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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
dušičkové období je tu i počasí tomu odpovídá. Výstavba kanalizace se nám
bohužel posunula do blátivého období. Nezačne se stoku “C“, jak jsem vás
v minulém Kurýru informoval, ale stokou “B“ a “D“. Tak rozhodl výrobní
výbor.

S prvním zásahem bagrů do komunikací vyvstane jeden problém, který jsme
doposud nekomunikovali. Všechny ty načerno zbudované přepady z jímek a
domovní odpady, vedoucí přes silnici nikam nebo do nejbližší dešťové
kanalizace, dojdou k úhoně a firma, co staví kanalizaci, to určitě opravovat
nebude…
A co nového v soudních síních? Prvoinstanční Okresní soud ve Znojmě
rozhodl, že se paní Březinová dostala k pozemku p. č. 229/55 na Jižních
svazích neprávem, a vrátil tento majetek do dispozice městyse. Pan Ordoš se
jistě odvolá, nejspíš až k vrchnímu soudu, ale všechny ty soudní spory, které
s rodinou Ordošů městys vede (4), jednou skončí…
A co že je se mnou? Před necelým měsícem jsem prodělal covid-19, průběh
onemocnění byl mírný. Přišly ale další zdravotní komplikace, sám se musím
chránit i před obyčejným nachlazením, a tak jsem kontakt s veřejností omezil
na minium. Nebude to na dlouho.
S přáním hezkých podzimních dnů,
váš starosta
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ZŠ a MŠ Troskotovice
Vítání občánků
Po koronavirové "pauze" jsme se tuto neděli sešli na slavnostním přivítání
nových občánků Troskotovic. Vzácnou chvíli obohatili pásmem básní a hrou
na flétnu žáci naší školy - Monika Bezděková, Vojtěch Tomanec a Anežka
Dovrtělová.

Všem třem žákům děkujeme za vstřícnost, ochotu a čas strávený nácvikem
vystoupení.
Mgr. Veronika Formanová
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Za sedmero horami a devatero řekami
23. 9. měly děti z troskotovické základní školy naplánovaný projektový den
mimo školu. Navštívily v Brně Místodržitelský palác, kde na ně čekal
výukový program pod názvem Za sedmero horami a devatero řekami. A to
je samozřejmě jen v pohádkách. Povídaly si o pohádkách, vymýšlely vlastní
pohádkový příběh. Poté ve skupinách vyrobily pro stínové divadlo postavy
a kulisy známých pohádek, jako je např. Popelka, Sněhurka, Perníková
chaloupka, a ty také zahrály. Nejvíce se jim podle jejich slov líbilo zrcadlové
bludiště a interaktivní hra.

Mgr. Petra Vojtěchová
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O neposlušné princezně
V pátek 18. 9. 2020 nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádkou
,,O Neposlušné princezně". Představení se zúčastnily starší děti z dětské
skupiny a obě třídy MŠ Cvrčci a Housenky s první třídou.
Pohádka byla o neposlušné princezně, která se nechtěla vdávat, jak si tatínek
král přál. Princeznu unesl čert do pekla a po jejím trápení v pekle ji zachránila
postava kašpárka. Poté, co byla princezna zachráněna z pekla, změnila svoje
chování, polepšila se.

Dětem se představení líbilo, s napětím sledovaly, jak to všechno s princeznou
dopadne a jestli bude kašpárek úspěšný zachránce.
Po šťastném konci bylo maňáskové divadlo odměněno nadšeným potleskem.
Aneta Voráčková

Dopravní výchova Pohořelice
Dne 6.10. se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili výuky na dopravních hřišti v
Pohořelicích. Nejprve se seznámili v teoretické části s důležitými
dopravními značkami a pravidly.
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Počasí nám přálo, a tak jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde si
vyzkoušeli jízdu na kole podle dopravních předpisů, včetně jízdy zručnosti.

Druhá část dopravní výchovy proběhne na jaře 2021 a její součástí bude
složení zkoušky nejen teoretické, ale také praktické (jízdě na kole).
Po úspěšném složení zkoušky získají žáci průkaz cyklisty.
Šárka Klepáčková

SDH Troskotovice
Rok 2020 nebyl, co se týče konání kulturních akcí, nijak zvlášť příznivý.
Hygienická opatření znesnadňovala pořádání jakýchkoli akcí, nejen těch
kulturních. I přes to všechno se nám společně s dalšími troskotovickými
spolky a úřadem Městyse Troskotovice podařilo uspořádat akci Ukončení
prázdnin. Tato akce, která byla vzhledem k výše uvedenému směsicí
několika standardně konaných akcí, se podařila a její účastníci se bavili
až do pozdních nočních hodin a to i přes nepřízeň počasí ve večerních
hodinách. Jak již bylo naznačeno, akce spojovala několik v minulých letech
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samostatných akcí do jedné. Byl to v podstatě dětský den, letní noc
a ukončení prázdnin v jednom termínu. Doufejme, že v příštím roce již bude
epidemiologická situace příznivější a bude možné pořádat kulturní akce
podle dřívějších zvyklostí.

JSDH Troskotovice
Co se týče pracovní části činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Městyse Troskotovice se nejednalo o nijak náročné období roku. Během
posledních šesti měsíců byly naší jednotce vyhlášeny tři „ostré“ výjezdy.
26.5. se jednalo o dítě zabouchnuté samo v RD. Při příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že dítě je již v bezpečí v náručí své matky.
21.6. jsme byli vysláni operačním střediskem k odčerpání nastřádané
srážkové vody v prostoru u hřiště s umělým povrchem, která ohrožovala
okolní zástavbu. Pro odčerpání louže bylo využito motorového plovoucího
čerpadla a motorového kalového čerpadla, kterými naše jednotka disponuje.
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Myslivecký spolek Troskotovice

28.7. pak byla naše jednotka vyslána na pomoc s odstraněním nebezpečných
stavů do sousedních Vlasatic, kde jsme pomáhali s úklidem po větrné smršti,
která napáchala v sousední obci velké škody na zeleni i na soukromém
majetku.

V omezeném režimu probíhala také teoretická a praktická příprava mužstva.
Jelikož nebylo možné se školení a cvičení účastnit prezenčně, zdokonalovali
jsme se v hasičských činnostech alespoň pomocí e-learningu a samostudiem.
Martin Ambros

Myslivecký spolek Troskotovice
Letošní střelecký závod na asfaltové terče se oproti minulým letům
uskutečnil až poslední sobotu letních prázdnin. Termín se neposouval kvůli
mimořádným opatřením vyhlášených v souvislosti s nákazou Covid,
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Myslivecký spolek Troskotovice

ale z důvodu probíhající rekonstrukce střelnice. Jestliže v předešlých letech
to byla výstavba nového altánu k posezení, v letošním roce se jednalo
o vybudování nové vysoké věže určené k vypouštění asfaltových terčů. Níže
je pro představu přiložena i fotografie úspěšných střelců z roku 2019, na
které je zachycena ještě stará, již značně poškozená a nevyhovující vysoká
věž. Pokračuje tak postupná rekonstrukce celého areálu střelnice, aby se
tento mohl v budoucnu využívat i pro jiné než jen střelecké akce. Bohužel se
zde musím zmínit o vandalství. Posprejované budovy, spálené zařízení
střelnice, či rozbitá okna. To je stále se opakující nekonečný příběh. Viník?
Neznámý. A když je známý, schází důkaz. Proto v areálu střelnice byli
instalovány fotopasti, které, jak doufáme, odradí všechny od další devastace
zařízení.
A na závěr už jen kdo byl v tom letošním střeleckém závodě nejúspěšnější.
Na prvním místě skončil p. Jan Polomini z Šakvic, na druhém místě skončil
hospodářMysliveckého spolku Troskotovice p. Lukáš Tomanec a na třetím
další člen Mysliveckého spolku Troskotovice p. Jiří Plch z Pohořelic. Všem
blahopřejeme.

Rok 2020 zleva: nová vysoká věž, Jiří Plch, Jan Polomini a Lukáš Tomanec
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SENIOŘI ČR, ZO Troskotovice

Rok 2019 zleva: stará vysoká věž, Petr Štrbík, Lukáš Tomanec a Jiří Plch
za Myslivecký spolek Troskotovice
Jan Ondrášek

SENIOŘI ČR, ZO Troskotovice
Nevím, o čem bych v dnešní době měla psát. Snad jen, aby pandemie už
konečně skončila a my všichni mohli zase v pohodě dělat to, co chceme, jít
kam chceme, bavit se …….
Akce, které byly naplánované, se musely zrušit. V říjnu jsme měli jet na
relaxační pobyt do Piešťan, do sklípku ke Šťastným v Pasohlávkách, do
divadla, do Aqualandu v Pasohlávkách. Nic z toho se kvůli pandemii
a nouzovému stavu neuskutečnilo.
Milí senioři, buďte na sebe opatrní a přeji všem pevné zdraví.
Jana Ročková
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Ukončení prázdnin – odložený Dětský den
Dětský den v Troskotovicích se letos nekonal díky situaci s coronavirem.
Rozhodli jsme se, že děti o toto příjemně strávené odpoledne nepřipravíme
a oslavu dětí přidáme k Ukončení prázdnin. Celá akce probíhala v areálu
hasičky. Všechny spolky spojily své síly a připravily pro děti spoustu
zajímavých soutěží. Nechyběli ani kolotoče, skákací hrad a další atrakce.

Občerstvení bylo také zajištěno, a tak nebránilo nic tomu, aby si každá
věková skupina našla svůj způsob zábavy. V podvečer přijela kapela, která
rychle pochopila, že taneční parket patří dětem a proto zněla „mašinka“
a spousta dalších dětských písniček, ani rodiče nezůstali pozadu, a tak se
všichni společně bavili a prázdniny jsme zakončili jak se patří.
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Usnesení ZMT ze dne 25. 8. 2020

Marie Mičková

Usnesení ZMT ze dne 25. 8. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou,
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 p.Ševčík (6-0-1),
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 souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude
na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-0),Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153. Prodáno bude
na základě ověřeného GP, který si nechal vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030059274/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
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Výsledek hlasování: 7-0-0), Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030060363/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Dohodu o ukončení platnosti stávající úvěrové smlouvy
č. UP/0495494179/LCD ze dne 30. 10. 2019, uzavřené s Českou spořitelnou,
a.s. ., IČ 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.
ZMT zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0632976159/LCD
s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00 na financování projektu „ČOV a kanalizace Troskotovice“, výstavbu,
obnovu a údržbu venkovské zástavby, infrastruktury a občanské
vybavenosti ve výši 40 000 000,00Kč (slovy: čtyřicet milionů
korun českých). ZMT pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o úvěru.
Výsledek hlasování: (6-0-1 ), Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro
zahradu na parc.č. 366/6 s využitím obecního pozemku parc. č. 366/5.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci
Svatováclavské setkání občanů.
Výsledek hlasování: (6-0-1), Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč paní Věře Bělíčkové,
zastupující členy „Červeného kříže“ Troskotovice, na úhradu jízdného
za jejich zájezd v září 2020, oproti předložené faktuře.
Dále:
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 7 tis. Kč panu Břetislavu Lukšovi,
zastupujícímu členy oddílu stolního tenisu Troskotovice, na úhradu výdajů
spojených s pořádáním vánočního turnaje v prosinci 2020, oproti
předloženým dokladům.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Mysliveckému spolku
Troskotovice (IČO: 49439201), na činnost spolku v roce 2020.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč spolku TJ Troskotovice,
oddíl kopané (IČO: 45669198), na činnost spolku v roce 2020.
Výsledek hlasování: (6-0-1), Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje za podmínek definovaných v Dohodě o závazném
společném postupu při realizaci projektu ze dne 24.8.2020, změnu ÚP č. 2
ve zkráceném režimu, v souladu s §55a Stavebního zákona, která spočívá ve:
Troskotovický kurýr | 14

Gratulujeme jubilantům

zrušení vymezené zastavitelné plochy D1 DSz - silniční doprava - dopravní
zařízení, včetně souvisejících staveb (vedení VN a trafostanice TS 9).
Výměra rušené zastavitelné plochy je 5 462 m2.
zrušení vymezené zastavitelné plochy B2 Blv - Bydlení individuální venkovského charakteru. Výměra rušené části zastavitelné plochy je 20 458
m2. Výměra plochy B2 ponechané v zastavitelné ploše je 5 925 m2.
převodu vymezené územní rezervy B4b do zastavitelné plochy Blv - Bydlení
individuální - venkovského charakteru. Výměra části převáděné
do zastavitelné plochy je 9 757 m2, výměra plochy územní rezervy
ponechávané v územní rezervě je 4 579 m2.
Výsledek hlasování: (5-0-2), Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Koordinační dohodu s PČR.
Výsledek hlasování: (4-0-3), Usnesení nebylo schváleno.
ZMT schvaluje účast v solidárním systému financování ORP Pohořelice
na rok 2021.
Výsledek hlasování: (7-0-0), Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům
•

Jan Hovořák

Stolní kalendář 2021
V loňském roce vydal ÚMT do všech domácností v naší obci čtrnáctidenní
stolní kalendář s fotografiemi, které se nějakým způsobem vázaly
k Troskotovicím. Předpokladem bylo v následujícím roce posbírat pěkné
fotografie a vydat kalendář na rok 2021 (mohlo by se tak stát tradicí).
V několika minulých vydáních Kurýru jsme se obraceli na spoluobčany
s prosbou o fotografie. Tímto děkujeme panu Pacalovi, panu Rozkydalovi,
paní Grün, paní Zouharové a paní Pavlačkové. Bohužel z dodaného množství
fotografií, což určitě všichni pochopí, se ani čtrnáctidenní kalendář vytvořit
nedá.
Přeji všem pevné zdraví, Denisa Haluzová
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