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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní jaro poznamenala virová nákaza a vládou vyhlášený nouzový stav,
který ochromil dění
prakticky v celé zemi.
Děkuji touto cestou všem
spoluobčanům,
kteří
pomohli
a
nadále
pomáhají při šití roušek,
dovozu léků a zajištění
nákupů našim seniorům.
Situaci zvládáme, zvláštní režim jsme zavedli jen v penzionu, kam nesmí
návštěvy. Připomínám jen dodržování základních pravidel, resp. povinností
nosit na veřejnosti roušky, dodržovat 2 m rozestupy, a to nejen (!) v obchodě,
společně s používáním dezinfekce. Stačí i Alpa přimíchaná do tekutého
mýdla :-).
Výstavba kanalizace a ČOV se opozdí. V minulém vydání jsem vás
informoval, že stavba začne, jakmile počasí dovolí. Bohužel se vše zadrhlo
na Státním fondu životního prostředí, který pracuje v omezeném režimu a
zatím od listopadu nerozhodl o naší žádosti.
Vydání rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD) očekáváme každým dnem,
nicméně podle posledního sdělení fondu to dříve jak koncem dubna nebude.
Nejpozději začátkem června začne výstavba vodovodu na Jižních svazích.
Investorem celé akce a budoucím vlastníkem vodovodu je městys,
za finanční účasti vlastníků pozemků v této lokalitě, jejichž podíl na
výstavbě vodovodního řadu je dán obecně závaznou vyhláškou.
Svozová společnost (STKO Mikulov) prováděla v týdnu od 13. 4. kontrolu
třídění odpadů a označení sběrných nádob. Ne všem byly popelnice
vysypány. Zkontrolujme si prosím čitelnost kódů a osvěžme si principy
třídění odpadů. Návod, jak třídit (co a kam) najdeme uprostřed Kurýra.
S přáním pevného zdraví
váš starosta
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ZŠ a MŠ Troskotovice
POKYNY K ZÁPISU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA
ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021
Stanovené datum zápisu:
Forma zápisu:

od 12. května do 15. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Potřebné dokumenty : 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2. Vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání.
3. Kopie rodného listu dítěte.
4. Vyplněné čestné prohlášení o proočkovanosti
dítěte.
5. Kopie očkovacího průkazu dítěte.
Veškeré potřebné tiskopisy jsou k dispozici ke stažení na webových
stránkách školy www.zstroskotovice.cz v záložce formuláře ke stažení,
složka mateřská škola. Nebo možnost vyzvednutí tiskopisů ve škole po
telefonické domluvě (736 207 898).
Forma doručení dokumentů:
− Elektronicky na adresu troskotovice_160@seznam.cz (skeny
vyplněných příslušných formulářů nebo vyplněný formulář
elektronicky s elektronickým podpisem);
− datovou schránkou, číslo datové schránky gh9mii9;
− poštou, datum odeslání nejpozději 15. května 2020;
− vložení požadovaných dokumentů zalepených v obálce do
schránky školy.
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Po 21. květnu 2020 na webových stránkách školy na základě přiřazeného
evidenčního čísla, které obdrží zákonný zástupce e-mailem.
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Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.
srpna 2020 pěti let.
Nárok na přijetí mají všechny děti, které do 31. srpna 2020 dovrší nejméně
tří let s trvalým bydlištěm v Troskotovicích. Děti mladší, než tříleté
s trvalým bydlištěm v Troskotovicích budou přijímány v případě
nenaplněné kapacity MŠ. Děti z jiných spádových oblastí mohou být
přijímány při nenaplněnosti kapacity MŠ.
Kritéria k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
Hodnotící kritérium
Trvalý pobyt v místě MŠ
Trvalý pobyt mimo místo MŠ
5 a více let dítěte
4 – 5 let dítěte
3 – 2 roky dítěte
2 – 3 roky dítěte

počet bodů
5 bodů
1 bod
5 bodů
4 body
2 body
1 bod

Mgr. Gabriela Vašíčková, ředitelka školy
Příměstský tábor při ZŠ a MŠ - ŠKOLA ČAR A KOUZEL 2020
Termíny:

1. turnus

7. - 10. července 2020

2. turnus

13. - 17. července 2020

Provozní doba: 7:00 – 17:00
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Zajištění stravy: 1x dopolední svačina, oběd, odpolední svačina + celodenní
pitný režim
Cena prvního turnusu: 380 Kč (stravné) + náklady na cestovné a vstupné
(cca 150 Kč)
Cena druhého turnusu: 475 Kč (stravné) + náklady na cestovné a vstupné
(cca 150 Kč)

Plánovaný program: celotáborová hra, sportovní aktivity
Tábor je určený pro děti 1. až 5. ročníku navštěvující ZŠ Troskotovice a pro
děti z ostatních základních škol. Dítě může absolvovat jeden nebo oba dva
turnusy. Možnost přihlášení dítěte do 10. června 2020.
Platba stravného 380 Kč (1. turnus) a 475 Kč (2. turnus) musí být uhrazena
do 30. června 2020 na účet školy: 86-4505790237/0100 pod variabilním
symbolem 1720 (1. turnus) nebo 2720 (2. turnus). Náklady na cestovné
a vstupy se budou hradit v hotovosti průběžně v době konání tábora.
Tábor je financovaný z projektu EU, proto je pro přihlášení dítěte do
příměstského tábora nutné doložit:
- vyplněnou přihlášku na příměstský tábor,
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- vyplněnou smlouvu s rodiči o poskytování péče o dítě,
- monitorovací list podpořené osoby,
- čestné prohlášení o vazbě na trh práce,
- potvrzení vazby na trhu práce.
Potřebnou dokumentaci obdržíte v budově základní školy.
Kontakt:
Gabriela Vašíčková
 troskotovice_160@seznam.cz
 515 332 522; 736 207 898
Florbalový turnaj
V úterý 28. 1. 2020 jsme přivítali soupeřské týmy ze základní školy Jiřice u
Miroslavi. Opět po roce proběhl florbalový turnaj, kde si jednotlivá družstva
změřily síly, hbitost a postřeh.
Žáci obou škol byli rozděleni do 5 družstev, jejichž názvy si sami vymysleli.
Za naši školu soutěžila tato družstva: Spidermani, Kapitáni Ameriky,
Supermani, Thorové a Batmani. Proti nim se postavily týmy: Mimoni,
Kůzlátka, Šmoulové,
Čerti a Barbíny. Za
každé kolo získalo
vítězné
družstvo
bod. Zápasy byly
plné energie a hlavně
chuti nevzdat se
protivníkovi.
Od
začátku až do konce
zápasů
panovalo
napětí, ale zároveň atmosféra připomínající velké sportovní zápasy, a to díky
skvělému fandění žáků, ale i učitelského sboru. Celkové skóre všech zápasů
nakonec skončilo 3:2 pro Jiřice, a tak putovní pohár po roce musel opustit
naši školu.
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Na konci zápasů byly vyhlášeny za každou školu také ceny pro nejlepšího
hráče a nejlepšího fanouška. Nejlepším hráčem za ZŠ Troskotovice byl
Maxim Pešek a nejlepším fanouškem Anežka Dovrtělová. Jako zpestření
celého sportovního dopoledne proběhl přátelský zápas mezi pedagogy obou
škol. Florbalové dopoledne jsme si všichni moc užili a budeme se těšit zase
za rok. Uděláme všechno pro to, aby se nám putovní pohár vrátil a zůstal
u nás ve škole.
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a to jsme všichni s vypětím sil splnili.
Takže nakonec: SLÁVA VÍTĚZŮM A ČEST PORAŽENÝM!!!!
Mgr. Dana Rabušicová

Recitační soutěž ve Vlasaticích
V polovině února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci jeli
poslední únorový pátek reprezentovat naši školu na ZŠ ve Vlasaticích.
Kromě žáků vlasatické školy soutěžili i žáci ze ZŠ Loděnice. Z důvodu
nemoci nás jelo soutěžit pouze sedm. Novinkami letošního roku bylo
zařazení kategorie pro 2. stupeň ZŠ a také místo konání – sál obecního úřadu.
Soutěžících bylo mnoho a do jedné třídy školy bychom se všichni nevešli.
V každé kategorii bylo
okolo třinácti soutěžících,
konkurence tedy byla
vysoká. S radostí i hrdostí
mohu sdělit, že i přesto
jsme se umístili v každé
kategorii. A to:

1. kategorie – 1. ročník: 1. místo Helena Herko
2. kategorie – 2. a 3. ročník: 3. místo Veronika Kasalová
3. kategorie – 4. a 5. ročník: 2. místo Jakub Dovrtěl
Další recitátoři: Anežka Dovrtělová, Oskar Šmýd, Veronika Jurigová,
Monika Bezděková.
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Vítězové obdrželi hodnotné ceny. Žáci, kteří se neumístili, neodešli
s prázdnou – každý dostal drobnou sladkost. Atmosféra během celého
dopoledne byla velmi příjemná a my se už těšíme na další rok!
Mgr. Veronika Formanová
Projektový den „Jak se chránit v nebezpečných situacích“
V pátek 17.1.2020 proběhl projektový den na téma „Jak se chránit v
nebezpečných situacích“. Za tímto účelem k nám do školy zavítala lektorka
programů primární prevence Mgr. Iva Lukášová ze společnosti Etické dílny.
Celý
projekt
byl
zaměřen především na
setkání s cizími lidmi,
šikanu, kyberšikanu
a drogy. Žáci si
vyzkoušeli
různé
modelové
situace,
naučili se, jak správně
reagovat. Zopakovali
si
také
důležitá
telefonní čísla a jak v
krizových momentech
správně
sdělovat
informace záchranným složkám. Celý projekt děti ohodnotily kladně.
Mgr. Veronika Formanová
Vítání občánků
Obec Troskotovice se rozrostla o pět nových občanů. První březnový den
tedy byli slavnostně přivítáni do života obce. Nedílnou součástí Vítání
občánků je vystoupení žáků naší školy. Dětem i jejich rodičům a blízkým
přednesli pásmo básní, nechyběla ani hra na flétnu v podání Anežky
Dovrtělové. Děkujeme všem účinkujícím, kteří si ve svém volnu našli čas
a věnovali ho této slavností události.
Mgr. Veronika Formanová

Troskotovický kurýr | 8

Setkání se seniory

Setkání se seniory
Stejně jako každý rok, tak i letos úspěšně proběhlo Setkání se seniory
v kulturním domě, které se uskutečnilo v pátek 7. února 2020. Nejen žáci ze
základní školy, ale i děti z mateřské školy si pro naše seniory připravili
kulturní program, který se skládal z básní, písní, tanečku a hry na zobcovou
flétnu. Seniorům se program velice líbil, po každém výstupu ocenili výkony
dětí bohatým potleskem.

Jako poděkování za své výkony a za účast dostaly děti od pana starosty
sladké odměny.
Mgr. Dana Rabušicová

Setkání se seniory
V pátek 7. února se uskutečnilo tradiční „Setkání seniorů“ v kulturním domě.
Na úvod se představily děti ze základní školy, které svým vystoupením
potěšily všechny přítomné a patří jim i paním učitelkám velký dík. O zábavu
a tanec se postaral Zbyňa Hroudný, rozezpíval a roztančil celý sál. Děkujeme
za hezký večer, občerstvení a těšíme se na setkání v příštím roce.
Květa Ordošová
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Červený kříž
Fašank
22. února u nás prošel obcí tradiční průvod masek. Letos se nás sešel větší
počet než obvykle. Štrůdl pěkných a různorodých masek vyrazil do ulic
v brzkých dopoledních hodinách, abychom stihli obejít celou ves. Počasí
bylo pěkné, sluníčko svítilo a mnohde nás už i vyhlíželi. Do kroku nám hrála
harmonika a my si k tomu s chutí zapěli. Jsme rádi, že tradice se u nás stále
drží a děkujeme všem spoluobčanům za jejich příspěvky a bohaté
občerstvení. Celodenní maraton jsme zakončili na hasičském plese a všichni
jsme se dobře bavili.
Věra Bělíčková
Dětský maškarní karneval
Letošní dětský karneval se konal v sobotu 8. února. Kulturní dům zaplnili
princezny, víly, trestanci policajti a různé pohádkové bytosti. O program se
postaraly brněnské tetiny Klotylda a Matylda. Odpoledne bylo plné her,
soutěží a zpěvu. Děti si mohly koupit různé drobnosti, magnetky, balonky,
samolepky a další pro ně zajímavé věci. Taky nechyběl už tradiční párek
v rohlíku, na který se děti vždy těší. Doufám, že si to všichni užili a odcházeli
domů spokojeni.
Marie Mičková

SENIOŘI ČR, ZO Troskotovice
Drazí senioři, nacházíme se v době, kterou z nás nikdo ještě nezažil a ani
nečekal. Celý svět bojuje s pandemii Covid-19. Česká republika se nachází
od 16. 3. 2020 v karanténě.
Pocítili jsme to i v naší organizaci. Nemůžeme se scházet v klubovně, akce,
které jsme měli naplánované jsme museli zrušit. (např. návštěva divadla
v Brně, plavání v Aqualandu v Pasohlávkách). Myslím si, že i pozdější naše
akce jsou v ohrožení.
Dávejte na sebe všichni pozor a věřím, že se co nejdříve opět budeme scházet
v klubovně, a věřte, bude líp.
Jana Ročková
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Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat pracovnicím prodejny Coopu. Vedoucí paní
Růžence Bělíčkové a zástupkyni paní Aničce Králíkové za jejich
profesionální přístup k zákazníkovi. Mile mně pomohli s velkým nákupem,
který mně autem přímo domů dovezla paní Anička Králíková.
Ještě jednou moc děkuji a vážím si jejich práce.
Jana Ročková

Chovatelé
Máme tady jaro. Sluníčko začíná krásně hřát, příroda se probouzí. Rozkvetly
meruňky, třešně a další stromy. Včely pilně pracují. Přišly netradiční
velikonoční svátky. Místo klasického velikonočního pondělí s pomlázkou
a navštívením našich známých a rodiny jsme museli kvůli nemoci covid-19
zůstat doma v nejbližším
kruhu rodiny.
Abychom ale tradici
velikonoc
zachovali,
obarvili jsme vajíčka,
upletli pomlázku, udělali
si velikonoční výzdobu
a upekli beránka. Jen
místo
klasické
velikonoční koledy po
obci se grilovalo. Jiní se
vydali na procházku
krásnou jarní přírodou.
Letošní
Velikonoce
máme
za
sebou,
a budeme se těšit na ty
příští, které snad budou
opět
zase
tradiční
s koledou a návštěvou příbuzných a známých.
J.J.
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TJ Troskotovice – oddíl kopané
Vážení přátelé, spoluobčané a přátelé sportu! Jak už jistě víte, vzhledem
k současné situaci byly ukončeny amatérské fotbalové soutěže pro tuto
sezónu. Tudíž si fotbalových zápasů a společných setkání v nejbližší době
neužijeme.
Tuto nucenou přestávku se budeme snažit co nejvíce využít k údržbě
travnatého a víceúčelového hřiště. Během jarní údržby jsme provedli v rámci
brigády vertikutaci, vyčištění a prohnojení trávníku. Bohužel ani
k vykonávání těchto prací nám nenahrává vyhlášený nouzový stav a opatření
s ním spojená, i když se tato omezení postupně uvolňují. Při následujících
brigádách bude probíhat úklid v okolí hřišť a opravy jejich zařízení. Některé
činnosti jsou nutné pro provoz, opravy způsobené běžným užíváním, ale také
i vandalismem.

Každoroční setkání příznivců sportu „Turnaj starých pánů“ je naplánován na
18. 7. 2020 a pevně věříme, že jej budeme moci uskutečnit. Pokud to alespoň
trochu situace dovolí, budeme se snažit uspořádat přátelské zápasy, turnaje
a společenské akce pro společná setkání spoluobčanů.
Příjemné dny a pevné zdraví
Za členy spolku TJ Troskotovice
Martin Peňák
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Usnesení ZMT ze de 4. 3. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou,
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (8-0-0)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č 365/158, konkrétně nově
vzniklého pozemku parc.č. 365/189, ostatní plocha/ostatní komunikace, o
celkové výměře 19 m2, dle GP č. 648-85/2019, manželům Hafnerovým, do
jejich SJM, za cenu 100,- Kč/m2, tj. za 1900,- Kč. Daň z úplatného nabytí
nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č 365/153, konkrétně nově
vzniklého pozemku parc.č. 365/196, ostatní plocha/ostatní komunikace, o
celkové výměře 124 m2, dle GP č. 653-473/2019, panu Kopečkovi za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 6.200,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí
kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č 360/2, konkrétně nově
vzniklého pozemku parc.č. 360/3, zastavěná plocha/společný dvůr, o
celkové výměře 260 m2, dle GP č. 656-20006/2020, paní Řezáčové za cenu
100,- Kč/m2 (zahrada a ostatní plocha), tj. za 26.000,- Kč. Jedná se o
narovnání bezprávního stavu, kdy kupující pozemek dlouhodobě užívá.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 238/1, konkrétně nově
vzniklého pozemku parc.č. 238/43 ostatní plocha, o celkové výměře 109
m2, dle GP č. 632-285/2019, panu Klimešovi, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
5.450,- Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem částí pozemků parc.č. 229/2, 229/66, 229/94 a
238/42, konkrétně nově vzniklého pozemku parc.č. 229/66, zahrada, o
celkové výměře 417 m2, dle GP č. 639-19062/2019, společně s pozemkem
parc. č. 229/20, zahrada, o výměře 68 m2, panu Matyákovi, vše za cenu 50,Troskotovický kurýr | 15
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Kč/m2, tj. za 24.250,- Kč celkem. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí
hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem částí pozemků parc.č. 365/120 a parc.č.348/3,
konkrétně nově vzniklého pozemku parc. č. 365/182, ostatní plocha/ostatní
komunikace, o výměře 13 m2 a parc. č. 348/25, travní porost, o výměře 47
m2, dle GP č. 642-118/2019, panu Bohatému, za cenu 50,- Kč/m2, tj. za
3.000,- Kč celkem. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 229/35, orná půda, o celkové
výměře 103 m2, paní Brummerové, za cenu 710,- Kč/m2, tj. za 73.130,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 229/55, orná půda, o celkové
výměře 777 m2, panu Polčákovi a paní Sedláčkové do podílového
vlastnictví, za cenu 1352,- Kč/m2, tj. za 1.050.504,- Kč. Daň z úplatného
nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 1021/5, orná půda, o celkové
výměře 757 m2, panu Bzduchovi, za cenu 750,- Kč/m2, tj. za 567 750,- Kč.
Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechají vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/158, s tím, že zůstane
zachován průjezd minimálně 3 m. Prodáno bude na základě ověřeného GP,
který si nechají vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/158. Prodáno bude na
základě ověřeného GP, který si nechají vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030052456/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Troskotovický kurýr | 16

Usnesení ZMT ze de 4. 3. 2020

ZMT schvaluje smlouvu o právní pomoci s advokátní kanceláří JUDr.
Kamil Mattes
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ZMT schvaluje OZV městyse Troskotovice č. 1/2020
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
ZMT schvaluje ZŠ a MŠ Troskotovice podání žádosti o dotaci na provoz
Dětské skupiny Troskotovice, s 5% účastí (107.190,- Kč) městyse na celém
projektu.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 18 bylo schváleno.
ZMT schvaluje ZŠ a MŠ Troskotovice podání žádosti o dotaci na vybavení
zahrady MŠ fara hracími prvky, s 20% účastí (91.280,- Kč) městyse na
celém projektu.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 19 bylo schváleno.
ZMT schvaluje ZŠ a MŠ Troskotovice podání žádosti o dotaci na
vybudování multifunkční učebny, s 5% účastí (125. 000,- Kč) městyse na
celém projektu.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 20 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční podporu místním spolkům a sdružením na rok
2020 ve výši maximálně 15 tisíc Kč na jeden spolek/sdružení, do celkového
objemu 150 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 21 bylo schváleno.
ZMT schvaluje:
a) dle §54 odst. 2 stavebního zákona vyhodnocení projednání návrhu
změny č. 1 Územního plánu Troskotovice.
b) v souladu s § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního
zákona, schvaluje a vydává změnu č. 1 Územní plán Troskotovice
opatřením obecné povahy.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 22 bylo schváleno.
ZMT schvaluje TJ Troskotovice – oddílu kopané, finanční příspěvek na
rok 2020 na úhradu nákladů za energie (voda, elektro) do celkové výše 35
tisíc Kč. TJ vyúčtuje poskytnuté finanční prostředky nejpozději k datu
10.12.2020.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 22 bylo schváleno.
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Gratulujeme jubilantům
•

Anna Kaňová

•

Františka Bohatá

•

Josef Vlach

•

Jaroslav Weislich

Připomínáme:
•
•

Nový bankovní účet městyse : Česká spořitelna a.s., číslo účtu
4851287319/0800
Fotografie do stolního kalendáře na rok 2021 žádné nechodí. Pokud
máte pěknou fotografii můžete posílat na mestys@troskotovice.cz

Dobrý den,
chtěl bych informovat spoluobčany v Troskotovicích, že nabízím veškeré
instalatérské práce:
odpady, voda, topení, plyn, centrální vysavače, solární ohřevy vody s
vyřízením dotace, rekuperace, tepelná čerpadla, automatické zavlažování
trávníku a zahrad, vyřízení dotací dešťovka a kotlíkové dotace.
Kontakt:
Miloš Polčák
Troskotovice 168
Email: polcakmilos@seznam.cz
Mobil: 733 238 969
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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
Distribuce: Městys Troskotovice
Náklad: 250 výtisků
Četnost: občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

