Strání, z Nové
Lhoty na Horňácku 4 rodiny, z Prlova a Pozděchova 49 rodin a dalším
rodinám z Ivančic, Unčovic, Valašské Senice, Újezdu u Luhačovic,
Bojkovic, Jaroslavic, Rožnova pod Radhoštěm, Vizovic, Halenkova
a dalších obcí. Roku 1948 měl náš městys 1020 obyvatel.
Do roku 1953 se vylidnil díky strachu z kolektivizace na 723 obyvatel (viz
kronika Troskotovic strana 16). Osídlení v letech 1945-1950 bylo rodinami,
kterým byly zničeny domy fašisty nebo válečnými událostmi. V obci se
z větších skupin obyvatel z oblastí Valašska, Lopenicka a Rumunska
vytvořily skupiny, mezi kterými vládla rivalita, každá skupina se snažila
udržovat zvyky, které si dovezla z původního domova. Valaši - evangelíci
z počátku bránili sňatkům s katolíky. Valaši a Lopeňáci bránili kontaktům
s řeckokatolickými Rumuny.
Vzájemně se odlišovali zvláště v obřadní kultuře o Velikonocích, Vánocích,
svatbách a hlavně u pohřbu. Třikrálové obchůzky byl katolický zvyk,
Rumuni měli zase o Vánocích „štědráky“, kteří obcházeli známé a příbuzné
Skejušského původu. U Prlovanů a Stráňanů byly dodržovány tradice
ukončení žní, kdy se pekly vdolky “lopaťáky“, hrála muzika a dělal se
průvod s dožínkovým věncem, na voze se vezla dřevěná panna oblečená do
kroje. Valaši i Stráňáci chodili ve svých krojích. Na fašank chodily maškary,
které zvaly na fašankovou zábavu. Valaši stavěli na jaře máj, o žních ji
slavnostně káceli. Místo pletených žil na Velikonoce Valaši chodili
s jalovcovými větvičkami. Vánoční zvyky u Stráňanů byly bohatší než
u ostatních, ale například jak Valaši tak Stráňané na Vánoce měli pečenou
rybu a bramborový salát, obdarovávali se pod stromečkem drobnými dárky
a podávalo se cukroví. U Rumunů se na stůl omotaný řetězem daly tři
bochníčky chleba, tři klasy kukuřice, česnek a do pytlíků semena všeho, co
se mělo v následujícím roce vysadit. Později se pomalu přizpůsobovali
zvykům Moravanů. Dříve pekli tzv. suchou rybu nebo sledě, vařili také rybí
polévku a k ní pekli „opekance s mákem a vařenými švestkami“ a přijímali
i zvyk vánočního stromečku.
Zanikl i obyčej naříkání nad mrtvým a bdění u mrtvého. Měnily se i zvyky
udržování hrobů, jak u Valachů tak i u Rumunů. Péče o hrob se stala prestiží
rodin. Václavské posvícení udržované Stráňany bylo ostatními přijato.
Velice dobře je to popsané ve výpisu z kroniky Troskotovic, který nám
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minulý rok poslal pan Ordoš v pozvánce i s dobovými fotkami na průvod,
který se bohužel nemohl konat z důvodu souběhu konání hodů se stárky
v kulturním domě. V kronice je popsán průvod vedený „gazdou hodů“, který
jel na vyzdobené bryčce, za ním jelo plužní kolečko tažené párem volů. Jeden
z ženců nesl na hlavě koláč (mohl vážit až 80kg). Ostatní v krojích nesli
zemědělské nářadí a všichni skončili na starém hřišti, kde byla veselice
s tancem a pohoštěním. Škoda, že slib z uvedené pozvánky o vydání
připravované publikace o troskotovickém folkloru a místních zvycích se
ještě nenaplnil. Mohl by být příště v našem Kurýru zveřejněn.
V sedmdesátých letech se vznikem JZD Partyzán, do kterého byly kromě
naší obce včleněny ještě Suchohrdly, Damnice, Dolenice, Trnové Pole, se
stává hodová slavnost s typem hodů se stárky jak ji známe dnes a zvyky
původem ze Strání zanikly. Zanikly i troskotovické dožínky. Oslava
ukončení žní je ovlivněna tradicí sousedních obcí. Tam se například peče
vepřové na plechu, rožní se beran, t.j. zvyklost jugoslávských Čechů
Vše se mění, tradice, nářečí, vše ovlivňuje jednak vzájemný kontakt a hlavně
media-TV, rozhlas i noviny. Mizí pěkná valaština, slováčtina i brněnština.
Zůstala nám moravština, podle které nás všichni poznají. Snad i těmito
změnami mají k sobě lidé blíž. Nafoukaní Pražáci lidem, kteří se do Prahy
přistěhovali, říkají „náplavy“. Já proti tomuto oslovení nic nemám. Vím,
když odplave záplava, zůstane po ní naplavenina. Egypt na tom měl
postavené zemědělství. Náplava byla úrodná a přinesla vždy nějakou změnu.
Mám pocit, že i u nás se těm, co se přistěhovali v posledních 25 letech, tato
nálepka od tzv. starousedlíků dává, moc moudré to není. Nové tváře sebou
většinou nesou nové nápady a novou energii. Na místní folklor kromě hodů
bohužel už nezbylo místo. K tradičním spolkům přibyl nyní třeba spolek
Vitas, který je během roku podepsán na akcích zvláště pro děti. Pro dříve
narozené se nyní zakládá spolek seniorů - je to velice významný počin.
Pokusil jsem se vám přiblížit dobu před 60 roky, aby jste si uvědomili, jak
jste se dobrovolně změnili, jak ve zvycích, řeči a celkovém názoru na život.
Dovedete si ale představit, že by tam někde v té době bylo třeba 5 rodin
muslimů, s jejich náboženským přikázáním, zákazy a postoji k nevěřícím?
Asi by to nešlo tak samozřejmě, jak to bylo od roku 1945 v našem malém,
ale pěkném, klidném, nehlučném a vymyslel bych ještě spoustu superlativů
na náš městys Troskotovice. Doufám ale, že už naposled.
Váš Honza Paulík
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Přijatá usnesení ze dne 19. 12. 2016

Přijatá usnesení ze dne 19. 12. 2016
Usnesení č. 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.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném
břemenu č. 1030032660/001.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném
břemenu č. 1030033636/002
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT schvaluje Smlouvu o příspěvku ve věci spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Pohořelice pro rok 2017, s příspěvkem městyse
Troskotovice ve výši 63.648 Kč. Podpisem smlouvy ZMT pověřuje starostu.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Unesení č. 6
ZMT schvaluje Smlouvu o vystoupení DH Březovjané na Svatováclavských
hodech 2017 s celkovou odměnou ve výši 55.000 Kč.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Přijatá usnesení ze dne 08. 03. 2017

Usnesení č. 7
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 173/4, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 272 m2 manželům Lažovým do SJM, za cenu 35,- Kč/m2,
tj. za 9.520 Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2017.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT schvaluje příspěvek ZŠ+MŠ Troskotovice ve výši 54.763 Kč na kryty
radiátorů v MŠ.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu za účelem
realizace staveb na pozemku parc.č. 2213/1 v k.ú. Troskotovice
navrhovatelem, MUDr. Zdeňkem Trpělkou. Tento souhlas podmiňuje ZMT
úplnou úhradou nákladů (spojených s realizací požadované změny ÚP)
navrhovatelem.
Výsledek hlasování: (5-0-0)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Přijatá usnesení ze dne 08. 03. 2017
Usnesení č. 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.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Přijatá usnesení ze dne 08. 03. 2017

Usnesení č. 3
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemků parc.č. 2587 a GP 368.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku GP 365.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 365/99, ostatní plocha, o celkové
výměře 65 m2 manželům Hořákovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
3.250 Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 366/17, ostatní plocha, o celkové
výměře 867 m2 paní Kovaříkové, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 43.350 Kč. Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-1-2)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc. č. GP 365,
o celkové výměře cca 250 m2.
Výsledek hlasování: (5-1-2)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí se zpětným odkupem pozemku parc. č. 1021/5, orná půda, o
výměře 757 m2 od manželů Procházkových za cenu 26.495 Kč. Daň z
úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Přijatá usnesení ze dne 08. 03. 2017

Usnesení č. 9
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti Vinofrukt a.s. za účelem vybudování závlahového
systému v katastru městyse Troskotovice, na upřesněných pozemcích parc.č.
1757, 1941, 2024, 2035 a 2067, s jednorázovou finanční náhradou ve výši
36.300 Kč.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT vydává předběžný souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku
parc.č. 229/35 pro potřeby zasíťování Jižních svahů.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Usnesení č. 11
ZMT souhlasí s vratnou finanční výpomocí ZŠ 20.000 Kč měsíčně zpětně
od ledna 2017 na plat chůvy/asistentky v MŠ/ZŠ.
Výsledek hlasování: (7-0-1)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT dodatečně schvaluje úhradu faktury ve výši 44.726 Kč za řešení
havarijního stavu topení v ZŠ.
Výsledek hlasování: (6-0-2)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje doplatek dotace 2016 pro potřeby vybavení JSDH
Troskotovice ve výši 48.059 Kč.
Výsledek hlasování: (6-1-1)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT ustanovuje JUDr. Hanu Pavlíčkovou, bytem Foltýnova 7, 635 00 Brno,
osobou oprávněnou hájit zájmy městyse a zastupovat Městys Troskotovice
ve věci č.j. KRPB-245330-19/TČ-2016-060381-CHS.
Výsledek hlasování: (5-3-0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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Jubilanti

Usnesení č. 15
ZMT schvaluje uvolnění 100.000 Kč z rozpočtu Městyse Troskotovice pro
potřeby finanční podpory místních spolků.
Výsledek hlasování: (5-1-2)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT schvaluje úhradu za vánoční koncert se Slováckou kapelou Romana
Horňáčka ve výši 17.000 Kč.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č. 17
ZMT schvaluje nájemné v nesdílených prostorách fary ve výši 717,50 Kč /
m2 a rok.
Výsledek hlasování: (5-1-2)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 18
ZMT schvaluje s účinností od 23. 3. 2017 OZV o nočním klidu.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19
ZMT schvaluje s účinností od 8. 3. 2017 Řád veřejného pohřebiště.
Výsledek hlasování: (6-0-2)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea:
Jaroš Jan, Přibylová Jaruška, Kratinová Marie, Bruzl Stanislav, Bělíčková
Jiřina, Ondrůšková Jana, Pospíšilová Marie, Mikulincová Marie, Lutonská
Anna.
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Inzerce

Inzerce
Hledám do týmu
positivní
komunikativní
kolegy, kteří chtějí
změnu…

Prodám RD se zahradou v Troskotovicích,
po částečné rekonstrukci (nové plynové topení, elektřina, okna…)
Bližší informace na tel. 606 646 251
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Inzerce
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Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou emailovou adresu.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
Redakce : Marie Husáková, Anna Šuláková
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

