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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
letošní rozmarné léto nás překvapuje každým dnem. Za týden i u nás spadlo
tolik vody, co jiné roky za měsíc, a za 2 měsíce tolik vody, co jindy za celý
rok. Zalévat nemusíme, o to více jsou v permanenci sekačky.
Mnoho nového není, ani dnešní kurýr není obsáhlý, tak jako obvykle. Jedna
zásadní změna však nastala. Fond po půl roce vydal rozhodnutí o přidělení
dotace
na
ČOV
a
kanalizaci
v Troskotovicích, a tak můžeme konečně
začít. Rámcový harmonogram prací je
uveden v příloze uprostřed tohoto vydání.
HARMONOGRAM

„ČOV a kanalizace Troskotovice“
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KANALIZACE
STOKA A
STOKA B
STOKA C

STOKA D
STOKA E

VÝTLAK V-1
VÝTLAK V-2
VÝTLAK V-3

ČERPACÍ STANICE NA SÍTI - ČS1
ČERPACÍ STANICE NA SÍTI - ČS2
ČERPACÍ STANICE NA SÍTI - ČS3

VEŘEJNÉ ČÁSTI DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
OSTATNÍ NÁKLADY
ČOV
01 ZEMNÍ PRÁCE A HTÚ
01 PROVOZNÍ BUDOVA ČOV
03 BIOLOGICKÁ JEDNOTKA
04 VSTUPNÍ ČS

Začne se stokou „C“, která je nejdelší a
pokrývá převážnou část obce. Začíná nad
kapličkou u pana Paulíka a končí u potoka
za Bártíkovými, kde bude hlavní čerpací stanice. Stavba samotné ČOV začne
asi o 10 týdnů později. Autobusová zastávka u Jančích, kterou po celou dobu
stavby budou využívat stavaři, je přemístěna k hlavní silnici. Chtěl bych už
nyní požádat o vaši trpělivost, jedná se o největší investici, která tu kdy byla,
a stavba to nebude jednoduchá.
05 MĚRNÝ OBJEKT NA ODTOKU
06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

07 VNITŘNÍ KOMUNIKACE V AREÁLU
08 OPLOCENÍ AREÁLU ČOV A ZP
09 KANALIZACE V AREÁLU ČOV, VO

10 PŘÍPOJKY NN A STAVEBNÍ ELEKTROČÁST
11 SADOVÉ ÚPRAVY
12 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV
TECHNOLOGICKÁ ČÁST 01-02
OSTATNÍ NÁKLADY

S přáním krásných letních dnů,
váš starosta
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Informace pro zloděje

Informace pro zloděje
Chtěla bych informovat zloděje, který v dubnu letošního roku, v nově
vysázené vinici v lokalitě Třešňovka, vytahal ze země 50 ks sazenic révy
vinné, že jde o odrůdu ryzlink rýnský.
Andrea Herko

Poděkování zlodějům a jim podobným
Chtěli bychom společně s panem Hovořákem poděkovat zloději, který
v červnu letošního roku, v ovocné aleji za rybníkem, pořezal vzrostlý ovocný
strom, plný nedozrálých plodů. Kmen si odvezl a větve tam samozřejmě
nechal. Že by do udírny? A k tomu rýňák ?

Stejně tak bychom chtěli poděkovat všem pobertům, kteří opakovaně
demolují kde co, zejména dětské hřiště. Rozbité koše, branka, plot,… Jen tak
dál. Bez vás bychom neměli do čeho píchnout.
Ivan Materna
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Senioři ČR, ZO Troskotovice

Senioři ČR, ZO Troskotovice
Organizovali jsme 4. 7. 2020 zájezd k Osičkům do Lanžhota. Z Troskotovic
byl odjezd v 15.00 hod.
U Osičků hrála k tanci a poslechu „Šohajka“, kterou všichni známe ze
Šlágru. Pan Osička nám rezervoval místa a byl jako vždy velmi vstřícný
a ochotný. Panovala příjemná nálada a myslím si, že se všichni dobře bavili
a užili si tohoto sobotního odpoledne.
Z Lanžhota se odjíždělo po půlnoci a v autobusu byla jako vždy velmi dobrá
nálada.

Pro velký úspěch organizujeme
17. 10. 2020 opět posezení ve
sklípku
u
Šťastných
v Pasohlávkách, kdo z občanů
má zájem, může se přihlásit
u paní Dany Horákové
v obchodě nebo u paní Jany
Ročkové.

Jana Ročková
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ZŠ a MŠ Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Projektový den ve škole na téma knihovnictví
Knihy máme rádi a rádi čteme. Proto bylo hezké, že jsme v pátek 12. 6. 2020
mohli v naší 3. třídě složené z žáků třetího a čtvrtého ročníku přivítat paní
Mgr. Elišku Zikovou, která pracuje v litobratřické knihovně. Přijela nám
předat zajímavé informace z oboru knihovnictví. Nejprve jsme se dozvěděli
o historii písemnictví od vzniku prvních písemných záznamů, prvních ručně
psaných knih až po vynález knihtisku.
Dále jsme měli možnost nahlédnout do procesu vzniku knihy - od autora přes
redaktora, ilustrátora a dalších pracovníků vydavatelství až po vytištění
knihy.

Poslechli jsme si ukázku z audioknihy, poté jsme se dozvěděli o knihovnách
v České republice. Vybrali jsme si společně z přinesených knih jednu
a přečetli jsme z ní kapitolu – vybrali jsme si dobře, ukázka se nám líbila.
Máme možnost tuto knihu a i spoustu jiných zapůjčit v knihovně
v nedalekých Litobratřicích.
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Úplně nakonec nás paní Ziková seznámila s prací kronikáře, kterou také
zastává. Přinesla obrovskou kroniku školy v Litobratřicích, ze které jsme
si přečetli ukázky.
Přednáška byla poutavá a zajímavá a moc se nám líbila.
Mgr. Petra Vojtěchová

Pasování čtenářů v 1. třídě
„Kdo bude často číst, bude hodně znát!“
Své první školní vysvědčení převzalo šest prvňáčků – Helenka, Eliška,
Petruška, Petřík, Oskárek a Míša.

Součástí této slavnostní události
bylo i pasování čtenářů. Během
ceremoniálu museli noví prvňáčci
prokázat čtenářskou zdatnost malou
ukázkou. Všichni uspěli na
výbornou, za což obdrželi novou
prázdninovou knížku, klíč zdatného
čtenáře,
královskou
korunu
a háčkované zvířátko.
Žáčci měli velikou radost nejen
z těchto pozorností, ale také ze
svého vysvědčení, kterým ukončili
školní rok 2019/2020.
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Přejeme všem krásné prázdniny s knihou a těšíme se na vás ve druhé třídě.
Mgr. Růžena Vaňková

Pasování předškoláků na školáky
Tak jako každý rok proběhlo pasování našich předškoláků na školáky. Letos
jsme děti pasovali na zahradě fary a bohužel bez účasti rodičů. Pasování je
pro děti velkou událostí, protože se z nich oficiálně stávají školáci.
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Pro děti jsme připravili plno dárků, šerpy s nápisem „Už budu prvňáček“
a
byly
pasováni
opravdovým mečem.
Pasování se dětem
líbilo a z dárků měly
velkou radost.

Dětem přejeme ve
škole hodně úspěchu
a samé jedničky.

Petra Svobodová, DiS.

Nejen v obci řádí zlodějíčci
Naši školní jídelnu také navštívili a odnesli si mobilní telefon a notebook.
Nezapomněli se podepsat:
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Usnesení ZMT ze dne 27. 5. 2020

Usnesení ZMT ze dne 27. 5. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou,
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (6-0-0), Usnesení
č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej části pozemku parc.č 365/158, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc.č. 365/197, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
výměře 46 m2, dle GP č. 710-22/2020, paní Mgr. Ondruškové, za cenu 100
Kč/m2, tj. za 4.600 Kč.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej části pozemku parc.č 365/153, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc.č. 365/199, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
výměře 376 m2, dle GP č. 711-68/2020, paní Jakubcové za cenu 100
Kč/m2, tj. za 37.600 Kč.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330055352/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (6-0-0),Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030057524/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje zpětný odkup pozemků JS II. - p.č. 1548, 1551, 1562,
1563, 1564, 1565 a 1571 za cenu původně vynaloženou na nákup pozemků
formou bankovního úvěru. Úvěrové podmínky a dohoda o narovnání budou
odsouhlaseny na dalším jednání ZMT.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje :pro stávající nájemníky navýšení nájemného v domě
s chráněnými byty od ledna 2021 každoročně o míru inflace z předchozího
roku, pro nové nájemníky navýšení nájemného od 1.6.2020 v domě
s chráněnými byty o 100%, tj. na 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, a od
ledna 2021 každoročně o míru inflace z předchozího roku,.
Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT povoluje ZŠ a MŠ Troskotovice výjimku nižšího počtu žáků ve
školním roce 2020/2021.
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Usnesení ZMT ze dne 29. 6. 2020

Výsledek hlasování: (6-0-0), Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Usnesení ZMT ze dne 29. 6. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou,
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 (7-0-0), Usnesení
č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT schvaluje účetní závěrku Městyse Troskotovice za rok 2019.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje celoroční hospodaření městyse Troskotovice za rok 2019
bez výhrad.
Výsledek hlasování: (6-0-1), Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Troskotovice za rok 2019.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Troskotovice.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje navýšení kapacity školní jídelny ZŠ a MŠ Troskotovice na
85 strávníků.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT souhlasí se zrušením předkupního práva Městyse Troskotovice
k pozemku parc. č. 1021/5 v k.ú. Troskotovice, zapsaného na LV č. 496.
Výsledek hlasování: (6-0- 1), Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje dohodu o narovnání mezi Městysem Troskotovice a Ing.
Kuruczem ve věci vrácení pozemků parc. č. 1548, 1551, 1562, 1562, 1563,
1564 a 1565, v k.ú. Troskotovice, v lokalitě JS II. Výsledek hlasování: (02-5), Usnesení nebylo schváleno.
ZMT schvaluje změnu územního plánu u pozemku par.č. 1149 z plochy Zd
na plochu BIv - Bydlení individuální, venkovského charakteru.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Úřadu městyse Troskotovice úhradu nezbytných výdajů
pozůstalé, paní Drahomíře Hanákové, do celkové výše 20.000 Kč.
Výsledek hlasování: (7-0- 0), Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Gratulujeme jubilantům

Gratulujeme jubilantům
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlasta Lipovská,
Vlasta Matyáková,
Věra Bohatá,
Jindřich Jaroš,
Anna Ordošová,
Jana Macečková,
Alena Hafnerová,
Jana Husáková,
Jarmila Ledvinová,
Frieda Plassová.

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
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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

