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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
předně bych vám všem chtěl ještě jednou popřát hodně zdraví a štěstí v
letošním roce.
Zima je tu, jednou blátivá, jindy
mrazivá – tak jak jsme již dlouhé
roky zvyklí, snad jen s jednou
výjimkou. Rozhodli jsme se
letos nesolit místní komunikace
a chodníky a nezatěžovat naše
životní
prostředí.
S nově
pořízenou technikou čerstvý sníh
průběžně odklízíme a dle
potřeby sypeme.
V souvislosti s čistotou v obci se množí dotazy, kdy budou k dispozici
kontejnery na svoz velkoobjemového odpadu. Na jaře opět začneme
kontejnery různě po obci přistavovat a svážet.
Se svozem velkoobjemového odpadu souvisí i svoz tříděného odpadu, za
který jsme vloni utržili nemalou částku 122.726 Kč. Prakticky stejné peníze
však investujeme do svozu „velkoobjemu“, kterého ani po letech neubývá.
Za svoz ostatních komodit (komunál, plast, papír, nebezpečné odpady,
drobné kovy a elektro) jsme vloni zaplatili společnosti SUEZ 427.428 Kč.
Ještě stále tedy ročně dotujeme svoz odpadů částkou vyšší než 200.000 Kč.
Jistě jste zaznamenali, že se poplatky za svoz odpadů již pátým rokem
nezvýšily. Nebudou se zvyšovat ani nadále, ale ani se nebudou snižovat.
Motivační systém - kolik vytřídíš, tolik zaplatíš na poplatcích, by k další
finanční úspoře a zlepšení třídění (dle našich výpočtů a informací z okolních
obcí) nevedl. Stávající systém, tak jak je nastaven, plní svoji funkci a věřím,
že bude plnit i nadále.
Přeji hezkou zimu všem.
Váš starosta
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ZŠ a MŠ Troskotovice
Jak rychle školní rok začal, tak rychle se přiblížil i konec kalendářního roku
a hned po něm pro nás polovina školního roku. Za tu dobu jsme toho ve škole
i ve školce spoustu zvládli.
V týdnu od 15. 10. do 19. 10. 2018 si děti v MŠ povídaly v rámci vzdělávací
nabídky o bramborách. Celý týden vyvrcholil v pátek 19. 10. 2018. Paní
učitelky nachystaly ve dvorku fary pro děti bramborový den. Prvním
stanovištěm bylo vaření brambor. Na dalších stanovištích si děti mohly
vyzkoušet hod bramborou, bramborový hokej, slalom s bramborou na hlavě
nebo sklízení brambor náklaďákem. Děti samy si také zahrály na brambory,
kdy musely v pytli odskákat "do sklepa". Všechny děti si také vytvořily
krásný obrázek z bramborových
razítek. Odměnou za splněné úkoly
byla ochutnávka bramborových
pokrmů.
Děti
si
pochutnaly
na bramborách, které si samy uvařily,
na hranolkách, kroketách a chipsech.
Počasí nám přálo, a tak jsme si celý
den náležitě užili.

V úterý 24. 10. 2018
jsme navštívili knihovnu
v Litobratřicích, kde
jsme se setkali s paní
spisovatelkou Markétou
Harasimovou. Ta dětem
představila svou novou
knížku Z deníku kočičky
Ťapičky.
Nechybělo
krátké čtení v podání
samotné autorky. Odvahu k přečtení malé ukázky našli Matěj Zimmermann
a Marika Novotná. Některé děti si knihu i s podpisem autorky zakoupily.
Po přibližně hodinovém programu si děti mohly vyzdobit a nabarvit mušle a
vyrobit zapichovátka do květináče v podobě draka.
Tak jako každý rok pořádala naše škola pro děti a širokou veřejnost tradiční
Drakiádu. Ta se letos konala 23. 10. 2018 na fotbalovém hřišti
v Troskotovicích. I letos byla účast veliká a rozmanitost draků obrovská.
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Počasí nám přálo, foukalo ze všech stran, a tak byli draci vidět ze širokého
okolí. Ti nejlepší z nejlepších byli oceněni a na každého čekala sladká
odměna a diplom za účast. Věříme, že se všem Drakiáda líbila a už teď se
těšíme na další ročník. Děkujeme manželům Lipovským, kteří nám umožnili
vstup na hřiště.

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 jsme ve škole nepotřebovali učebnice ani sešity. Celý
den jsme strávili společně v jedné třídě, kde jsme pracovali na projektu
s názvem "100 let Československa". Žáci byli rozděleni do pěti soutěžních
týmů. Nejprve se seznámili s dějinnými událostmi od roku 1918, poznali
prezidenty a významné osobnosti českých dějin. Na základě těchto informací
plnili různé úkoly, např. dostali kvízové otázky, vyplňovali pracovní listy,
skládali puzzle. Dalším z úkolů bylo samostatné vyhledání informací
na internetu. Za každou
činnost týmy dostaly
body. Výstupem celého
dne byl plakát, který si
jednotlivé týmy vytvořily.
Cílem projektu bylo
nejen informovat
žáky
o významném dni 28. 10.
1918
a
historických
událostech, ale i naučit
žáky spolupracovat mezi
sebou.
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 proběhl další projektový den s názvem Modrá,
žlutá, červená, víme, co to znamená. Cílem projektu bylo žáky seznámit se
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vznikem odpadů a celým jeho koloběhem ve společnosti. Průvodcem nám
byli Petman a Petwoman, dva superhrdinové, kteří třídí odpad a učí to i žáky.
V rámci projektu jsme vypracovávali pracovní listy, zasadili jsme si bylinky
a vytvořili krmítko pro ptáčky z tetrapaku, vytvořili koláž ze zbytků
barevných papírů. Projekt nás moc bavil a po novém roce v něm budeme
pokračovat.
Dne 5. 12. 2018 jsme navštívili zámek v Rosicích. Na začátku si v tvořivé
dílně každý žák podle své fantazie sestavil a dotvořil jednoduchou dřevěnou
loutku z předem připravených a opracovaných dřevěných dílků, žáci tvořili
sami nebo s dopomocí pedagogů. Za doprovodu průvodkyně si žáci a
pedagogický dozor prohlédli výstavu hraček a výstavu betlémů. Nakonec nás
čekalo divadelní představení Betlém – příběh byl inspirován lidovou hrou
z Podkrkonoší. Inscenace
byla plná známých i méně
známých
českých,
moravských i slovenských
koled. Před zraky žáků a
pedagogického dozoru byl
sestaven lidový betlém,
který se postupně zaplňoval
plošnými loutkami coby
koledníky.
Dětem
se

projektový
den
mimo školu líbil,
odvezli si s sebou
dárek ve formě
vánoční loutky.

Již druhým rokem
probíhají v naší
škole Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Letos se účastní
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všichni předškoláci. Scházíme se jednou za čtrnáct dní vždy na hodinovou
lekci. Už máme za sebou tři! Předškoláci si v každé lekci procvičí jemnou
motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorovou
orientaci, předmatematickou gramotnost, předčtenářskou gramotnost a řeč.
Velmi důležitá je na lekci přítomnost rodičů, kteří při některých činnostech
dětem pomáhají, při jiných pouze pozorují a sledují, co dítěti jde a v čem je
potřeba se doma více procvičit.
I letos zavítal do školy Mikuláš s čertem. Přišli až 6. 12. 2018. O každém
věděl, kdo byl hodný, kdo zlobil, nenosí úkoly, zapomíná věci, kdo se nechce
oblékat, ale i to, kdo pomáhá ostatním, ve škole se snaží, připravuje se, je
kamarádský. Za básničku nebo písničku dostalo každé dítě sladký balíček a
všichni slíbili, že se polepší. S Mikulášem jsme se rozloučili společnou
fotkou a těšíme se na návštěvu zase až příští rok.

K tradicím předvánočního období patří v naší školce pečení perníčků.
V pátek 14. 12. 2018 paní učitelky v obou odděleních připravily těsto a děti
si přinesly z domu formičky. Samy nebo s pomocí paní učitelky si rozválely
těsto a začalo vykrajování andílků, stromečků, srdíček či kočiček. Odměnou
byly dětem upečené voňavé perníčky. Celou atmosféru doplnily vánoční
koledy. Musím říct, že perníčky se nejen vydařily, ale také moc chutnaly.
I letos se v prostorách tělocvičny konaly tradiční vánoční dílničky. 18. 12.
2018 si děti společně s rodiči mohly vyrobit různé předměty s vánoční
tématikou. Na výběr měly z výroby přání, andělíčka, svícnu a hvězdiček.
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Děti se velice snažily a připravily si tak různé dárky pro nejbližší. Všem se
dílničky líbily a my se tak těšíme na příští vánoční tvoření v roce 2019.

Naposledy jsme se mohli
společně vidět již při
tradičním setkání u betléma.
Vánoční vystoupení zahájily
úvodním slovem žákyně
třetího, čtvrtého a pátého
ročníku.
Dále
již
následovaly výstupy dětí z
mateřské školy, které za hudebního doprovodu zazpívaly a pohybově
ztvárnily řadu písní. Po vystoupení našich nejmenších pokračovali žáci
základní školy sérií básniček a písniček. Vánoční program byl rovněž
protkán hrou koled na zobcovou flétnu. Celé vystoupení bylo ukončeno
sborovým zpěvem písně Rolničky, rolničky.
I v dalším období čeká naše děti spousta akcí. Předškoláci budou pokračovat
v Edukativně stimulačních skupinkách, školáky čeká Florbalový turnaj proti
jiřickým žákům, a pak už očekávané vysvědčení a pololetní prázdniny.
Dovolte nám ještě popřát všem štěstí a zdraví v novém roce 2019 a spoustu
strávených chvil s vašimi (našimi) dětmi.
Kolektiv MŠ a ZŠ Troskotovice
Troskotovický kurýr | 7

Střelecké závody

Střelecké závody
Dne 21. 10. 2018 a 9. 12. 2018 SK Střelci Troskotovice ve spolupráci s MS
Troskotovice uspořádal v troskotovické myslivně další střelecké závody
ze vzduchovek 3x10 ran do terče. Maximální dosažený nástřel je 300,
v závorkách jsou uvedeny nástřely jednotlivých střelců.
Jak jsme dříve psali, tento rok se jednalo o tzv. seriálový závod, kdy byly
závody vyhodnoceny nejen samostatně, ale při posledním závodu v prosinci
byli vyhlášeni i celkoví vítězové v jednotlivých kategoriích za rok 2018. Ze 4
závodů se sečetly 3 nejlepší výsledky u každého střelce. Maximální počet
byl 900.
Závod 21.10.2018
Kat.
1.
2.
3.

Do 10 let
Dovrtěl Jakub (292)
Dovrtělová Anežka (288)
Tomanec Vojtěch (241)

10-15 let
Kašpar Martin (279)
Ordoš Štěpán (271)
Štěpánek Filip (268)

Nad 15 let
Tomanec Lukáš (273)
Dovrtěl Václav (269)
Herko Pavel (236)

10-15 let
Kašpar Martin (291)
Jarošová Jana (269)
Ordoš Štěpán (257)

Nad 15 let
Tomanec Lukáš (281)
Dovrtěl Václav (279)
Jaroš Jan (272)

Závod 9.12.2018
Kat.
1.
2.
3.

Do 10 let
Dovrtěl Jakub (299)
Dovrtělová Anežka (289)
Tomanec Vojtěch (276)

Celkoví vítězové seriálového závodu roku 2018:
Kat.
1.
2.
3.

Do 10 let
Dovrtěl Jakub (897)
Dovrtělová Anežka (862)
Tomanec Vojtěch (749)
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10-15 let
Kašpar Martin (855)
Ordoš Štěpán (810)
Jarošová Jana (767)

Nad 15 let
Dovrtěl Václav (832)
Tomanec Lukáš (816)
Starosta Petr (697)

Rozsvěcování vánočního stromu a setkání u betléma

I v roce 2019 plánujeme 4 závody (březen, červen, září, prosinec). Přesné
termíny akcí budou včas zveřejněny. Zájemci o střelbu se k nám mohou také
přidat každé pondělí v 17:00 v myslivně.
Lukáš Tomanec

Rozsvěcování vánočního stromu a setkání u betléma
První rozsvěcování vánočního stromu v Troskotovicicíh proběhlo v prosinci
2017 díky iniciativě maminek mateřského klubu Mrňata. V pořadí druhé
rozsvěcování konané 2. prosince 2018 si vzali za své senioři. Děti ze základní
školy vyrobily vánoční ozdoby a pomohly nám stromeček ozdobit. Senioři
zazpívali známé i méně známe koledy.
Na tradičním setkání u betléma 24. prosince si připravily program děti
z mateřské a základní školy. Děkujeme seniorům i dětem, že nám
předvánoční čas zpříjemnili svým vystoupením a přispěli tak k příjemné
atmosféře, která na obou setkáních panovala.
Marie Mičková
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Myslivecký spolek Troskotovice
Na těchto stránkách vás čas od času informujeme o činnosti našeho spolku,
ať se již jedná o konání střeleckého závodu, či kulturní akce v podobě
mysliveckého plesu či taneční zábavy, dnes již známé jako „Poslední leč“.
Může se tak na první pohled zdát, že myslivost a s tím spojená činnost v její
prospěch se především točí kolem těchto společenských událostí, ke kterým
se na podzim navíc připojují tradiční hony na drobnou zvěř. Jedná se totiž
o ty činnosti, které jsou pro veřejnost asi nejvíce viditelné a na těchto
stránkách pravidelně zmiňované. Dnes bych se však chtěl rozepsat
především o těch aktivitách, jež jsou pro „nemyslivce“ skryté, avšak
pro chod našeho spolku zcela zásadní. Mezi ty nenahraditelné patří
především starost o živočichy vyskytující se v naší honitbě. Jedná se zejména
o přikrmování zvěře v době jejího strádání. V minulosti bychom „dobou
strádání“ označili zimní měsíce, ve kterých je potravy mnohem méně než
v ostatních měsících a přístup k ní je o poznání složitější. Avšak především
v posledních letech, kdy zaznamenáváme akutní nedostatek vody v krajině,
nutno tuto dobu bohužel rozšířit i na měsíce letní. Nedostatek přírodního
zdroje vody jsme se v minulosti snažili nahradit jejím rozvozem do malých
plechových napaječek, ale tento způsob se příliš neosvědčil. Proto jsme
v loňském roce pořídili celkem deset velkoobjemových napájecích zařízení,
u kterých se dávkování vody řídí samostatně. Do vody plánujeme přidávat
vitamínové doplňky k posílení vitality zvěře a umožnit ji tím snázeji čelit
stresovým situacím, jenž jsou vyvolány především nedostatkem klidu a
náhlými změnami životních podmínek v době sklizně. Jak a zda se osvědčí,
ukáže až čas. V zimních měsících se zvěř nejen přikrmuje, v našich
podmínkách především jadrnými krmivy, ale podává se jí i seno, minerální
sůl, různé vitamínové doplňky, případně léčiva, pokud je to zapotřebí. Aby
bylo možné zvěři řádně krmení předkládat, je nutné pro tyto účely budovat
nová přikrmovací zařízení v podobě krmelců a zásypů a tyto následně
průběžně opravovat a udržovat je v odpovídajícím stavu. Naše starost však
není zaměřena pouze a výhradně na zvěř samotnou. Naším zájmem je i
zkvalitňování stávajících podmínek pro její život průběžnou výsadbou
stromů a keřů. Při bližším pohledu nejen na okolí naší obce zjistíme, že tato
zeleň se pozvolna vytrácí. Proto se snažíme ve vybraných lokalitách
vysazovat nejen dřeviny v podobě stromů, ale i ve formě keřů tak, aby tyto
mohly následně sloužit pro kryt nejen drobné zvěře jako je například bažant
obecný či zajíc polní, ale i pro hnízdění drobného ptactva. V minulosti jsme
se souhlasem ZD Jiřice založili a osadili zvěřní políčka o celkové rozloze cca
tří hektarů, která by měla zvýšit nedostatečný počet ploch vhodných
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pro pobyt zvěře. Naše možnosti jsou však omezeny a není v našich silách
zastavit současné ztráty zeleně v naší krajině. Pokud nedojde v nejbližší době
k pravidelné a koordinované obnově této složky v krajině, bude za pár let
řešení tohoto problému mnohem složitější a o to samozřejmě finančně
nákladnější.
Potud jsem uvedl asi ty nejzásadnější činnosti, které prostřednictvím našich
členů v honitbě vykonáváme. K tomu je však nutné připočíst i ty tzv.
doplňkové, možná by se vzhledem k základnímu poslání našeho spolku dalo
říci i vedlejší činnosti spojené s budováním, opravou a údržbou stávajících
nemovitostí, které má naše organizace ve vlastnictví či pronájmu. Asi
největší položkou v této kategorii je zachování funkčnosti a údržba myslivny.
Její současný, mnohdy až havarijní, stav se s vypětím všech sil snažíme
narovnávat, ale jde to pomalu. Hodně pomalu! Naspořené finanční
prostředky, původně určené na výměnu oken, padly na výkup pozemku
nacházejícího se pod myslivnou, jenž v té době patřil státu a jeho bezúplatný
převod nebylo možné realizovat. Odložením výměny oken zároveň nedošlo
ke snížení množství spotřeby energií určených na vytápění tohoto objektu a
tím i k ušetření finančních prostředků, jež mohly být použity jinde. Toto
plánovanou rekonstrukci myslivny výrazně zkomplikovalo a hlavně
zpomalilo. Alespoň se podařilo zajistit opravu střechy přední části myslivny
a vybudování části příjezdové cesty vedle myslivny směrem do dvora.
Poslední z těch výraznějších akcí realizovaných v poslední době bylo
vybudování nového dřevěného přístřešku na střelnici. Není toho málo, co
všechno musí náš spolek v průběhu celého roku zajišťovat. Abychom byli
schopni zajistit řádný chod naší organizace bez toho, abychom omezovali
starost o zvěř a krajinu, byli jsme nuceni před několika lety zavést pravidelné
roční členské příspěvky ve výší 1 500 Kč. Nutno podotknout, že všichni
členové našeho spolku s vědomím potřebnosti doplnění nedostatku
finančních prostředků určených na chod spolku se zavedením tohoto
příspěvku ve stanovené výši souhlasili. Sice to všechny naše problémy
nevyřešilo, ale určitě to pomohlo je postupně úspěšně řešit. O to víc je
smutnější, že nejen finanční prostředky jsou tím hlavním limitujícím
faktorem, se kterým se při naší činnosti setkáváme. Tím druhým je malá
účast našich členů na činnosti spolku. Ale to je věc, kterou si musíme vyřešit
interně.
Jak je z výše uvedeného patrné, střelecké soutěže, plesy a taneční zábavy
zmiňované na začátku tohoto článku slouží, pokud pominu jejich funkci
zachovávání mysliveckých a kulturních tradic, především jako nástroj
na zajištění (doplnění) finančních prostředků pro naplňování smyslu poslání
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našeho spolku a tím je ochrana přírody a krajiny včetně všech živočichů
nacházejících se v tomto prostředí. Proto bych chtěl využít této možnosti a
poděkovat všem, kteří se ať již pravidelně či jen sporadicky účastní námi
pořádaných kulturních a společenských akcí. Nepřímo se tak podílejí
na činnosti ve prospěch okolní krajiny a života v ní.
za Myslivecký spolek Troskotovice Jan Ondrášek

Vlevo přikrmovací zařízení, vpravo napaječka pro zvěř

Senioři z Troskotovic
Vážení a milí senioři.
Bývá zvykem se na přelomu roku ohlédnout za uplynulým rokem.
Pravidelně se scházíme poslední středu v měsíci v klubovně. Jakmile nám
příroda dovolí, tak začneme vycházky po okolí Troskotovic. Zašli jsme si i
přes pole do Litobratřic a do Vlasatic.
Vydařil se nám zájezd na Čapí hnízdo, zájezd do Piešťan a exkurze Mléčné
farmy v Troskotovicích.
19. 10. 2018 se konal zájezd k Osičkům do Lanžhota, kde jsme si poslechli
krásné písničky, povídání manželů Osičkových a k tomu ochutnali jejich
věhlasné řízky. Atmosféra výborná a podle ohlasu můžu říct, že jsme si
posezení u Osičků nadmíru užili.
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Zazpívali jsme vánoční koledy při rozsvícení stromečku na první adventní
neděli před úřadem městyse.
Měli jsme krásnou klubovnu na faře. Bohužel jsme ji museli vyklidit, protože
zde dnes působí mateřská škola. Pan starosta nám dal na výběr, buď
klubovnu na úřadě nebo v kulturním domě. Kulturní dům je pro nás moc
velký a v zimních měsících by se zbytečně musel vytápět. Zvolili jsme
variantu mít klubovnu na úřadě, jenže i zde je velký problém pro seniory,
kteří ze zdravotních důvodů nemohou vyjít do schodů. Moc rádi by přišli,
ale bohužel jim chůze do schodů dělá problém.
Prosím o zvážení, zda by se nenašlo jiné řešení, například opravit na úřadě
městyse místnost, kde prodávala textil paní Eliška Ševčíková nebo se
po domluvě s dobrovolnými hasiči scházet v hasičské zbrojnici.
Ráda bych popřála všem seniorům a jejich blízkým do nového roku 2019
hlavně zdraví a osobní pohodu.
Jana Ročková
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu
VII. ročník memoriál Stanislava Lokaje
TJ Troskotovice oddíl stolního tenisu uspořádal 26. prosince 2018 VII.
ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Na tento ročník dorazilo
tentokrát 28 sportovců. Turnaj se odehrával ve třech kategoriích,
registrovaní, neregistrovaní a čtyřhry. Vítězové všech tří soutěží získali
věcné ceny, poháry. Vánoční turnaj se podařil a těšíme se společně na další
ročník 2019.
Výsledky – Registrovaní:
1. Jakub Sirbu (TTC Moravská Slavia Brno)
2. Oldřich Pešek (TJ Drnholec)
3. Marek Sýkora (TJ Troskotovice)
Neregistrovaní:
1. Miroslav Urban (Hrušovany nad Jevišovkou)
2. Aleš Kalina (Hrušovany nad Jevišovkou)
3. Ladislav Matyák (Troskotovice)
Čtyřhry:
1. Sirbu Jakub, Sirbu Jan (TTC Mor. Slavia Brno, TJ Troskotovice)
2. Břetislav Lukša, Oldřich Pešek (TJ Troskotovice, TJ Drnholec)
3. František Vaculík, Marek Sýkora (TJ Troskotovice)
Lukša Břetislav
TJ Troskotovice

Vánoční koncert s dechovou kapelou
Na vánoční koncert dne 28. 12 .2018 byla do troskotovického kulturního
domu pozvaná známá dechová kapela Boršičanka Antonína Koníčka
z Boršic. Kapela i se svou moderátorkou byla mezi svátky příjemným
zpestřením vánoční atmosféry plným hudby, koled a historek. Ke svátečnímu
zážitku přispělo i připravené občerstvení. Podával se horký vánoční punč,
koláče i klobásy. Skvělou zábavu kazila skutečnost, že byla velmi nízká účast
obecenstva. Při odchodu domů si každý mohl zakoupit CD DH Boršičanky.
Irena Křížová
Troskotovický kurýr | 14

Usnesení ZMT ze dne 1. 11. 2018

Usnesení ZMT ze dne 1. 11. 2018
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Pavlačkovou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0 (9-0-0)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Ostatní funkce budou vykonávané jako neuvolněné.
Výsledek hlasování: (7-0-2)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Usnesení č. 5
ZMT schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT volí starostou Ing. Ivana Maternu
Výsledek hlasování: (7-2-0)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT volí místostarostou paní Marii Mičkovou
Výsledek hlasování: (6-2-1)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT volí předsedou finančního výboru Ing. Zdeňku Pavlačkovou
Výsledek hlasování: (7-0-2)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Pavlačku
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT schvaluje navrženou výši odměn bez kumulace, od data nástupu
do funkce:
neuvolněnému členu zastupitelstva 1.263,-Kč
neuvolněnému členu zastupitelstva, členu výboru 2.298,-Kč
neuvolněnému členu zastupitelstva, předsedovi výboru 2.757,-Kč
neuvolněnému členu zastupitelstva, místostarostovi 15.000,-Kč
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Výsledek hlasování: (6-3-0)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 229/35. Prodáno bude
na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující, společnost
E.On.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující, p. Husák.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153 a 365/148.
Prodáno bude na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující,
p. Novák.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/146. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechají vyhotovit kupující, m. Tomancovi.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující, p.Hejralová.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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Usnesení č. 17
ZMT souhlasí se směnou pozemku parc.č. 2177, orná půda o výměře 671
m², ve vlastnictví Městyse Troskotovice, s manželi Novosádovými za část
jejich parcely č. 1620, orná půda o výměře cca 650 m2 za účelem výstavby
příjezdové komunikace k ČOV. ZMT dále souhlasí finančními
podmínkami směny (bez doplatku) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Usnesení č. 18
ZMT souhlasí se směnou části pozemku městyse parc.č. 260/1 o výměře
cca 34 m2, s panem Kazdou za část jeho pozemku p.č. 1613 o výměře cca
10 m2. ZMT souhlasí finančními podmínkami směny, tj. s doplatkem jedné
ze smluvních stran ve výši 50,- Kč za každý nabytý rozdílový m2.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Usnesení č. 19
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/170, ostatní plocha, o
celkové výměře 63 m2 a pozemku parc.č. 1941/2, ostatní plocha, o celkové
výměře 72 m2, dle GP č. 591-23/2018, panu Michalu Vlachovi ml. za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 6.750,- Kč celkem. Daň z úplatného nabytí nemovitých
věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Usnesení č. 20
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/169, ostatní plocha, o
celkové výměře 134 m2, dle GP č. 593-156/2018, paní Saloňové, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 6.700,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
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Usnesení č. 21
ZMT schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ, který doplňuje
předmět činnosti o školní jídelnu – výdejnu.
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Usnesení č. 22
ZMT schvaluje náklady, vynaložené na vybudování Dětské skupiny,
Mateřské školy (jedné třídy na místní faře) a opravy školní kuchyně a
jídelny v celkové výši 889 370,80 Kč
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
Usnesení č. 23
ZMT schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Troskotovice na školní rok 2018
– 2019 v celkovém počtu 20.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
Usnesení č. 24
ZMT schvaluje navýšení záloh poskytovaných zřizovatelem na provozní
náklady ZŠ a MŠ Troskotovice na 60.000,- měsíčně a to od 1. září 2018.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Usnesení č. 25
ZMT schvaluje doplatek mzdových prostředků ZŠ Troskotovice za období
leden - srpen 2018 ve výši 90.000,- Kč.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
Usnesení č. 26
ZMT schvaluje doplatek mzdových prostředků ZŠ Troskotovice na období
září - prosinec 2018 ve výši 75.000,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
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Usnesení č. 27
ZMT schvaluje příspěvek na výuku plavání ve výši 500,- Kč na jednoho
žáka, celkem pro 12 žáků.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
Usensení č. 28
ZMT schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2018 se společností ECenviconsult
estate, s.r.o. na vypracování projektové dokumentace cca 250 ks
domovních kanalizačních přípojek na náklady městyse.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
Usnesení č. 29
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. 1030043782/001.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
Usnesení č. 30
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. ZN-014330044709/001.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 30 bylo schváleno.
Usnesení č. 31
ZMT souhlasí s úplatným zřízením věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. ZN-014330047930/001.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
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Usnesení č. 32
ZMT schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k parcele č. 1596 s organizací Povodí Moravy, s.p. a pověřuje starostu jejím
podpisem
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
Usnesení č 33
ZMT uděluje panu starostovi pravomoc provádět rozpočtová opatření, a to
bez omezení výše. Starosta bude průběžně ZMT informovat o provedených
rozpočtových opatřeních.
Výsledek hlasování: (6-0-3)
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
Usnesení č. 34
ZMT schvaluje p. starostovi používání soukromého vozidla ke služebním
účelům.
Výsledek hlasování: (5-1-3)
Usnesení č. 34 bylo schváleno.
Usnesení č. 35
ZMT schvaluje doplatek dotace svazku DANÍŽ na pořízení nového
štěpkovače a 68 ks kompostérů ve výši 82.900,-Kč.
Výsledek hlasování: (6-0-3)
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

Usnesení ZMT ze dne 12. 12. 2018
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a Ing. Pavlačkovou a zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 p.Ševčík (8-0-1)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání.
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Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT ruší na žádost paní Saloňové usnesení č. 20 ze dne 1.11.2018.
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/169, ostatní plocha, o
celkové výměře 134 m2, dle GP č. 593-156/2018, dcerám paní Saloňové –
Věře Kratochvílové a Zdeňce Pařízkové rovným dílem, za cenu 50,Kč/m2, tj. za 6.700,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 366/6, ostatní plocha, o celkové
výměře 54 m2, dle GP č. 589-41/2018, panu Luďku Jurigovi za cenu 50,Kč/m2, tj. za 2.700,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/174, ostatní plocha, o
celkové výměře 311 m2 a pozemku parc.č. 365/175, ostatní plocha, o
celkové výměře 82 m2, dle GP č. 610-80/2018, manželům Novákovým do
SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 19.650,- Kč celkem. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Usnesení č. 6
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/146, díl „b“, ostatní plocha,
o celkové výměře 48 m2, dle GP č. 606-327/2018, manželům
Tomancovým do SJM, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 2.400,- Kč celkem. Daň z
úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Usnesení č. 7
ZMT souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene - služebnosti
stezky a služebnosti cesty, ve prospěch oprávněného, Patrika Novosáda,
k pozemkům parc. č. 260/1 a 259/3, dle GP č. 598-90/2018, pro zajištění
přístupu k pozemkům oprávněného.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 198/1. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Usnesení č. 9
ZMT volí členy KV - Ing. Martina Ambrose, Bc. Hanu Hafnerovou, a
členy FV - Ing. et Ing. Stanislavu Šeďovou a Ing. Martina Hůserka.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení č. 10
ZMT schvaluje odměny členům KV a FV ve výši 2.500,- Kč hrubého za
rok. Vypláceny budou jednorázově, v prosincovém výplatním termínu.
První odměna bude vyplacena za kalendářní rok 2019.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT schvaluje rozpočet Městyse Troskotovice na rok 2019, závazným
ukazatelem je paragraf.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Troskotovice na roky
2020-2021.
Výsledek hlasování: (8-0-1)
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Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13
ZMT schvaluje provozní příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Troskotovice na rok 2019 v celkové výši 1.520.000,- Kč. Zálohová platba,
která se vyúčtuje.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení č. 14
ZMT schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Troskotovice na
roky 2020 – 2022.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT schvaluje převod prostředků ZŠ a MŠ Troskotovice z investičního
fondu do provozních prostředků v celkové výši 80.412,- Kč.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Usnesení č. 16
ZMT schvaluje návrh darovací smlouvy a přijetí finančního daru. Pověřuje
ředitelku ZŠ a MŠ Troskotovice podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Usnesení č. 17
ZMT souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1030044975/00.
Výsledek hlasování: (9-0-0)
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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Vánoční varhanní koncert

Vánoční varhanní koncert
V sobotu 29. prosince 2018 se uskutečnil Vánoční varhanní koncert v kostele
sv. Václava v Troskotovicích. Zazněly skladby od J. S. Bacha, F. Liszta a
dalších. Skladby přednesl na varhany pan Miroslav Cee. Koncert byl
obohacen také skladbami na zobcovou a příčnou flétnu v podání Anežky
Dovrtělové a přispěl ke sváteční atmosféře Vánoc.
Anna Dovrtělová

Gratulujeme všem jubilantům:
Justina Ševečková, Zdenka Saloňová, Kateřina Bělíčková, Jan Režňák,
Jaroslav Zigo.

Poděkování

Děkujeme paní Martině Novosádové za krásné obrázky v Kronice vítání
občánků.
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Výzva

Děkujeme dobrovolným hasičům. I v zimě mají napilno…

Výzva
V poslední době se setkáváme s návrhy vydat v dalším roce týdenní či
čtrnáctidenní troskotovický kalendář. Obracíme se proto na spoluobčany
s prosbou o náměty. Uvítáme fotografie a obrázky, které se jakýmkoliv
způsobem vážou k Troskotovicím. Své náměty můžete posílat na emailovou
adresu mestys@troskotovice.cz, nebo přinést na úřad.
Za všechny příspěvky předem děkujeme. V souvislosti s GDPR zároveň
připomínáme, že zasláním příspěvku vyjadřujete souhlas s jeho zveřejněním.
Denisa Haluzová
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Křížek v Třešňovce

Křížek v Třešňovce
Dočká se letos památka v Třešňovce pozornosti, kterou si zaslouží?
Erbaut zur grösseren Ehre Gottes
von Katharina Christ Wittwe (?)
in „Troskotovice“ N. … nach dem
letzten Willen Ihres am 25. Juni
188..

in Znaim selig verstorbenen Sohnes Josef.

Postaveno k větší cti Boží
Katharinou Christ (?) vdovou
v Troskotovicích č.… podle
poslední vůle jejího syna Josefa,
zemřelého ve smíru s Bohem“
ve Znojmě 25. června 188..
Děkujeme Ing. Pavlu Herkovi za překlad nápisu na pomníku.

Projekt Kapku šetřím
V rámci projektu Kapku šetřím byly namontovány spořiče vody v naší škole
a školkách. V následujících měsících bude anonymně monitorována spotřeba
pitné vody na území České
republiky s cílem plošného
snížení její spotřeby. V oblasti
vody je obtížné dosáhnout
úspory vody jinak, než instalací
spořičů vody nebo edukací
domácností k menší spotřebě.
Proto se projekt Kapku šetřím
zaměřuje na obě možnosti, aby
bylo dosaženo primárního cíle
projektu.
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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
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