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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní jaro je poněkud rozpačité, nezaprší a vody šmahem ubývá. Ani
předpovědi nejsou v tomto směru nikterak optimistické. Čeká nás podle
všeho úmorné, suché léto.
V nejbližších měsících bude dokončen přechod pro chodce u základní školy.
Chystají se také úpravy parku pod školou a další zkrášlování obce.
Z pracovního úřadu, který výrazně přitvrdil, jsme letos nedostali žádného
človíčka na venkovní údržbu, a tak buďme rádi za techniku, kterou máme
na tyto práce k dispozici. Náš pracovní tým posilujeme z vlastních
prostředků. Na trvalo máme k dispozici, zejména na venkovní práce, dva
zaměstnance (dva Jany). Další dva zaměstnanci na úklid veřejných
prostranství budou u nás pracovat přes léto.
Nejdůležitější akcí za poslední roky je bezesporu kanalizace a ČOV.
V těchto dnech probíhá stavební řízení, které navazuje na platné územní
rozhodnutí. Tak jak bylo dohodnuto, ČOV se bude stavět s pomocí dočasné
provizorní komunikace za Farkašovým.
Další důležitou informací jsou první závěry Komise pro místní rozvoj
Troskotovic. Ohledně veřejných prostor komise doporučila neprodávat
obecní parky a investovat do jejich revitalizace. Jedná se o plochy před
travnatým hřištěm (parc. č. 238/1), před hospodou (165/1), u penzionu
(368/50), pod školou (368/49.50), u Křížů (365/153) a u kapličky (365/153).
Pozastavím se ještě nad článkem troskotovických myslivců, který následuje.
Do svozu velkoobjemového odpadu, elektro, pneu a nebezpečného odpadu
investuje městys ročně více jak sto tisíc korun a kontejnery jsou nepřetržitě
přistavovány od jara do zimy. Opravdu se musí někteří z nás zbavovat svého
odpadu ve větrolamech? To stejné platí i o stavební sutí. Dlužno dodat,
že i tento odpad budeme muset na náklady městyse zlikvidovat. Jsme všichni
tak lhostejní, že nám to nevadí ?
S přáním krásných jarních dnů
váš starosta
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Dětská skupina Troskotovice
V době letních prázdnin je možné umístit dítě od 1 roku do dovršení 6 let
do Dětské skupiny Troskotovice podle aktuální naplněnosti kapacity dětské
skupiny. Přihlásit dítě na konkrétní dny nebo týdny můžete osobně v dětské
skupině nebo telefonicky na tel. 733 792 250.
Závazné přihlášení dítěte je na základě vyplnění Smlouvy o poskytování
krátkodobé služby péče o dítě v DS Troskotovice a potvrzení evidenčního
listu od lékaře.
Úplata za umístění dítěte v dětské skupině je 200 Kč měsíčně.
Od 1. 7. 2019 do 19. 7. 2019 bude dětem poskytována strava ze strany
provozovatele. Cena stravy na jeden den (přesnídávka, oběd, svačina + pitný
režim) činí 78 Kč.
V době od 22. 7. 2019 do 30. 8. 2019 nebude dětem poskytována strava
ze strany provozovatele. Zákonný zástupce je povinen zajistit stravování dítě
sám ve formě přichystané stravy v krabičkách, které budou označeny
jménem a příjmením dítěte s rozlišením SVAČINA 1, OBĚD, SVAČINA 2.
Kontakt: DĚTSKÁ SKUPINA TROSKOTOVICE,
671 78 Troskotovice 16
Provozní doba: 7:00 – 15:30  733 792 250,  detskaskupina@troskotovice.cz

Odpovědná osoba: Mgr. Gabriela Vašíčková,  736 207 898

ZŠ a MŠ Troskotovice
V úterý 14. 5. 2019 od 14 do 16 hod. proběhne v budově školy zápis dětí
do mateřské školy.
Ve středu 30. 1. 2019 proběhl na naší škole již tradiční florbalový turnaj mezi
žáky naší školy a žáky základní školy Jiřice. Žáci obou škol byli rozděleni
do 5 družstev, jejichž názvy si sami vymysleli. Za naši školu soutěžila tato
družstva: Rychlí gepardi, Upíři, Sněhuláci, Tygři a Opičáci. Proti nim
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se postavily týmy, jejichž názvy byly inspirovány živly: Ohniví draci,
Zemětřesové, Tsunami, Lavina a Velká voda. Zápasy byly napínavé
od začátku do konce. Za každé kolo získalo vítězné družstvo bod. Prvním
vítězným družstvem byli Rychlí gepardi (ZŠ Troskotovice), v dalších dvou
kolech nás ale porazily týmy Zemětřesové a Tsunami. Od prohry nás
zachránila družstva Tygři a Opičáci ve složení Karolína Kratinová, Tobias
Orálek, Alexandra Konečná, Jakub Dovrtěl a Marika Novotná. Celkové
skóre všech zápasů tedy skončilo 3:2 pro nás a putovní pohár, k radosti nás
všech, zůstal na naší škole. Vítězná škola získala, kromě putovního poháru,
diplom a každý žák čokoládovou medaili. Udělovaly se také ceny
za nejlepšího hráče a nejlepšího fanouška – za každou školu. Nejlepším
hráčem
za
ZŠ
Troskotovice
byla
Karolína
Kratinová,
nejlepším fanouškem se
stal Josef Bahenský. Za
ZŠ Jiřice byl nejlepším
hráčem Josef Sláma
a nejlepším fanouškem
Eliška Sedlmajerová.
Tito žáci si kromě
diplomů
odnesli
i hodnotné ceny. Za
zmínku stojí také to, že
ZŠ Troskotovice měla svého maskota-v podání Anežky Dovrtělové.
Sportovní dopoledne jsme si všichni moc užili a budeme se těšit zase za rok.
V neděli 17. 2. 2019 se na obecním úřadě v Troskotovicích konalo vítání
občánků. Slavnostního aktu se zúčastnilo pět žákyň naší základní školy,
Marika Novotná, Veronika Jurigová, Anežka Dovrtělová, Monika
Bezděková a Veronika Kasalová. Po úvodním přivítání panem starostou děti
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přednesly
pásmo
básní
a
Anežka
Dovrtělová zahrála na
flétnu.
Věříme,
že
jsme
malou
Jasmínku
hezky
přivítali do života.
Děvčatům děkujeme
za účast.

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhl druhý blok projektového dne Modrá, žlutá,
zelená, víme, co to znamená. V prvním bloku se žáci seznámili s tříděním
papíru, plastů, skla. V druhé bloku projektového dne, se žáci dozvěděli
zajímavosti o třídění textilu, vyrobili si chobotničku ze zbytků látek,
dozvěděli se, jak správně kompostovat a jak nakládat s bioodpadem. Žáci

Jakub Dovrtěl, Karolína Kratinová,
Marika Novotná, Tobias Orálek
si připravili referáty o třídění odpadu, skládkách, černých skládkách
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a spalovnách, zaslouží si za svou aktivitou velkou pochvalu. V poslední
hodině jsme si povídali o první pomoci. Žáci si vyzkoušeli, jak obvázat
tepenné krvácení. Projekt se velmi vydařil a děkujeme autorce projektu
RNDr. Mgr. Márii Chropeňové, Ph.D. z firmy ASHPA, která se za námi
přijela na náš projektový den podívat. Žákům přivezla dárky a velkou
deskovou hru s tématem třídění odpadu, kterou budeme využívat ve výuce i
ve školní družině.
Dne 27. 2. 2019 jsme si uspořádali v obou odděleních mateřské školy
karneval. Děti se už ráno scházely v maskách a kostýmech. Sešla se nám
tu spousta princezen
a
víl,
zvířátek,
spidermanů, batmanů
a různých příšer, ale
také lékař, policista,
hasič a další. Děti si
nejprve každý ve svém
oddělení
zahrály
nějaké hry a plnily
různé soutěže. Po
svačince jsme se
potom sešli všichni
v tělocvičně, kde jsme
viděli promenádu masek,
zahráli si taneční hry
a hry s nafukovacími
balónky. Dopoledne jsme
zakončili
pobytem
na školním dvorku. Celé
karnevalové dopoledne
jsme si náležitě užili
a už se těšíme na další
den v maskách.
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Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci soutěžili
ve třech kategoriích. Do první kategorie patřili žáci 1. a 2. ročníku, kteří
si připravili básně s rozsahem min. 8 veršů, do druhé kategorie patřili žáci
3. ročníku, kteří měli rozsah básně stanoven na min. 12 veršů a do třetí
kategorie patřili žáci 4.a 5. ročníku, jejichž rozsah básní byl min. 12 veršů.
Všichni žáci se pečlivě připravili, ale zvítězit všichni nemohli. Vítězové
recitační soutěže reprezentovali naši školu na recitační soutěži
ve Vlasaticích. Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme se zúčastnili recitační soutěže
ve Vlasaticích. Našimi soupeři byli: ZŠ Vlasatice a ZŠ Ivaň. Všichni
recitátoři se velmi snažili a pro porotu bylo těžké rozhodnout o výsledcích.
Všem recitátorům gratulujeme, jelikož není důležité vyhrát, ale hlavně
překonat sám sebe a dokázat vystoupit před početným publikem. Měli jsme
velkou radost, že z naší školy uspěli v soutěži tři žáci:
1. místo v I. kategorii získala Adriana Polčáková, 3. místo získala Denisa
Veselá.
1. místo ve III. kategorii získal Jakub Dovrtěl,
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Děkujeme ZŠ Vlasatice za skvělou organizaci soutěže a příjemnou
atmosféru.
Dne 22. 2. 2019 proběhlo Setkání se seniory v kulturním domě. Žáci
ze základní školy i děti z mateřské školy si připravili program, který
se skládal z básní, písní, tanečků a hry na zobcovou flétnu. Seniorům
se program velice líbil, ocenili ho potleskem. Děti dostaly i sladkou odměnu.
V pátek 29. 3. 2019 jsme se vypravili do brněnského Planetária. V úvodu
představení jsme si prohlédli noční oblohu plnou zajímavých souhvězdí.
Poté následovala pohádka o zvířátkách, kde se žáci ZŠ a děti MŠ dozvěděli
mnoho zajímavostí o tom, co jsou ve skutečnosti padající hvězdy.
Prozkoumali planety Mars, Jupiter, dozvěděli se, co obsahuje prstenec
Saturnu. Po skončení představení všichni diváci tleskali nadšením.
V planetáriu si žáci nakoupili různé suvenýry v astro obchůdku, kde uplatnili
finanční gramotnost. Žáky představení nadchlo, děj byl poutavý a poučný.
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I v letošním roce jezdí děti z mateřské školy na plavecký výcvik. Už druhým
školním rokem navštěvujeme bazén v Hrušovanech nad Jevišovkou. Plavání
se účastní pouze starší děti. Letos máme štěstí na úžasné instruktorky,
se kterými je zábava, ale zároveň děti naučí nebát se vody. Už máme za sebou
polovinu kurzu. Děti jsou na plavání spokojené a jezdí tam s radostí.
Přiblížil se zápis do prvních tříd a tak jsme vyrazili s našimi předškoláky
(a dětmi pětiletými) na návštěvu do první třídy. Celý týden jsme si v rámci
tématu "Těšíme se k zápisu" hráli na školu. Návštěva 1.třídy byla takovým
pěkným vyvrcholením týdne. Navštívili jsme hodinu matematiky. Paní
učitelka Bartoníčková měla připravené činnosti jak pro prvňáky, tak pro naše
předškoláky a hezky je zapojila do výuky. Poznávali jsme geometrické tvary,
počítali předměty a zkoušeli i sčítat a odčítat. Každý předškolák dostal
na památku záložku do knížky a bonbon za snahu. Děkujeme tímto paní
učitelce za pěkně připravenou ukázkovou hodinu, protože všechny děti
odcházely ze školy nadšené.
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V pátek 5. 4. 2019 proběhl v odpoledních hodinách naší škole zápis dětí
do první třídy. Celkem přišlo sedm budoucích prvňáčků. Během přibližně
20 minut předvedli své znalosti a dovednosti, které budeme v první třídě dále
rozvíjet.
Předškoláci vyprávěli pohádku podle obrázkové osnovy, určovali barvy,
geometrické tvary, kreslili postavu a mnoho dalšího. Na závěr dostali všichni
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budoucí prvňáčci dáreček spolu s Pamětním listem. Pro děti i jejich rodiče
to byl významný den a my už se těšíme, až je v září přivítáme jako školáky.
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme navštívili dopravní hřiště
v Pohořelicích. Po příjezdu si žáci zopakovali pravidla silničního provozu
v prostorách SVČ Pohořelice, posléze si ověřili své znalosti v testu. Po teorii
jsme se vydali na dopravní hřiště, kde si žáci vyzkoušeli jízdu zručnosti

a pravidla silničního provozu v praxi. Žákům se dopoledne na dopravním
hřišti líbilo a těší se zase na další školní rok, až si to budou moci zopakovat.
Žáci 4. ročníku splnili zkoušky a obdrželi tak „řidičský průkaz na kolo“.
Kolektiv ZŠ a MŠ Troskotovice
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Úklid černých skládek v okolí naší obce
aneb stále se opakující pohádka
1. 5. 2006
Myslivecký spolek Troskotovice uspořádal brigádu, při které probíhal úklid
černých skládek v okolí naší obce. Jak to tehdy na některých místech
vypadalo a co se posbíralo, je vidět na níže přiložené fotografii.

31. 3. 2012
Myslivecký
spolek
Troskotovice uspořádal
brigádu,
při
které
probíhal úklid černých
skládek v okolí naší
obce. Jak to tehdy na
některých
místech
vypadalo a co se
posbíralo, je vidět na
níže
přiložené
fotografii.
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2. 4. 2016
Myslivecký spolek Troskotovice uspořádal brigádu, při které probíhal úklid
černých skládek v okolí naší obce. Jak to tehdy na některých místech
vypadalo a co se posbíralo, je vidět na níže přiložené fotografii.

6.4.2019
Myslivecký spolek Troskotovice uspořádal brigádu, při které probíhal úklid
černých skládek v okolí naší obce. Jak to tehdy na některých místech
vypadalo a co se
posbíralo, je vidět
na níže přiložené
fotografii.
Z výše uvedeného
je
patrné,
že
frekvence těchto
úklidových akcí
se
z původních
šesti let postupně
zkrátila na současné dva roky a pořád je co uklízet. Pokud se nic zásadního
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nezmění, lze lehkým výpočtem dojít k výsledku, že další obdobná brigáda se
uskuteční již příští rok. Nutno podotknout - bohužel.
Myslivecký spolek by chtěl poděkovat všem spoluobčanům naší obce,
včetně těch nejmenších, kteří nám při letošním úklidu pomáhali.

za Myslivecký spolek Troskotovice
Jan Ondrášek
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Troskotovičtí hasiči
V sobotu 2. února se v kulturním domě uskutečnil 2. ročník hasičského
plesu, tentokrát však ve spojení s maškarním plesem. Na pořadatelskou
stranu se k našemu sdružení dobrovolných hasičů připojila i místní
organizace Českého červeného kříže. Atmosféra plesu byla bujará
od samého začátku. Sál kulturního domu byl plný tance, masek a zábavy.
O hudební doprovod se stejně jako v loňském roce postarala kapela Sileta
z Hostěradic. Jako půlnoční překvapení bylo připraveno pochování basy,
které se setkalo s velkým nadšením všech zúčastněných. Ihned poté proběhlo
slosování tomboly.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům 2. Hasičského plesu
a zároveň i všem zúčastněným, kteří se postarali o opravdu velký kopec
zábavy.
Další akcí, kterou budeme společně s ČČK ZO Troskotovice a spolkem
VITAS organizovat, je pálení čarodějnic, které proběhne 30. dubna v areálu
za hasičskou zbrojnicí. Jménem všech organizátorů vás srdečně zveme. Slet
čarodějnic a čarodějů byl stanoven na 17:00 hod.
Aby tento příspěvek nebyl pouze o kultuře, musíme se také zmínit
o změnách, které potkali naše SDH potažmo JSDH v poslední době.
Od 1. 1. 2019 byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse
Troskotovice zařazena do požárního poplachového plánu Jihomoravského
kraje. Naše jednotka je v I. stupni požárního poplachu předurčena pro činnost
v katastrálním území Troskotovice. Vzhledem k technickému vybavení
jednotky a počtu proškolených členů jednotky byla naše jednotka zařazena
do poplachového plánu i pro katastrální území Dolenice, Damnice a Trnové
Pole, kde jsme předurčeni pro zásahy při vyhlášení III. stupně požárního
poplachu.
Členové naší jednotky se neustále vzdělávají a zdokonalují v činnostech,
které jsou během zásahu potřeba. K dnešnímu dni má jednotka tři proškolené
velitele družstva, osm strojníků, dva zdravotníky a osm nositelů dýchací
techniky. Celkem má jednotka 18 členů. (Počty proškolených členů jednotky
a celkový počet členů nekoresponduje z důvodu, že někteří členové jsou
proškoleni ve více hasičských činnostech.)
Troskotovický kurýr | 15

Akce „Důchodci v Aqualandu“

Nábor nových členů jednotky však pokračuje i nadále. Pokud tedy rádi
pomáháte druhým a rádi se učíte novým věcem, neváhejte a připojte se
k nám. Scházíme se každý lichý týden v pátek od 19:00 hod. na hasičské
zbrojnici.
JSDH a SDH Troskotovice

Akce „Důchodci v Aqualandu“
Jaro jsme začali stylově – dle hesla „Ve zdravém těle zdravý duch!“ Jelikož
začaly veliké jarní slevy, nechali jsme se zlákat a 1. dubna se vydali
na „velikú cestu“ až do Aqualandu. Protože začaly kolovat divoké zvěsti o
baru ve vodě, všeci horem spodem zkúšali nové plavkové modely, natáčali
vlasy a v krajním případě drželi dietu. Jelikož důchody nestačí na hotelovou
stravu, řádně jsme se předzásobili už z domu. A přes přísný zákaz
konzumace vlastního jídla na lehátkách, měli všichni s sebou tolik proviantu,
jak kdyby tam měli zůstat celý týden. Zkazky o baru se potvrdily, a tak tvrdé
jádro odvážných žen včetně předsedkyně zakotvilo právě tam. Nutno dodat,
že ještě několik takových výprav a jsme bez důchodu! Tudíž budeme
požadovat zvýšení apanáže od pana starosty. Již šetříme na další akci, která
se uskuteční v říjnu ve sklípku. Tímto tedy zveme všechny zájemce o
nevšední kulturní zážitky.
P.S. Mírná cenzura povolena 😊
Danuše Horáková

Setkání se seniory
V pátek 22. února byl pro všechny troskotovické seniory v kulturním domě
připravený zábavný program, který svým vystoupením zahájily děti z místní
školy. Přednesené básničky i písničky se nám moc líbily a děkujeme
nejenom dětem za zpestření, ale i paním učitelkám za přípravu. Následovala
volná zábava s tancem za doprovodu dechové kapely Palavanka
ze Staroviček. Občerstvení bylo dost, atmosféra příjemná, domů se
odcházelo v pozdních hodinách s dobrou náladou. Už teď se těšíme na další
setkání v příštím roce.
PS. Děkujeme organizátorům.
Květa Ordošová
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Dětský maškarní karneval
V sobotu 23. února proběhl v kulturním domě tradiční Dětský maškarní
karneval, tentokrát pod vedením pana Vojtěcha Polanského. Odpoledne
bylo plné zábavy, tance, her, smíchu a soutěží. Účast dětí, rodičů i prarodičů
hojná. Doufáme, že se maškarní ples líbil a všichni si ho užili.

Fašank 2019
Letošní fašank připadl na první březnovou sobotu. Počasí nám sice moc
nepřálo, náladu nám to ale nezkazilo.
Sešli jsme se v hojném počtu a masky byly hodně vydařené. Navzdory počasí
jsme vyrazili do ulic navštívit naše spoluobčany.
Za zvuku harmoniky jsme prošli obec křížem krážem. Celodenní maraton
jsme zakončili v kulturním domě na Hasičském plese, kde jsme se dobře
bavili. Myslím, že letošní tradice se vydařila.
Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům za jejich příspěvky a pohoštění,
které pro nás připravili. Moc děkujeme.
Červený kříž pořádá v blízké době ještě dvě akce.
30. dubna ve spolupráci s místními hasiči a spolkem VITAS připravujeme
Pálení čarodějnic. Akce se bude konat za hasičkou a všichni jste srdečně
zváni.
25. května pořádáme každoroční výlet, letos na zámek Litomyšl a návštěvu
Pekla Čertovina s programem. Také na tuto akci jste srdečně zváni a zájemci
se mohou hlásit u paní Hany Novosádové.
za Červený kříž Věra Bělíčková
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Vítání občánků
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Usnesení ZMT ze dne 6.3.2019
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: 0 (8-0-0)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Usnesení č. 2
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Usnesení č. 3
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/151. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Usnesení č. 4
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 22/3, ostatní plocha, o celkové
výměře 284 m2, manželům Liborovi a Kateřině Veselákovým do SJM, za
cenu 50,- Kč/m2, tj. za 14.200,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých
věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Usnesení č. 5
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 22/5, ostatní plocha, o celkové
výměře 329 m2, panu J. Veselákovi, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 16.450,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Usnesení č. 6
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 365/172, ostatní plocha,
o celkové výměře 136 m2, dle GP č. 609-227/2018, paní Hejralové, za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 6.800,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Usnesení č. 7
ZMT souhlasí s nápravou chyby, vzniklé v průběhu JPÚ, a souhlasí s
prodejem pozemku parc.č. 1891, orná půda, o celkové výměře 341 m2,
původním vlastníkům, manželům Jurigovým za cenu 100,- Kč. Daň z
úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Usnesení č. 8
ZMT souhlasí s nákupem části pozemku parc.č. 111/2, konkrétně pozemku
parc.č. 111/2 – díl „a“, ostatní plocha, o celkové výměře 2m2, dle GP č.
589-41/2018, od pana Jurigy, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za 100,- Kč. Daň z
úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující. Nákup předmětného
pozemku bude smluvně realizován formou směny, společně s prodaným
pozemkem parc.č. 366/6.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
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. 1030049261/001.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 10:
ZMT schvaluje smlouvu mezi JmK a Městysem Troskotovice o právu
provést stavbu přechodu pro chodce mezi ZŠ a místní farou na pozemku
parc.č. 742/16.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Usnesení č. 11
ZMT schvaluje smlouvu mezi JmK a Městysem Troskotovice o zajištění
financování systému IDS JmK a Konvencí IDS JmK se společností
KORDIS JMK, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Usnesení č. 12
ZMT schvaluje aktualizovaný Jednací řád a plán činnosti Finančního
výboru.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Usnesení č. 13:
ZMT schvaluje smlouvu na svoz tříděných odpadů a jejich dotřiďování,
svoz směsných odpadů a odstraňování odpadů se společností
STKO, spol. s r.o.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Usnesení
ZMT schvaluje změnu Územního plánu u parcel č. 1932 a 1282/39 ze Zv
(plocha zemědělská - vinice), resp. Zo (plocha zemědělská – orná půda v
drobné držbě) na DSuk (plocha dopravní infrastruktury - účelová
komunikace)
Výsledek hlasování: (0-6-2)
Usnesení nebylo schváleno.
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Usnesení č. 14
ZMT schvaluje finanční podporu místním spolkům a sdružením na rok
2019 ve výši maximálně 15 tisíc Kč na jeden spolek/sdružení, do celkového
objemu 150 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Usnesení č. 15
ZMT schvaluje TJ Troskotovice – oddílu kopané, finanční příspěvek na rok
2019 na úhradu nákladů za energie (voda, elektro) do celkové výše 50 tisíc
Kč. TJ vyúčtuje poskytnuté finanční prostředky nejpozději k datu
10.12.2019.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům:
Marie Tomanovská, František Lutonský, Jaroslav Lutonský, Petr Sekanina

Inzerce:
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V TROSKOTOVICÍCH
se zahradou, v dobrém stavu do 2 300 000 Kč.
Platba v hotovosti. info 739 802 701
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TJ Troskotovice - oddíl stolního tenisu
Sezóna : 2018 - 2019
Předposledním březnovým víkendem se za námi uzavřela další sportovní
kapitola. Sezóna 18/19 skončila a můžeme bilancovat.
Stolní tenisté se udrželi v OP1 Břeclavského kraje a ambice pro tuto
sezónu byly splněny.
Mužstvo nastupovalo v sestavě: Vaculík František, Novosad Jiří, Sýkora
Marek, Sirbu Jan, Vráblík Bohumil a Břetislav Lukša.
Tabulka

družstvo

PU

V

R

P

K

skóre

body

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ SPORT Němčičky A
TJ Sokol Lanžhot C
SPIN Lednice B
TJ Sokol Vranovice A
TJ Sokol Kobylí C
STP Mikulov B
Sokol Velké Němčice
A
TJ Sokol Klobouky u
Brna B
Orel Šitbořice A
TJ Troskotovice A
TJ Sokol Brumovice A
TJ JevišovkaDrnholec C

22
22
22
22
22
22

19
18
15
14
12
10

2
1
2
1
0
1

1
3
4
7
10
10

0
0
1
0
0
1

277:119
257:139
222:174
226:170
205:191
183:213

81
77
68
65
58
52

22

9

2

11

0

183:213

51

22

9

0

13

0

206:190

49

22
22
22

7
7
5

1
0
2

14
15
15

0
0
0

188:208
179:217
147:249

44
43
39

22

1

0

21

0

103:293

25

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Břetislav Lukša

Troskotovický kurýr | 23

Příspěvky, náměty a připomínky zasílejte na uvedenou emailovou adresu.
V případě zájmu o inzerci nás prosím kontaktujte.
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