IX. ročník

Troskotovický kurýr

Číslo 4 Říjen 2018

______________________

Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
předně bych vám všem chtěl poděkovat za účast v komunálních volbách.
Z 556 oprávněných voličů vás přišlo 369 (více než 66%). Dále bych chtěl
poděkovat všem našim příznivcům (opět více než 66% !), kteří nám dali svůj
hlas a vyjádřili podporu.
Babí léto pomalu ale jistě končí. Letošní podzim se nezadržitelně hlásí
o slovo, stromy i keře hrají všemi barvami. Letošní projekty máme hotové a
pomalu začínáme plánovat další rok. Na účtu je k dnešnímu dni 3 mil. korun
a všechno zaplaceno. Přijdete s námi diskutovat nad plánovanými projekty a
nad tím, co byste vy sami chtěli ?
Brzdit nás stále mohou dluhy a resty z minula, které jsou předmětem
několika vleklých soudních sporů, týkajících se vinohradu směrem
na Vlasatice. Postupovat budeme stejně jako doposud a budeme se všemožně
bránit.
Něco málo k tolik diskutovanému tématu, kterým je splašková kanalizace
a její vhodný, či nevhodný průběh obcí. V současné době máme platné
územní rozhodnutí (odsouhlasené umístění stavby) a žádáme o stavební
povolení, bez kterého přijdeme o dotace. Vzhledem k tomu, že se jedná
možná o poslední výzvu fondu OPŽP, považujeme v tuto chvíli zasahovat
do běhu schvalovacích řízení jako krajně nezodpovědné. Prostor pro změny
projektu, v řadě případů oprávněných a opodstatněných, bude možný
a nejjednodužší v samém průběhu realizace projektu, jako změna stavby před
dokončením.
Ještě jedno ožehavé téma na závěr. Černé skládky a stavební suť!
Na likvidaci směsného komunálního a tříděného odpadu, včetně elektra
a nebezpečného odpadu, vynakládá městys nemalé finanční prostředky. Jen
velkoobjemový putovní kontejner přijde na 100 tisíc ročně.
Odvoz suti si ale musí zajistit stavebník sám. Sypat suť a jiný nepořádek
na dočasnou skládku za potokem NELZE !!!, tato se bude na náklady
městyse recyklovat. V dohlední době budeme řešit otázku sběrného dvora.
Přeji hezký podzim všem.
Ivan Materna
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ZŠ a MŠ Troskotovice
Prázdniny jsou již v nedohlednu, začal nový školní rok. Do mateřské školy
po prázdninách nastoupilo 34 dětí, část z nich se přesídlila do nové třídy
v budově fary. Do základní školy nastoupilo 20 dětí.
Hned v září zahájily děti ze ZŠ plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce
bazénu v Hustopečích jezdíme do bazénu v Hrušovanech na Jevišovkou.
Po první lekci byly děti nadšené a už se těšily na ty další. Konečnou odměnou
jim bude Mokré vysvědčení.

Dne 27. 9. 2018 se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili 3. ročníku Dne
s integrovaným záchranným systémem v Pohořelicích. Celá akce probíhala
na parkovišti za farou. Žáci se seznámili s umístěním reflexní vesty,
lékárničky v automobilu a složení výstražného trojúhelníku. Byli svědky
fingované dopravní nehody, kde se seznámili, jak se chovat při autonehodě.
Velmi zajímavou akcí bylo představení kynologického klubu ze
Židlochovic, kde nám ukázali, jak cvičí policejní psy. Pro žáky bylo
připraveno šest stanovišť: zastavení krvácení, resuscitace, ukázka hasičského
auta, popáleniny, policejní auto a nejvíce adrenalinovým stanovištěm bylo
otočné vozidlo, ve kterém jsme si užili pořádnou jízdu jako na kolotoči. Celá
akce byla velmi vydařená a všem se nám moc líbila.
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Jako každý rok, i letos se děti z naší mateřské školy i základní školy
zúčastnily Svatováclavských hodů. Již od začátku školního roku jsme pilně
tancovali a zpívali, aby bylo naše vystoupení co nejhezčí. V neděli 30. 9.
odpoledne se děti sešly v kulturním domě, aby všem přítomným předvedly,
co natrénovaly. Kroje, které si děti oblékly, daly našemu vystoupení větší
šmrnc. Doufáme, že jsme vás naším vystoupením potěšili a navnadili
na příští rok :-)
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Ve čtvrtek 4. 10. proběhlo tradiční dýňování tentokrát na dvorku fary. Téměř
všechny děti zapojily do dlabání dýní nejen své maminky, ale také tatínky
či babičky. Vytvořili spolu s nimi naparáděné dýně, které nyní zdobí dvorek
fary. Velká pochvala dětem, které přišly v čarodějných kostýmech, všem
to moc slušelo. Protože nám počasí přálo, děti se brzy rozběhly po dvorku.
Některé si hrály na pískovišti, jiné si opékaly špekáčky či využily
trampolínu. Kluci i děvčata se projížděli na motorkách a autech. Vydařené
odpoledne jsme zakončili rozsvícením dýní a děti si odnášely domů pamětní
diplom. Všem děkujeme a již nyní se těšíme na příští rok.

Kolektiv MŠ a ZŠ
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Troskotovičtí senioři v Piešťanech

Troskotovičtí senioři v Piešťanech
9 .9. 2018 – 14. 9. 2018 nás jelo 7 seniorů na relaxační pobyt do Piešťan.
Zájezd organizovali senioři z Božic, ještě jeli senioři z Jiřic, z Damnic
a Hrádku. Byli jsme ubytováni v hotelu Harmonia.

Nemělo to chybu, jídla hodně, perfektní zábava, 6 procedur zdarma, personál
perfektní. Měli jsme projížďku lodí po jezeře Slňava. Vedení hotelu nám
na každý den zorganizovalo výlet.
Navštívili jsme
Čachtice, park
miniatur zámků a
hradů
v obci
Podolie. Počasí
nám
přálo,
svítilo sluníčko.

Na zpáteční cestě jsme se na dvě hodiny stavili v Bratislavě. Podle ohlasů se
zájezd líbil a vydařil se. Můžeme už jen vzpomínat.
Jana Ročková
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Dětská skupina Troskotovice
1. 9. 2018 zahájila provoz Dětská skupina Troskotovice. K dnešnímu
dni máme registrovaných 16 dětí, denní kapacita je 12 dětí
na 2 pečující osoby.
Středa je již plně
obsazeným
dnem.
Jedná se o velice
heterogenní věkovou
skupinu. Nejmladší je
12měsíční
holčička,
nejstarší chlapeček má
33 měsíců. V případě
zájmu nás prosím
kontaktujte co nejdříve.

Náš e-mail detskaskupina@troskotovice.cz, tel. 733 792 250, nebo
přijďte osobně. Najdete nás ve dvoře troskotovické fary každý den
7:00 - 15:30.

Barbora Tomancová a Nikola Bělíčková
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ČSCH ZO Troskotovice
prázdninové opékání

-

Poslední

Ke konci prázdnin, jako symbolickou tečku za tropickým dvouměsíčním
volnem našich školáků, uspořádal ČSCH ZO Troskotovice za vydatné
pomoci našich mladých členů opékání špekáčků.

Akce se konala v nově zrekonstruovaném areálu za hasičkou, kde máme
svou klubovnu, kterou teď hlavně využívají mladí chovatelé. Počasí nám
přálo, tak se akce zúčastnilo překvapivě dost lidí. Některým se akce tak líbila,
že se zdrželi až do nočních hodin 😊. Není se čemu divit. Nálada byla dobrá
a všichni si chtěli užít posledního prázdninového víkendu.

Troskotovický kurýr | 9

ČSCH ZO Troskotovice - Poslední prázdninové opékání

Povinnosti, které přichází se školním rokem, a chladné počasí, už takovým
akcím přát nebude ☹. Pro děti bylo nachystáno občerstvení v podobě
čepované malinové Zulu limonády a samozřejmě špekáčků se vším, co k nim
patří. Posezení nám zpříjemnili místní dobrovolní hasiči reprodukovanou
hudbou. Všem zúčastněným děkujeme. Zvlášť některým hasičům a lidem
z obecního úřadu a dalším, kteří přišli nejen se pobavit, ale také pomoct.

Za ČSCH ZO Troskotovice Jan Jaroš ml.
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SDH Troskotovice - krátká zpráva o zásahu
V neděli 30. 9. 2018, kdy se v naší obci konaly hody,
zahořel starý nábytek, který byl uložen
v nepoužívané zastávce. Ta se nyní nachází
za potokem na konci ulice, která vede kolem koupaliště. V odpoledních
hodinách byl nahlášen zpozorovaný kouř, který vycházel ze zmiňovaného
místa. Poté byl vyhlášen hasičský poplach. K zásahu se dostavilo pět hasičů
(velitelé Josef Hafner, Martin Ambros, zdravotník Václav Dovrtěl, strojníci
Jan Jaroš a Jiří Pavlačka). K požáru vyjel hasičský vůz CAS 24/2500/450M2Z. Požár byl lokalizován a poté uhašen. I když se nejednalo o velký požár,
mohlo to dopadnout mnohem hůř. Jen díky včasnému oznámení a zásahu byl
oheň uhašen dřív, než dokázal napáchat větší škody.

Jen pro zajímavost vás chci informovat o likvidaci vosího hnízda, které
nepříjemně obtěžovalo obyvatele jednoho domu. Přímo u vchodu byla
v zemi díra, ze které vylétaly vosy. Po několika nepříjemných žihadlech
a marných pokusech hnízdo zrušit, byl požádán obecní úřad o pomoc.
Na místo byli vysláni hasiči, na které čekalo překvapení. Po odkopání
zeminy se objevilo vosí hnízdo o velikosti míče, které bylo zlikvidováno.
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Svatováclavské hody

Obyvatelům domu se ulevilo. Konečně mohli klidně procházet beze strachu
o sebe a své děti.

Za SDH Troskotovice Jan Jaroš ml.

Svatováclavské hody
Letos se konaly 29. a 30. září. Program však začínal už v páteční podvečer,
kdy v kostele sv. Václava proběhl koncert Smíšeného pěveckého sboru Karla
Němečka z Moravského Krumlova.
Sobota, jako již tradičně, začala průvodem chasy od kulturního domu
k úřadu, kde se předává hodové právo a následuje průvod obcí se zvaním
na taneční zábavu. Celé odpoledne provázela naši chasu dechová hudba
Palavanka ze Staroviček. Ta také hrála i večer na taneční zábavě v kulturním
domě.
Nedělní program, po sváteční mši, kterou v kostele sv. Václava sloužil jako
host pan jáhen Petr Šmeral, pokračoval v kulturním domě. I když se zdálo,
že je pěkné počasí, foukal studený vítr a nebylo příjemné sedět venku.
Vystoupení dětí z mateřské a základní školy mělo velký úspěch a bylo
po zásluze odměněno potleskem.
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Svatováclavské hody

K tanci a poslechu hrála celou neděli dechová hudba Straňanka. Na své si
přišli i příznivci mužského pěveckého sboru Mužáci z Pohořelic, se kterými
si zazpívali.
Poděkování patří chase, která přispěla svým zpěvem a tancem k příjemnému
průběhu celých hodů.
Marie Mičková
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… z pohledu chasy

… z pohledu chasy
Jako každý rok hnidopiši nelenili a panovala spousta fám, že hody nebudou,
stárci se letos nejsou schopni domluvit. Ale přesto se jako každý rok sešla
parta lidí, kteří do toho šli. I když by si tohle všechno mohli odpustit
a pohodlně si užít zábavu jako ostatní a nemuset proto nic udělat. Přesto
u nich zvítězila láska k folklóru a smysl pro tradice. V dnešní uspěchané době
má každý práce nad hlavu, někteří jsou v maturitním ročníku nebo prožívali
první rok na střední škole. A proto jsem o to víc ráda za to, že si našli čas,
který tomu obětovali a energii, kterou vložili do příprav. I přes počáteční
neshody a malicherné pře výsledek stál za to. Počasí nám tentokrát přálo,
i když o pár stupínků navíc by neuškodilo, ale hlavní bylo, že nepršelo jako
loni. Po celý hodový víkend panovala skvělá atmosféra, lidé tancovali, pili,
jedli a byli veselí a to je v dnešní hektické době důležité, strávit čas s rodinou
a milými přáteli.

Vřelé díky patří všem, kteří nás pohostili, panu faráři za krásnou mši, panu
starostovi za předání hodového práva, samozřejmě všem, kteří se podíleli
na organizaci, velmi si vážíme vaší práce. Ale hlavně největší díky patří vám
všem, kteří jste přišli, dělali jsme to přece pro Vás.
Dominika Křížová
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Vítání občánků 14.10.2018
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Usnesení ze ZMT dne 25. 7. 2018
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: 4 p.Matyák L.,p.Matyák
J.,p.Ševčík,p.Kourková (5-0-4)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (7-0-2)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 366.
Výsledek hlasování: (5-0-4)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 201/1.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí se záměrem prodeje části pozemku části pozemku parc. č.
365/153
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 356/52, dle GP č. 5763033/2018, ostatní plocha, o celkové výměře 128 m2, manželům
Bártíkovým, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 6.400,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
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Výsledek hlasování: (7-0-2 )
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1601/6, dle GP č. 568-30/2018,
ostatní plocha, o celkové výměře 162 m2, manželům Adamcovým, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 8.100,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: (5-0-4)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 368/53, dle GP č. 577-25/2018,
ostatní plocha, o celkové výměře 240 m2, manželům Horákovým, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 12.000,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-2)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 198/3, ostatní plocha, o celkové
výměře 236 m2, 1601/7 o celkové výměčdle GP č. 582-165/2018,
manželům Prachařovým, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 11.800,- Kč. Daň z
úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 365/153, konkrétně
pozemek, dle GP č. 581-2/2018 označený jako parcela č. 285/1, díl „b“,
ostatní plocha, o celkové výměře 60 m2 a pozemek dle téhož GP označený
jako parcela č 285/2 díl „d“ ostatní plocha, o celkové výměře 63 m2, paní
Ševčíkové, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 6.150,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Gratulujeme všem jubilantům:

Usnesení č. 11
ZMT schvaluje dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské
školy Troskotovice, příspěvkové organizace, IČO: 71011285, kde
zřizovatel povoluje provozování Dětské skupiny Troskotovice.
ZMT zároveň schvaluje spolufinancování celého projektu Dětské skupiny
Troskotovice ve výši 5%, tj. 136 569,60 Kč.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje příspěvek do solidárního systému sociální péče ORP
Pohořelice na rok 2019 ve výši 34.990.Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje příspěvek ZŠ na obnovu vybavení a dovybavení kuchyně
ve výši 130.000,- Kč
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT souhlasí s umístěním 4. směrových tabulí sadu Třešňovka začátek a
konec obce, zastávka u Jančí a kaplička do doby než budou nahrazeny
informačním systémem.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Gratulujeme všem jubilantům:
Jarmila Režňáková, Vlasta Maršálková, Marie Sulová, Maria Glosíková,
Berta Hafnerová, František Ševčík, Jiří Vyhlídko, Ludmila Urganová,
Růžena Hovořáková, Milan Marušinec, Hedvika Kratinová.
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Nové nářadí
Získali jsme dotaci na nový, výkonný štěpkovač v hodnotě 320 tisíc Kč.
Městys tento stroj přišel na 48 tisíc Kč. Zvládne i kulatinu do 15 centimetrů.

Poděkování
Spolek folklorní soubor Skejušan z Chomutova děkuje paní Terezce
Březinové - Ordošové v Pohostinství Troskotovice za vřelé přijetí.
Taktéž děkujeme za zajištění občerstvení paní Janderové Marii - dříve
Ordošové, Kateřině Malíkové - Ordošové, Marii Kuncové - Ordošové, panu
Štefanu Ordošovi a rodině Hlinové za finanční podporu. Setkání bylo vřelé
a také se slzičkami v očích, protože se s námi setkali ještě původní skejušané
a příznivci našeho folkloru.
Je nás už málo, ale držíme stále pospolu, jako velká rodina. Snad jim toto
vřelé přivítání také někdy oplatíme v Chomutově.
S pozdravem soubor Skejušan, vedoucí soboru Kateřina Romaňáková dříve
Marťáková.
(zasláno e-mailem, dne 22. 8. 2018)
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