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Troskotovický kurýr

______________________

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
léto je v plném proudu a my jsme stále v plném nasazení. Lávka pro pěší přes
potok Miroslávka byla řádně zkolaudována a nic nebrání jejímu užívání.
Na faře připravujeme prostory pro „dětskou skupinu“ a prostory pro novou
třídu mateřské školy, kam se přestěhují děti z mateřinky, umístěné v přízemí
školy, aby uvolnily prostory pro samostatnou třídu novým prvňákům. Vše
bychom chtěli stihnout do 1. září.
Dokončili jsme rekonstrukci zasedací místnosti na obecním úřadě. Finální
podobu dostává i podloubí u Ondrůšků, kterou podstatnou měrou ovlivnil
Stavební úřad a Národní památkový ústav v Brně. Přibyl opravený chodník
u hasičky, který dokončíme společně s rekonstrukcí vodovodního řadu
kolem Mičků. Za hasičkou máme nový taneční parket, který vyzkoušíme
při letošních Svatováclavských hodech. Pokračujeme i v opravách
kulturního domu, tentokrát zvenčí.
Akce naplánované na tento rok se pomalu chýlí ke zdárnému konci.
V podzimních blátivých dnech tak bude v naší obci snad o něco čistěji.
Důležitou zprávou je, že náš projekt „Kanalizace a ČOV Troskotovice“ byl
výběrovou komisí řídícího orgánu operačního programu „Životní prostředí“
zařazen mezi schválené projekty. Předpokládaná cena naší kanalizace a ČOV
je 75 mil. Kč bez DPH. Dotace pak ve výši 64 %. Ze svého tak budeme muset
přidat cca 27 mil. Kč. Něco snad přidá kraj a Vodárny a kanalizace
Znojemsko – budoucí vlastník kanalizace a ČOV. Během devíti měsíců
musíme pro čerpání dotace mimo jiné bezpodmínečně získat stavební
povolení, napsat prováděcí dokumentaci a vybrat zhotovitele.
Na účtu máme k dnešnímu dni 3 mil. korun a všechno poplaceno. Ušetřené
penízky jsou určeny na realizaci nového veřejného osvětlení, které se na jisto
bude dělat příští rok společně s rušením sloupů nadzemního vedení
napájených z trafostanice od potoka.
Přeji krásné léto všem.
Váš starosta
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Dětská skupina

Dětská skupina
ZŠ a MŠ Troskotovice získala finanční dotaci z MPSV ČR na projekt
„Dětská skupina Troskotovice“. Zařízení pro 12 dětí ve věku od 1 do 3 let se
buduje v objektu fary. Za náročných podmínek dotace, kdy musí být zcela
přesně dodrženy příslušné vyhlášky, normy a předpisy, snad zvládneme
přípravu pobytové místnosti, šatny, prostor pro stravování a výdej stravy
včetně hygienického zařízení nejenom pro děti, ale i personál tak, abychom
zahájili provoz k 1. 9. 2018.
Denisa Haluzová

Co nového se dělo ve škole a školce
Zápis do první třídy a do mateřské školy
4. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis do první třídy a 3. května 2018
zápis do mateřské školy. K zápisu do základní školy přišlo 10 dětí a všechny
byly přijaty a do MŠ se dostavilo 8 dětí. Na všechny nově příchozí se už
velmi těšíme.

Besedy s psychologem
Tak jako jsme avizovali v
minulém čísle, byly besedy
s panem psychologem
Mikaušem velmi úspěšné.
Proto jsme uspořádali další,
a to na téma Školní
úspěšnost a poslední potom
na téma dle přání rodičů.

Věříme, že se i v
příštím školním roce
setkáme s dalším
odborníkem, který
nám poskytne cenné
informace.
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Co nového se dělo ve škole a školce

Jak se chovat na silnici
Žáci ze základní školy se v dubnu zúčastnili dopravní výchovy
v Pohořelicích, kde se učili pravidlům silniční dopravy, jak se chovat
na silnici a poznávat značky. Žáci 4. ročníku byli odměněni řidičským
průkazem.

Cyklistická soutěž
S dopravní výchovou tak trochu souvisí i cyklistická soutěž, která se opět
konala v Pohořelicích na dopravním hřišti. Součástí soutěže byl písemný test,
jízda na kole a poznávání značek.

Den Země
26. dubna jsme v rámci Dne Země uspořádali výlet do Valtic na Stezku bosou
nohou. Na stezce je několik stanovišť, kde se seznamujeme s přírodou.
Součástí je i obrovská skluzavka, která se dětem líbila asi nejvíce. Jediné, co
nám nepřálo, bylo počasí. Skoro celou pěší túru nám totiž drobně pršelo, což
nám ale úsměv ze rtů nevzalo.
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Co nového se dělo ve škole a školce

Tak už jsme doplavali….
V dubnu skončilo plavání základní školy v Hustopečích, dětem z mateřské
školy v červnu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Na konci obou výcviků byly
děti odměněny Mokrým vysvědčením.
Některé starší děti se pak ještě 15. května zúčastnily plaveckých závodů
v Hustopečích.

Hry bez hranic
Hry bez hranic jsou každoroční akcí, která se koná v Pohořelicích. Mezi
disciplíny patří například házení míčků, skládání puzzle, skákání v pytli
přes překážky, navlékání korálků apod.
I přes úmorná vedra se dětem podařilo vybojovat krásné a zasloužené
3. místo.
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Co nového se dělo ve škole a školce

Zpívá celá škola
17. května žáci ZŠ a některé děti z MŠ odjeli reprezentovat školu do Jiřic
na pěveckou soutěž Jiřická notička. Děti měly připraveny krásné písničky.
Není tedy divu, že jim patří 1. a 3. místo, jak pro děti z mateřské školy, tak
i pro základní školu. Velká gratulace všem.
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Co nového se dělo ve škole a školce

Focení ve škole i školce
Jako modelky a modelové vypadaly děti při focení, které se uskutečnilo
31. 5. v parku pod školou. Všem to opravdu moc slušelo a fotky jsou
nádherné.

Školní oslava Mezinárodního dne dětí
1. června se v rámci MDD proměnil školní dvorek na obrovské závodiště.
Děti plnily různé sportovní disciplíny, za jejichž splnění dostaly bonbony.
Velkou radost jim udělal i nanuk, který každý obdržely od paní kuchařky.

Škola v přírodě
Letos nám některé děti odjely v termínu 4. - 8. června na školu v přírodě.
Navštívily tak resort Březová nedaleko Rokytnice nad Rokytnou. I když
některým bylo smutno a neobešlo se to bez slziček, vrátily se spokojené
a plné nových dojmů a zážitků.
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Co nového se dělo ve škole a školce

Školní výlet za kovboji
V polovině června, přesněji 12. 6., zavítala celá škola i školka
do westernového městečka Šikland. Ráno to sice vypadalo, že nám celý den
proprší, ale nakonec se počasí umoudřilo. Prohlédli jsme si celé městečko,
obdivovali zvířata, projeli se
vláčkem a shlédli jsme
představení o přepadení
banky. Všichni jsme si
pochutnali i na výborném
obědu v restauraci přímo
na westernovém
náměstí.
Na zpáteční cestě skoro
všechny děti po celodenním
chození usnuly. A my se
ve zdraví,
spokojení
a odpočinutí vrátili domů.

Školní akademie
Na úterý 21. června byla naplánována Školní akademie, která se konala
v místním kulturním domě. Celý program si připravily naše děti
od nejmenších po školáky, samozřejmě za pomoci paní učitelek. Účast byla
veliká, program bohatý a součástí bylo i pasování prvňáčků a vyřazení
páťáků. Jako poděkování dostaly děti od obecního úřadu zmrzliny. Věříme,
že se všem program líbil.
Za celý školní sbor mohu říct, že jsme na naše děti velice pyšné. Moc
děkujeme za jejich snahu a ochotu během nácviků a zkoušek.

Sportovní olympiáda
Hned druhý den po akademii jeli žáci reprezentovat základní školu
na Miniolympiádu do Vlasatic. Závodili v hodu granátem, ve skoku
do dálky, běhu na 50 m (jednotlivci), ve fotbalu a ve vybíjené (družstva).
Jednotlivci vybojovali dva stupně vítězů, společně 3. místo ve vybíjené a
celkově 4. místo za školu. Dětem patří obrovské poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
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Senioři ČR v Troskotovicích

Malý matematik
Rády bychom poděkovaly Jakubu Dovrtělovi ze třetí třídy za vzornou
a úspěšnou reprezentaci školy v celostátní matematické soutěži Matematický
klokan 2018 v kategorii Cvrček. Jakub se umístil na krásném prvním místě.

Hurá vysvědčení…
Konečně přišel den, na který se asi těší všichni žáci. 29. června se rozdávalo
vysvědčení a pro žáky tím skončil školní rok plný učení, písemek a plnění
úkolů. Celý školní rok zvládli bez problémů a úspěšně ho tak završili.

Celý kolektiv školy děkuje všem za přízeň a pomoc během
školního roku a přeje Všem krásné a slunné prázdniny.
Opět se na všechny těšíme 3. září 2018.
zapsala Petra Svobodová

Senioři ČR v Troskotovicích
Mléčná farma v Troskotovicích
Děkuji touto cestou paní Jitce Lažové za provedení po areálu farmy 14. 6.
2018 a moc nás potěšilo, že nám věnovala svůj čas. Někteří senioři zde před
25 lety pracovali (např.
paní Eliška Růsková,
paní Jiřina Bělíčková) a
musím říct, že na ně
padla menší nostalgie.
Podle jejich vyprávění
se zde hodně změnilo.
Ruční práce ve většině
případu byla nahrazena
stroji.
Jana Ročková
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Senioři ČR v Troskotovicích

Čapí hnízdo a zámek Konopiště
22. 6. 2018 senioři z Troskotovic pořádali zájezd na Čapí hnízdo a zámek
Konopiště. Vyjelo se ráno v 6.30 hod. Na Čapím hnízdě jsme měli cca
90 minut dlouhou komentovanou prohlídku Labyrintu Ekocentra s divokými
handicapovanými zvířaty a exotickými zvířaty.
Procházku po naučné stezce mezi velkými hospodářskými zvířaty. Prohlédli
jsme si i přední část
areálu s kongresovými
prostory a hotelem.
Průvodkyně nás provedla kolem rybníku
Slavníč a prohlédli jsme
si také dominantu areálu
– multifunkční halu
ve tvaru čapího hnízda.
Dozvěděli jsme se i něco
z historie.
Areál farmy Čapí hnízdo stojí na místě, kde se dříve nacházela osada
Kačerova Lhota. Tato osad zanikla, a právě zde byl vystavěn Dvůr Semtín,
ke kterému byly přičleněny pozemky z obcí Semtínek a Semtín. Původně
zemědělská činnost byla v roce 1875 doplněna na svou dobu moderním
lihovarem. Hnízdění čápů v tomto kraji bylo poprvé prokázáno v roce 1932
na stodole statku u Dvořáků v nedaleké vesnici Semtínek. Na komíně
bývalého lihovaru, nyní farmy Čapí hnízdo, hnízdí čápi pravidelně a jsou
chráněni. Při rekonstrukci musel být komín zachován, aby zde čápi mohli dál
hnízdit.
Na zpáteční cestě jsme navštívili zámek Konopiště, který byl založen
koncem 13. století jako gotická pevnost. Posledním majitelem se stal roku
1887 následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d ´Este.
Na zámku se nachází velká sbírka trofejí např. různé druhy parohů a vycpaná
zvířata. Průvodce nás provedl komnatami zámků a bylo se na co dívat.
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Čarodějnice

V autobusu panovala výborná nálada a musím říct, že se zájezd povedl.
Jana Ročková

Čarodějnice
V letošním roce termín „Pálení čarodějnic“ vyšel na pondělí. Podvečerní
zábavu zahájil svým vystoupením kouzelník Katonas. Poté děti
za doprovodu dětských písniček skotačily na školním dvoře, kde byly
připraveny dva ohně. Jeden menší - na opékání špekáčků, druhý větší s čarodějnicí, která celé dění sledovala shora. Účast byla hojná, atmosféra
příjemná a někteří se vydrželi bavit do pozdních nočních hodin.
Denisa Haluzová

Dětský den
Začátkem června se uskutečnil dětský den. Letos poprvé v prostorách
za hasičkou. Hasiči celý objekt oplotili, zprovoznili a vymalovali toalety.
Červený kříž a senioři napekli výborné vdolečky, myslivci se postarali
o maso na kotlíku, Vitas zajistil atrakce, a tak společnými silami bylo vše
připraveno. Děti si mohly užívat odpoledne plné her, soutěží s odměnami,
kolotočů, a nakonec i bazénu s pěnou, na který se děti obzvlášť těšily.
Věříme, že to bylo pro děti i rodiče příjemně strávené odpoledne.
Marie Mičková
Troskotovický kurýr | 11

Myslivecké střelby

Myslivecké střelby
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním roce se v areálu střelnice
uskutečnily myslivecké střelby. Akce byla v letošním roce pořádána i
ve spolupráci se Střeleckým oddílem Troskotovice, který je veden
hospodářem Mysliveckého spolku p. Lukášem Tomancem. Po celou dobu
uvedené sportovní akce byly k vidění velice dobré výkony více méně všech
zúčastněných, kteří svoji střeleckou dovednost dokazovali častokrát
bezchybným trefováním letících asfaltových terčů. I přes to, že ve stejném
termínu se obdobné akce uskutečnily v Jiřicích a Vlasaticích, zúčastnilo se
naší střelecké soutěže celkem 21 střelců, což je oproti loňskému roku určitý
nárůst. Ze všech soutěžících se nejvíce dařilo domácímu závodníkovi p.
Tomáši Lipovskému, který až v rozstřelu obhájil své prvenství z loňského
roku a potvrdil tak svoji současnou dominanci v této disciplíně. Druhé místo
obsadil p. Jan Polomini z Šakvic a na třetím místě skončil již zmiňovaný p.
Lukáš Tomanec. Nejen jim k jejich výkonu blahopřejeme.

Na fotce zleva: Jan Polomini, Tomáš Lipovský a Lukáš Tomanec.
Jan Ondrášek
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Vítání občánků

Vítání občánků
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Kdo je dobrovolný hasič?

Kdo je dobrovolný hasič?
Poslední dobou o nich slýcháme docela
často. Hlavně v souvislosti s tím, jak
přebírají nové cisterny, automobily,
osobní vybavení. Skoro to až vypadá, že
doposud běhali k zásahům po svých a
nazí. Ale teď vážně. Dobrovolní hasiči
jsou stejní lidé jako každý z nás, nebo
alespoň ti, kteří jsou ochotni dělat něco
dobrovolně, nezištně, pro druhé. Jsou to
pekaři, zedníci, instalatéři, řidiči,
učitelé. Odpracují si pracovní dobu a
ve svém volném čase mají takovýto
koníček. Nejsou to jen samotné
mimořádné události, ale také mnoho
hodin cvičení a získávání odborných
znalostí, které při zásazích využívají.
Dále je můžete vidět na řadě kulturních,
sportovních i společenských akcích, kdy
zajišťují požární a zdravotnický dohled.
A to nemluvím o akcích, jako jsou
pálení čarodějnic, dětské dny, soutěže.
Přispívají ke společenskému dění a
zároveň k osvětě a prevenci z hlediska
požární ochrany. V neposlední řadě většina sborů dobrovolných hasičů vede
kroužky malých hasičů, kdy si vychovává své nástupce a alespoň trochu
předávají své nadšení na děti.
To bylo obecné, ale teď konkrétně. Představte si, že jste zedník, který se
po deseti hodinové pracovní směně vrátil domů. Umyl se, dal si dobrou
večeři a sedl si s novinami na gauč k televizi. Do toho vám začne jako
dobrovolnému hasiči houkat siréna. Nezbývá než vyskočit a co nejrychleji
pelášit na hasičskou zbrojnici, kde už na vás netrpělivě čeká zbytek družstva.
A to vše se musí stihnout do 10 minut od ohlášení události. Nejpozději
v desáté minutě vyjíždí minimálně čtyřčlenné družstvo k mimořádné
události, kam je vyslalo krajské operační středisko. A můžou vyjet
k lecčemu, ať je to požár, čerpání zatopeného sklepu, likvidace obtížného
hmyzu, likvidace nebezpečných látek, spadlé stromy, větve apod. Někdy se
vrátí za půl hodiny, že šlo „jen“ o připálené jídlo, ale někdy může jít
o vícehodinový zásah. A druhý den musí opět do práce. A to vše zadarmo.
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Zámek Hluboká nad Vltavou s Červeným křížem

Nedělají to pro peníze, dělají to pro dobrý pocit, že můžou pomoct člověku
v nouzi, pro uznání, čest, prestiž, anebo jen tak, že je to prostě baví. Není to
koníček jako každý jiný, je to spíš poslání, kdy s hasičem musí mnohdy
prožívat jeho koníček celá rodina. Dobrovolní hasiči jsou komunita, která
drží při sobě a pomáhá si navzájem.
Jan Haluza

Zámek Hluboká nad Vltavou s Červeným křížem
Druhou červnovou sobotu jsme vyrazili na každoroční výlet s Červeným
křížem. Letos jsme navštívili jeden z nejkrásnějších zámků u nás
,,Hlubokou“. Prohlídka reprezentativních sálů se nám moc líbila. Prošli jsme
se v bohatě rozkvetlých zámeckých zahradách a parcích. Nedaleko zámku
leží hotel Herbich, známý ze stejnojmenného seriálu.
Zastavili jsme se i v malé místní ZOO plné především různého ptactva a
drobných zvířat. Sice účast na výletě byla menší, ale počasí nám přálo a
myslím, že všichni si to pěkně užili. Děkujeme místnímu obecnímu úřadu
za příspěvek na dopravu a těšíme se, že za rok opět někam vyrazíme.
Věra Bělíčková

Střelecké závody
Dne 22. 4. 2018 a 24. 6. 2018 SK Střelci Troskotovice ve spolupráci s MS
Troskotovice uspořádal v myslivně střelecké závody ze vzduchovek 3x10
ran do terče (v závorce je uveden nástřel střelců, max. 300).
Závod 22.4.2018
Kategorie
/ pořadí

do 10 let:

Jakub Dovrtěl
(300)
Anežka Dovrtělová
2.
(285)
Michal Kašpar
3.
(248)
Závod 24.6.2018
1.

10-15 let:
Martin Kašpar
(285)
Štěpán Ordoš
(282)
Jana Jarošová
(259)

nad 15 let:
Václav Dovrtěl
(284)
Lukáš Tomanec
(249)
Petr Starosta
(241)
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Usnesení ze dne 30. 5. 2018

Kategorie
/ pořadí
1.
2.
3.

do 10 let:
Jakub Dovrtěl
(298)
Anežka Dovrtělová
(258)
Michal Kašpar
(234)

10-15 let:
Martin Kašpar
(241)

nad 15 let:
Pavel Herko
(276)
Lenka Kašparová
(273)
Václav Dovrtěl
(262)

Jak jsme již dříve psali, tento rok se jedná o tzv. seriálový závod, kdy jsou
závody vyhodnoceny nejen samostatně, ale při posledním závodu v prosinci
budou vyhlášeni i celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích ze všech 4
závodů. 2 závody ze 4 jsou již za námi, proto neváhejte a přijďte si s námi
zastřílet. Všechny termíny akcí budou opět včas zveřejněny. Zájemci
o střelbu se k nám mohou po prázdninách přidat, od září se budeme opět
scházet každé pondělí v 17:00 v myslivně.
Lukáš Tomanec

Usnesení ze dne 30. 5. 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: 1 p.Kourková (6-0-1),
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 111/2, ostatní plocha, o celkové
výměře 383 m2, panu Jurigovi, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 19.150,- Kč. Daň
z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
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Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 198/1.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 365/153.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 365/153 a části
pozemku parc.č. 1941.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č- 7
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1130/28 10 m2,
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č 8
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1887, ostatní plocha, o celkové
výměře 83 m2, manželům Hejlovým, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 4.150,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1395, o celkové výměře 498 m2,
společnosti ADRAS REALITY s.r.o., za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 24.900,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (6-0-1), Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10:
ZMT ruší usnesení č. 5 ze dne 8.3.2018 a 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, panu Šmýdovi, 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. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
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ZMT souhlasí s prodejem 2 částí pozemku parc.č. 365/153, konkrétně
pozemku parc.č. 365/167, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové výměře 33
m2 a pozemku parc.č. 365/168, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové výměře
86 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 580-33/2018, Ing.
Ambrosovi, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 5.950,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ+MŠ za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: (5-0-2) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje účetní závěrku městyse Troskotovice za rok 2017 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT schvaluje závěrečný účet městyse Troskotovice za rok 2017 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Morava, s.p.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
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. 1030039690/001.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Usnesení 17
ZMT schvaluje finanční příspěvek letošním prvňáčkům ve výši 1000,- Kč
jejich rodičům a 900,- Kč na školní pomůcky.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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Usnesení č. 18
ZMT schvaluje rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb s
advokátní kanceláří
JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19
ZMT ruší usnesení č. 8 ze dne 8.3.2018
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 19. bylo schváleno.
Usnesení č. 20:
ZMT souhlasí se zrušením Dobrovolného svazku obcí „Odkanalizování obcí
Zapálaví – Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice“, IČO: 71205047,
s likvidací.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Usnesení 21
ZMT souhlasí s převodem předmětného majetku a s předáním do užívání ZŠ
a MŠ Troskotovice, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Usnesení č. 22
ZMT souhlasí s odpuštěním dluhu TJ za užívání pozemku pod umělkou ve
výši 40.000,- Kč. ZMT dále souhlasí s vyplacením letošní finanční podpory
tomuto spolku ve výši 15.000,- Kč. ZMT souhlasí s dalším finančním
příspěvkem na provoz spolku ve výši 5.000,- ročně.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Jubilanti
Jan Ondrášek, Františka Vlachová, František Janda, Marie Saloňová,
Stanislav Ondrůšek, Zuzana Nováková, Kateřina Polčáková, Pavel Číž,
Anna Jarošová.
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Poděkování
Děkujeme vandalům, za úpravu hřbitovní zdi…

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

