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Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
podzim se neúprosně hlásí o slovo a my přitom máme naplánováno ještě plno
práce… Položit bychom chtěli nový chodník od Jančíků kolem kapličky až
k Novosádům, budova školy se dočká nové fasády a stihnout bychom měli
i tolik potřebnou lávku přes potok Miroslávka u zděné trafostanice. Čekáme
už jen na stavební povolení. Připravujeme projekt nového veřejného
osvětlení, jehož realizace proběhne společně s kabelizací rozvodů nízkého
napětí v části městyse, napájené ze zděné trafostanice u potoka v příštím
roce.
Letošní hody se nesly tak trochu v netradičním duchu. Počasí všechny
zahnalo do kulturního domu a ani já jsem se této slávy nemohl zúčastnit.
Léčil jsem si bolavá záda v Jánských lázních. Nezbylo mi, než našim
stárkům poslat Hodové právo expresní zásilkou až k našemu úřadu.
Mé veliké poděkování patří všem, kteří mnohdy s vypětím všech sil zajistili
hladký průběh letošních Svatováclavských hodů…
Podle reakcí, které se ke mně dostaly, většina z Vás ocenila nejen vystoupení
souboru Straňanka, ale i prostory kulturního domu, které dostávají finální
podobu. Společně se stavebními úpravami řešíme i legalizaci stavby.
To, co jsme nestihli letos, doděláme příští rok – zastřešení terasy za budovou,
opravu fasády a úpravu terénu před budovou.
Váš starosta

Svatováclavské hody
Letošní Svatováclavské hody vyšly na sobotu 23. a neděli 24. září. Tentokrát
nám nebylo počasí příznivě nakloněno. V době, kdy vycházela chasa
s muzikanty od KD, začalo pršet, takže průvod i zvaní na večerní zábavu
probíhalo v pláštěnkách. Večerní hodovou zábavou nás provázela dechová
hudba Březovjané.
Nedělní program byl přesunut do KD, kde v teple a pohodlí mohl každý, kdo
měl zájem, zhlédnout připravený program. Tradiční nástup stárků vystřídalo
vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ. Nikdo z přítomných určitě nepochyboval
o tom, že nám roste nová generace stárků. Po tanci přišel na řadu zpěv
v podání pěveckého sboru Mužáci z Pohořelic.
Celé nedělní odpoledne a podvečer nám zpříjemnila dechová hudba
Straňanka.
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Svatováclavské hody

I přes nepřízeň počasí byla návštěvnost po oba dva dny pěkná a věřím, že
jsme si i letošní Svatováclavské hody užili.
Marie Mičková
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Základní a mateřská škola

Základní a mateřská škola
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Letošní první školní den připadl na pondělí 4. září 2017. Do lavic zasedlo 18
žáků, z toho 4 prvňáčci - Leontýnka Vráblíková, Adrianka Polčáková,
Anežka Dovrtělová a Deniska Veselá. Do mateřské školy je na letošní školní
rok přihlášeno 28 dětí.
Společně s paní ředitelkou a paní učitelkami přivítal děti i troskotovický pan
starosta. Příjemným překvapením byla návštěva pana faráře Merty, který
dětem vyprávěl své zážitky ze školních lavic.
Věříme, že se bude dětem ve škole líbit, a zároveň jim přejeme mnoho
úspěchů po celý školní rok.
Kolektiv základní školy
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
Na tento školní rok byla zajištěna kompletní rekonstrukce školní tělocvičny,
která již nevyhovovala požadavkům Evropské unie. Rekonstrukce se týká
především podlahy, kterou bylo nutno zvýšit, obložení stěn, nové kryty na
radiátory a na okna. Věříme i v nové vybavení jako např. nové basketbalové
koše, nové žebřiny, tyče pro upevnění sítě na volejbal atd.
Rádi bychom poděkovali obci, že nám byly poskytnuty potřebné finanční
prostředky z rozpočtu městyse na rekonstrukci.
Doufáme, že se nová tělocvična bude dětem líbit a že se jim bude dobře
cvičit. Celá rekonstrukce by měla být hotova v půli října.
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ A MŠ NA SVATOVÁCLAVSKÝCH HODECH
Letos připadly Svatováclavské hody na víkend 23. - 24. září 2017.
Děti ze základní a mateřské školy si pod vedením všech paní učitelek
nacvičily hodový taneček, který předvedly v neděli odpoledne v místním
kulturním domě. Ze základní školy tancovalo 8 párů dětí a z mateřské školy
5 párů dětí. V tradičních krojích jim to velice slušelo.
Všem dětem patří velké poděkování za krásné vystoupení a pěknou
reprezentaci školy.
Petra Svobodová
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Mateřský klub Mrňata

Mateřský klub Mrňata
Vážené maminky, naši spoluobčané,
již nám skončilo léto a blíží se nám
opět čas podzimu čili zabalování dětí
do teplého oblečení.
Ráda bych napsala pár slov ke shrnutí
ročního fungování mateřského klubu
Mrňata v Troskotovicích. Chtěla bych
především poděkovat obci, která nám
umožnila tento klub provozovat,
nakoupila nám pomůcky ke hrám
i k učení a také mateřské a základní
škole, která nám poskytla tělocvičnu,
ve které jednou týdně ráno
provozujeme hrátky s dětmi. Hlavní
poděkování patří maminkám, které
pravidelně klub se svými dětmi
navštěvují. Musím také prohlásit, že
máme šikovné děti, které se rády učí,
hrají si a skvěle spolu vychází.
Od jara až do začátku prázdnin jsme
fungovaly na zahradě mateřské
a základní školy. Dětem se tam velmi
líbilo, protože mohly venku stavět
hrady z písku a dovádět venku bez
omezení. A to vše ve společenství
svých kamarádů. Během teplých dní
naše „mrňata“ dováděla v bazénech.
Ještě teď se směji, když si vzpomenu na běhající a dovádějící děti, které
utíkaly před šplíchající květinou, která je kropila studenou vodou 😊.
Během prázdnin, kdy škola nefungovala, jsme se s maminkami domluvili, že
bychom mohli pokračovat, a tak jsme trávili hodiny na dětském hřišti za
„umělkou“.
Děti vypustily říkání básniček a dováděly na prolézačkách, skluzavce,
houpačkách a kolotoči.
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Mateřský klub Mrňata

Během září jsme si nařídili prázdniny
z důvodu rekonstrukce tělocvičny,
která v základní a mateřské škole
probíhá. Z tohoto důvodu zatím hodiny
nejsou. Jakmile bude rekonstrukce
dokončena, vyhlásíme termín zahájení
rozhlasem. Již nyní se děti mohou těšit
na společné radovánky, učení
a dovádění.
Všichni jste u nás vítáni, budeme se
těšit na stejně hojnou účast jako
doposud.

Již brzy na značkách 😊.

Marcela za Mateřský klub Mrňata
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Červený kříž

Červený kříž
Poslední prázdninový víkend pořádal ČČK Troskotovice výlet pro děti
a rodiče do ZOO Olomouc. Jako obvykle byla účast veliká, což nás těší. Měli
jsme možnost navštívit šest pavilonů: žirafy, opice, šelmy, netopýry, lvy
mandžustké a jihoamerický pavilon. Také společný výběh medvědů
a vlků se velice líbil. Děti nadchla mořská akvária, průchozí výběh klokanů,
ale i dětské hřiště a lanové centrum.
Kdo se nebál, užil si výhled na Olomouc a okolí z 32 metrů vysoké
vyhlídkové věže. Jsme rádi, že se prázdninová rozlučka povedla a brzy se
těšíme na shledanou!
Květa Ordošová

SDH Troskotovice
Do naší obce byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka. Někteří
občané to považovali za zbytečné plýtvání obecními prostředky. Ukázalo se
však, že se dá použít nejen k zábavě – viz. pěna v parku při dětském dnu.
Brzo na to při požáru větrolamu cisterna (CAS) prokázala svoji užitečnost
při hašení. Během 10 minut byl požár uhašen a bylo zabráněno dalšímu šíření
v suchém prostoru. Aby CAS spolehlivě fungovala i v integrovaném
záchranném systému, bylo nutné provést menší opravy karoserie
a podvozku. V nejbližší době bude opět připravena k zásahům. Dále byla
zprovozněna siréna u hasičské zbrojnice. Siréna je zapínána každou první
středu v měsíci vždy ve 12.00 hod. a je spouštěna integrovaným záchranným
systémem.
František Kurtin

Svaz důchodců ČR z.s., MO Troskotovice p.s.
Můžu říct, že naši senioři v Troskotovicích jsou bezvadní, mají smysl pro
humor a čiší z nich hodně lásky a pochopení pro druhé.
V letních měsících, komu vyšla chvilka, tak se šel projít po okolí
Troskotovic. Zaznamenali jsme zde velké změny, např. někteří senioři nebyli
mnoho let v pískovně a úplně žasli, jak je v současné době malé, než bývalo,
některé polní cesty jsou rozorané a to je velká škoda.
Už jsme si zvykli, že máme každou poslední středu v měsíci v klubovně
posezení, kde se probírají různé zážitky, slavíme narozeniny atd.
Myslím si, že je nám spolu dobře, a byla bych moc ráda, kdyby to bylo
i nadále.
za výbor Jana Ročková
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Střelecký závod

Střelecký závod
Dne 3. 9. 2017 SK Střelci Troskotovice ve spolupráci s MS Troskotovice
uspořádal v myslivně střelecký závod ze vzduchovek. Střílelo celkem 23
střelců ve 3 kategoriích. Kategorii do 10 let vyhrál Radim Duchoň.
V kategorii 10-15 let zvítězila Jana Jarošová.

Pořadí v kategorii nad 15 let, které se zúčastnilo 14 střelců, je:
1. místo Lukáš Tomanec
2. místo Jan Jaroš
3. místo Eva Jarošová
Díky velkému zájmu se bude další závod konat na přelomu listopadu
a prosince. Termín bude upřesněn. Dále bychom chtěli pozvat všechny
zájemce o střelecký kroužek v pondělí 16. 10. 2017 v 17:00 na schůzku do
myslivny, kde budou projednány bližší informace k organizaci kroužku.
Lukáš Tomanec
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Přijatá usnesení na zasedání ZMT dne 28.06.2017

Přijatá usnesení na zasedání ZMT dne 28.06.2017
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: (6-0-2) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ+MŠ za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT schvaluje účetní závěrku městyse Troskotovice za rok 2016 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT schvaluje závěrečný účet městyse Troskotovice za rok 2016 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: (5-1-2) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí s odkupem pozemku parc. č. 1130/5, orná půda, o výměře 573
m2 za cenu 113.535,- Kč od stávajícího vlastníka, Denice s.r.o. Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT nesouhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č.
365/153
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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Usnesení č. 8
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č. 365/153
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení: č. 9
ZMT souhlasí se záměrem směnit pozemky parc.č. 201/7, 1601/3 a 1597/2
ve vlastnictví městyse o celkové ploše 1287 m2, dle GP č. 501-87/2016,
s panem Novotným, za část parcely č. 1622 o výměře cca 2200 m2, za
účelem projektované výstavby ČOV. ZMT dále souhlasí s finančními
podmínkami směny.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 62/5, ostatní plocha, o celkové
výměře 247 m2 manželům Hánovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
12.350,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující. ZMT
souhlasí se zřízením předkupního práva u prodávaného pozemku ve
prospěch městyse Troskotovice. Městys Troskotovice si vyhrazuje
předkupní právo předkupního prodeje
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2587/2, zahrada, o celkové
výměře 486 m2 a parc. č. 368/46, zahrada, o celkové výměře 311 m2, paní
Orálkové, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 39.850,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 356/145, ostatní plocha,
o celkové výměře 53 m2 manželům Ročkovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2,
tj. za 2.650,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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Usnesení č. 13
ZMT souhlasí s vrácením finanční částky ve výši 4.350,- Kč, manželům
Ročkovým.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030037979/002
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o s smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene u pozemku p.č. 1830, ve prospěch společnosti Vinofrukt.
Výsledek hlasování: (5-0-3)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT odvolává všechny dříve jmenované zástupce Městyse Troskotovice
v DSO Zapálaví a jmenuje paní Marii Mičkovou a paní Denisu Haluzovou
novými zástupci městyse na valných hromadách DSO Zapálaví a Ing. Ivana
Maternu jednatelem DSO Zapálaví, v rozsahu upraveném stanovami
Dobrovolného svazku obcí Zapálaví, jehož je městys Troskotovice členem
Výsledek hlasování: (5-1-2)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č. 17
ZMT souhlasí z úhradou daně z příjmu právnických osob z částky 657.846,Kč, ve celkové výši 124.846,72 Kč, ve prospěch účtu DSO Zapálaví, za
předpokladu, že VH DSO Zapálaví odsouhlasí promlčení svých závazků za
společnostmi VAS Znojmo, a.s. Aqua Procon s.r.o. a RNDr. Igor Rusník,
a za předpokladu, že VH DSO Zapálaví odsouhlasí promlčení všech svých
pohledávek evidovaných za Městysem Troskotovice.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 18
ZMT souhlasí s provozem STK traktorů a jejich přípojných vozidel
mobilním způsobem firmou ELISAR CENTRUM s.r.o. v areálu firmy
JURIGA s.r.o., na pozemcích parc. č. 87/2 a 87/1.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Přijatá usnesení na zasedání ZMT dne 21.08.2017
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.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí se záměrem prodeje předmětné části pozemku parc.č.
365/153
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně p.č.
365/159, ostatní plocha, o celkové výměře 67 m2 a dále p.č. 365/127,
zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 4 m2, dle GP č. 55099/2017, manželům Hořákovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 3550,Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Usnesení č. 5
ZMT souhlasí se prodejem pozemku parc.č. 2587/3, vodní plocha, o
celkové výměře 14 m2, paní Bechyňské, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 700,Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT schvaluje zánik závazku ze Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy ze dne 12.06.2006, uzavřené mezi Městysem Troskotovice a
panem Ladislavem Novotným.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT souhlasí se směnou pozemků parc.č. 201/7, ostatní plocha o výměře
858 m2, parc.č. 1601/3, ostatní plocha o výměře 268 m2 a parc.č. 1597/2,
vodní plocha o výměře 162 m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, dle
GP č. 501-87/2016, s manželi Novotnými, za část jejich parcely č. 1622 o
výměře cca 2200 m2, za účelem projektované výstavby ČOV. ZMT dále
souhlasí s finančními podmínkami směny (50,- Kč/m2 prodej m.
Novotným a 100,- Kč/m2 nákup od m. Novotných) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 201/7, ostatní plocha o výměře
858 m2, parc.č. 1601/3, ostatní plocha o výměře 268 m2 a parc.č. 1597/2,
vodní plocha o výměře 162 m2, ve vlastnictví Městyse Troskotovice, dle
GP č. 501-87/2016, manželům Novotným, v případě, že do 31.12.2020
nebude dokončena výstavba ČOV Troskotovice. ZMT dále souhlasí s
finančními podmínkami prodeje, 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. ZN-014330030417/001.
Výsledek hlasování: (5-0-3) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Jubilanti

Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s úplatným nájmem a zřízením služebnosti k pozemku parc.
č. 1596, ve prospěch společnosti Povodí Moravy, s.p. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: (5-0-2) nehlasoval 1 Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k
pozemkům parc.č. 724/16, 1174/10 a 2542 ve prospěch Jihomoravského
kraje za účelem výstavby kanalizace a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: (5-1-2) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 0317066489 o poskytnutí
úvěru Českou spořitelnou a.s., jehož předmětem je prodloužení doby
čerpání úvěru do 30.9.2017 a pověřuje starostu Městyse Troskotovice jeho
podpisem.
Výsledek hlasování: (5-1-2) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT souhlasí s výší příspěvku do solidárního systému financování
sociálních služeb ORP Pohořelice na rok 2018 ve výši 36.326,- Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea:
Rozálie Magálová, Jozef Sulo, Lidmila Kolářová, Božena Jakubcová, Karla
Lutonská, Marie Růsková.

Troskotovický kurýr | 14

Zahájení služeb kosmetiky a pedikúry

Zahájení služeb kosmetiky a pedikúry
Milí spoluobčané,
někteří z Vás už možná zaznamenali zahájení služeb kosmetiky a pedikúry
na místní faře. Naleznete zde příjemné prostředí k relaxaci a odpočinku, ale
zároveň Vám bude poskytnuta kosmetická péče na profesionální úrovni.
Vedle kosmetických služeb nabízím jak přístrojovou, tak i klasickou
pedikúru:
- ošetření nohou kosmetikou Podopharm,
- odstranění mozolů, zrohovatělé kůže,
- odstranění kuřích ok,
- ošetření zarostlého nehtu,
- krátká masáž nohou.
Dále nabízím laserové ošetření biostimulačním laserem.
Biostimulační laser se využívá jak při kosmetickém ošetření (akné, vrásky,
rozšířené žilky, pigmentace), tak i samostatně - např. při léčbě oparu,
vyhlazování jizev, popálenin aj.
Je možné zakoupit i dárkové poukazy. Pracovní doba - dle objednávek
Tel: 722 949 020

Těším se na Vaši návštěvu.
Taťána Jurigová
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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

