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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
první jarní den už je za námi, jaro mocně klepe na dveře a my jsme v plném
nasazení... Dokončena byla lávka pro pěší přes potok Miroslávka, kdy
čekáme na souhlas MÚ Pohořelice s předběžným užíváním, který obdržíme
každým dnem. Na místním hřbitově je nový chodník s novým rozvodem
vody. Vodovod můžeme využít i u vstupní brány. Hotový je i nový chodník
od zrcadla kolem Matyáků. Parta šikovných „chodníkářů“ se přesouvá
nad kapličku, kde dokončí vloni rozdělanou práci.
Stihli jsme zrekonstruovat prostory obecního úřadu sloužící paní doktorce,
která je po operaci a ze zdravotních důvodů do Troskotovic zatím nedojíždí.
Tyto prostory využívá i paní masérka, která do Troskotovic dojíždí dvakrát
do měsíce a poskytuje našim spoluobčanům své služby. Aktuálně probíhá
oprava zdí a stropů schodiště a zasedací místnosti. Připravujeme další akce
tak, jak jsme si na letošní rok naplánovali.
Ne všechno jde ale hladce. Dořešit musíme úklid venkovních obecních
prostor a zejména chodníků. Zastupitelstvo neschválilo nákup multifunkční
komunální techniky, která by nám při
úklidu výrazně pomohla. Evidovaní
na úřadu práce se k nám na úklid
zrovna nehrnou. Zahájili jsme tedy
jednání s vítěznou firmou na dodávku
multifunkční komunální techniky
o možnosti pronájmu tohoto stoje na
letošní rok.

Mnozí z Vás mají informace o petici zaslané Úřadu městyse za zajištění
bydlení pro pana Z.B. Bylo mu slíbeno celoroční zaměstnání a střecha nad
hlavou za podmínky, že řádně a úspěšně absolvuje protialkoholní léčbu a
nebude „požívat“. Při první příležitosti však pan Z.B. léčbu porušil a dnes je
tam, kde byl…
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Ve zkratce to nejdůležitější ze soudních síní…
Podány byly nové žaloby na Městys Troskotovice o 2,5 mil. Kč (spol. Qinn
Invest, za platbu zálohy na koupi nemovitosti v roce 2009 - pozemky pod
vinohradem paní Březinové), 1,7 mil. Kč (spol Argemax, která poskytla
městysu „půjčku na financování projektu fotovoltaické elektrárny“) a 16,8
mil. Kč (paní Březinová, za zhodnocení obecních pozemků vysázením
vinohradu…) Čeká nás tak obnovené vyšetřování kolem prodeje pozemků
pod předmětným vinohradem, a šňůra dalších právních a soudních tahanic.
Dalším postiženým je Tělovýchovná jednota (naši fotbalisté), která má opět
obstavený veškerý nemovitý majetek, na který byl vydán exekutorský příkaz
k prodeji nemovitostí, tentokrát za směnku TJ, podepsanou mj. bývalým
starostou, a následný úročený směnečný platební rozkaz v aktuální výši 9,7
mil. Kč. Zástupcům TJ byla v zájmu zachování sportovní činnosti
v Troskotovicích nabídnuta úhrada původního dluhu za umělku do výše 5
mil. Kč z obecního rozpočtu (samozřejmě by muselo schválit zastupitelstvo
a dohodnout právníci) za předpokladu, že budou zpět vzaty první dvě výše
uvedené žaloby za 4,2 mil. Kč, podané proti městysu. Na tahu je tak
protistrana…
Podělit se s Vámi musím o zkušenost, kterou jsem nabyl při posledním
soudním jednání o vyklizení vinohradu, kde vystupoval pan Ordoš jako
obecný zmocněnec – zástupce přítomné žalované, paní Březinové. Po celou
dobu se pan Ordoš snažil přesvědčit soud, jaký jsem nehorázný darebák. Na
závěr pak předložil soudu výpis z databáze zájmových osob StB, který
přikládám…
To, že jsem byl do této databáze zaveden dne 1.1.1955, tedy 7 let před mým
narozením asi není podstatné… Výpis byl získán zřejmě na stánkách
http://www.svazky.cz/, kde je možné dohledat i důvěrníky, kandidáty tajné
spolupráce, kandidáty agenta či kandidáty informátora.
Výstup mé lustrace – bez záznamu, rovněž přikládám… Nikdy jsem nebyl
ani komunistou, ani spolupracovníkem jejich StB.
A co závěrem ? Snad jen přání krásných jarních dnů 😊
Váš starosta
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Fašank

Fašank
V sobotu 10. února 2018 prošel naší obcí tradiční fašankový průvod
pestrobarevných masek. Počasí bylo příznivé a nechyběla ani dobrá nálada.
Průvod navštívil spoluobčany, kteří byli štědří a pohostinní, za což jim patří
velký dík. Fašank byl zakončen v kulturním domě večeří a dobrou zábavou.
Zvláštní poděkování patří těm, kteří přispěli finanční částkou, moc
děkujeme.
Pozvánka:
Dne 9. 6. 2018 pořádá Červený kříž zájezd na zámek Hluboká nad Vltavou.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Mnoho pohody v jarních dnech Vám všem za Červený kříž přeje
Květa Ordošová.

Naše škola a školka
Recitační soutěž
V lednu se ve škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Z každého
ročníku byli vybráni zástupci, kteří dále reprezentovali školu ve Vlasaticích.
Vlasatického kola se účastnilo několik dalších škol a konkurence tak byla
veliká. Naši žáci měli
připravené
pěkné
a vtipné
básničky.
Krásného
výsledku
dosáhla
Deniska
Veselá, která stála
na stupních vítězů.
Všichni žáci se moc
snažili, a proto jim
patří velké poděkování
za
výbornou
reprezentaci naší školy.
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HURÁ, HURÁ, HURÁ - florbalový turnaj
30. ledna k nám zavítala jiřická škola, aby obhájila své prvenství ve florbalu.
Zápasy byly napínavé až do posledních vteřin. Díky pravidelným tréninkům,
velkému zápalu a odhodlání porazit soupeře se troskotovickým žákům
podařilo vyhrát a získat putovní pohár, který bude celý rok zdobit naši
školu. HURÁÁÁÁÁ!!!!!!!

Divadlo Radost
Hned další den po vyčerpávajícím florbalovém souboji celá škola navštívila
divadelní představení v Brně v divadle Radost. Na jevišti se nám představil
Vašík, Pašík, Boubelka a vlk v pohádce Tři prasátka. Všem se představení
líbilo, a tak doufáme, že se do divadla Radost zase brzy vrátíme.
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Představení Káťa a Škubánek
Na začátku března celá škola vyjela do Pohořelic na divadelní představení
Káťa a Škubánek. Bylo to představení dvou herců, kteří se střídali v různých
rolích. Podle nadšených ovací, potlesku a smíchu se dětem pohádka líbila.

Nová třída
1. 2. byla otevřena nová třída MŠ, do které se přesunuli předškoláci a bylo
přijato 13 nových dětí. Děkujeme městysu za opravu světel ve školní
jídelně, vymalování dolní třídy a hlavně zakoupení konvektomatu.
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Plavu, plaveš, plaveme
V únoru nám začalo plavání pro školáky. Opět jezdí do plaveckého bazénu
v Hustopečích a tentokrát se účastní téměř všichni žáci ze školy. Jako každý
rok se moc těšili. Čeká je deset lekcí a na konci zasloužené mokré
vysvědčení.
V březnu začaly na plavání jezdit i děti z mateřské školy. Každé pondělí
navštěvují plavecký bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou. Bazén je
menší, ale pro potřeby školky stačí. Po první lekci byly děti nadšené a už se
těšily na další. I je čeká na konci pěkné mokré vysvědčení.

Besedy s psychologem
15. února a 8. března naši školu navštívil psycholog Mgr. Ondřej Mikauš,
který přednášel pro rodiče. První přednáška a beseda byla na téma "Dětské
emoce a co s nimi" a druhá byla zaměřena na "Pravidla ve výchově doma
i ve škole". Obě besedy byly velice zajímavé a rodiče dostali mnoho
užitečných rad. Pro velký úspěch se plánují i další besedy na 12.4. a 26.4.
Věříme, že i tyto budou mít zajímavá témata. Tímto Vás na ně srdečně
zveme.
zapsala Petra Svobodová
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Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Troskotovice

Jsme zájmová organizace, která sdružuje chovatelé drobného zvířectva
v Troskotovicích. Působíme už řadu, a i když nás je stále méně, daří se nám
organizaci držet při životě hlavně díky "srdcařům" jako je pan Jaroš Jan, pan
Králík Zdeněk a oba pánové Čížovi, kteří pamatuji lepší časy, kdy nás bylo
několikanásobně víc. Pořádaly se různé akce pod hlavičkou chovatelů výstavy, také mnoho brigádnických hodin ve prospěch tehdejších
Troskotovic.
Udržet chovatele v dnešní uspěchané době je docela těžké. Lidé raději marní
volný čas u TV nebo počítače a málokdo si najde čas jít mezi lidi. Navíc ještě
přibyla spousta administrativy.
Začali jsme tedy od začátku. Před dvěma lety jsme umožnili dětem, aby
používaly naši klubovnu, kterou nám vrátily po přestěhování na své původní
místo hasiči. Děti tuto možnost uvítaly a v dnešní době ji nepravidelně
navštěvuje kolem 10 mladých chovatelů.
Je vidět, že děti
mají zájem a
pokud se jim
člověk
trochu
věnuje, tak to
dokáží dostatečně
ocenit. Dělá nám
radost, že jsou děti
stále stejné i přes
dnešní ne úplně
ideální dobu.
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V loňském roce se nám hlavně díky obecní dotaci, za kterou bychom chtěli
poděkovat, podařilo klubovnu nejen opravit, ale i částečně nově vybavit tak,
aby se dala slušně používat.

V letošním roce chceme dětem připravit chovatelské zázemí, kde se budou
moci starat o své vlastní zvířátko. Věřím, že děti budou pro tuto věc nadšené.
Hlavně ti, kteří tuto možnost doma nemají. Doufáme, že se nám aspoň
částečně povede odvést děti od mobilních telefonů a PC zpátky k přírodě,
aby se jim správně vyvíjely nejen palce neustále klikající na dotykové
displeje, ale i jiné části těla.
Snad vše dobře dopadne a někteří se
v dospělosti k nám přidají, a tím se udrží dlouholetá tradice chovatelů
v Troskotovicích.
Chovatelé Troskotovice

Kulturní akce
Tak jako předešlé roky i letos patřil jeden den v únoru našim starším
spoluobčanům. 16. února se konalo v kulturním domě „Posezení se seniory“.
Po zahájení panem starostou následovalo vystoupení dětí z místní školy.
K tanci a poslechu hrála krojovaná kapela Pálavanka. I letos proběhlo
losování o dárkové poukazy a každý si odnesl domů malý dárek.
K občerstvení bylo knedlo, zelo, vepřo, pivečko a nechyběl ani zákusek
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a chlebíček. Dobrá nálada se nesla celým večerem, a ještě po odjezdu kapely
se v sále do pozdních nočních hodin zpívalo.
Ani druhý den nezůstal kulturní dům opuštěný. V sobotu 17. února patřil sál
nejmladším občanům. Celé odpoledne provázel děti Šáša Viktor. Tančilo se,
zpívalo, soutěžilo… Ani rodiče nezůstali stranou a měli s dětmi pár
společných tanců. Mohli jsme vidět spoustu krásných kostýmů. Největší
úspěch měl na závěr konfetový tanec. Ten si děti opravdu užily a pořadatelé
a rodiče, kteří pomáhali uklízet, taky. Na závěr si děti pochutnaly
na tradičním párku v rohlíku. Závěrem následovala volná zábava. Troufám
si říct, že můžeme obě akce považovat za vydařené.
Marie Mičková

Ples Mysliveckého spolku Troskotovice
Tradiční myslivecký ples Mysliveckého spolku Troskotovice se tento rok
uskutečnil trochu netradičně až 17. února. S termínem jsme se museli
přizpůsobit dechové kapele Podborance z Uhřic, která se i v letošním roce
v čele s kapelníkem Radkem Veselým starala až do brzkých ranních hodin
o produkci jak tradičních písniček, které jsme měli možnost poslouchat
i v předešlých letech, tak i těch nových, které na své plné uznání zatím čekají.
Jako obvykle se jednalo o velice zdařilou akci a především díky všem
zúčastněným zde po celou dobu panovala příjemná atmosféra. Všichni hosté
měli možnost si pochutnat na zvěřinovém guláši, občerstvit se v šenku a
po půlnoci zkusit štěstí jak ve zvěřinové tombole, tak i v té věcné. Všem
výhercům gratulujeme a všem sponzorům, kteří do tomboly věnovali věcné
dary, děkujeme. Jejich pomoci si velice vážíme a věříme, že naše spolupráce
bude i v dalších letech pokračovat.
Poslední informace pro ty, kteří se hodlají příštího mysliveckého plesu
zúčastnit, je ta, že s kapelou Podboranka byl již dohodnut příští termín plesu
na 26. ledna 2019, takže přípravy v podobě shánění kabelek, šatiček
a botiček mohou začít.
Myslivecký spolek Troskotovice
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Senioři ČR, Základní organizace Troskotovice
Tak už se nám hlásí jaro a je to poznat i na naší náladě. Přijali jsme čtyři nové
členy do naší organizace a opět budeme dělat vycházky po katastru
Troskotovic.
5. 3. 2018 jsme zajeli do Aqualandu v Pasohlávkách, kde si naši senioři užili
všech atrakcí, co se zde nachází.
Obec zajistila 16. 2. 2018 posezení seniorů v kulturním domě s hudbou a
občerstvením i malý dárek nám byl předán. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě.
Přeji našim seniorům mnoho krásných a spokojených dnů.
Jana Ročková

Poděkování hasičů
Hasičský ples se mimořádně vydařil. Jednalo se historicky o I. hasičský ples
v Troskotovicích. K tanci i poslechu hrála kapela Sileta z Hostěradic až
do časných ranních hodin. V sále vládla příjemná atmosféra a byla
připravena také bohatá tombola. Hasiči děkují všem, kteří se na přípravě a
realizaci podíleli, a všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Již nyní se
těšíme na další ročník.
SDH Troskotovice

Jubilanti
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří oslavili svá životní jubilea:
Vlasta Prachařová, Věra Ondrášková, Emílie Brůzlová, Emílie Hodaňová,
Zdeňka Ondrůšková a Anežka Weislichová.

Prodejci NEZVOŇTE…
Přikládáme samolepku „Prodejci nezvoňte“, kterou si můžete nalepit na
zvonek, branku či vchodové dveře. V jiných obcích pomáhá…
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Usnesení ze dne 8.3.2018
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing.
Lipovskou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (6-0-0) Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené body.
Výsledek hlasování: (5-0-1) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemků parc.č. 1597 o výměře cca 100 m2 a parc.č.
1601/1 o výměře cca 30 m2.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně pozemku p.č. 365/166,
ostatní plocha, o celkové výměře 336 m2, dle GP č. 573-6/2018, paní Kovaříkové, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 16.800,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně p.č. 365/165, ostatní
plocha, o celkové výměře 37 m2, dle GP č. 566-3/2018, manželům Ondrůškovým, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 1.850,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT schvaluje Veřejnoprávní smlouva s městem Pohořelice o výkonu přenesené působnosti
na úseku agendy přestupků na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT schvaluje Smlouvu o spolufinancování sociálních služeb v ORP Pohořelice na rok 2018.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT přijímá nabídku SZVO Daníž, resp. SCHOLASERVIS.cz Prostějov, pro oblast ochrany
osobních údajů dle požadavků GDPR – vstupní analýza za 27.000,- Kč včetně DPH a služby
DPO 2.750,- Kč měsíčně včetně DPH.
Výsledek hlasování: (5-0-2) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT schvaluje Dodatek ke smlouvě o svozu odpadů se společností SUEZ na jeden rok.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 2480 ve prospěch
Zemědělského družstvo Jiřice u Miroslavi, dle Smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu (služebnosti)
Výsledek hlasování: (5-0-2) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
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.
1030040281/001.
Výsledek hlasování: (6-0-1) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje ve zkráceném režimu, v souladu s §55a Stavebního zákona, změnu využití
plochy - pozemku p.č. p.č. 1282/7, z plochy VOV1 - OVc – občanská vybavenost pro cestovní
ruch, na plochu BIv – bydlení individuální – venkovského charakteru
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje změnu využití plochy - pozemků p.č. p.č. 340/2 a 1282/6 z plochy Zd zahrady a záhumenky, orná půda v drobné držbě, na plochu BIv – bydlení individuální –
venkovského charakteru.
Výsledek hlasování: (5-0-2) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo městyse Troskotovice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů městyse
na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady městyse a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti
nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT schvaluje vyplacení odměn členům OVK v rozsahu 500,- Kč všem členům OVK, kteří
pracovali v obou kolech právě proběhlé volbě prezidenta ČR, a kteří nebyli zapisovateli nebo
předsedy OVK, a 1600,- Kč za druhé kolo voleb všem členům OVK, kteří pracovali v obou
kolech prezidentské volby.
Výsledek hlasování: (7-0-0) Usnesení č. 15 bylo schváleno
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