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Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
zima je tu. Sporadicky dává o sobě vědět, v našich končinách skoro
zapomenutou, bílou přikrývkou.
Co nás letos čeká? Běží územní řízení pro rekonstrukci nadzemní sítě NN
v celé části obce, napájené ze zděné trafostanice u potoka. Vlastní
rekonstrukce NN by měla začít letos, v květnu, červnu. Už od teď se začínají
koordinovat obě stavby - výstavba kanalizace a rekonstrukce elektro.
Dalším letošním projektem je rekonstrukce vodovodu od Huserků
ke Kratinům, resp. od hlavní silnice až ke kapličce, kde se nová větev propojí
se stávajícím zrekonstruovaným vodovodním řadem. I zde dojde k souběhu
se stavbou kanalizace, ale realizaci bude provádět Vodárenská akciová
ze Znojma a vetší komplikace se nepředpokládají.
Síť nízkého napětí Jižních svazích I. s novou trafostanicí byla zkolaudována,
i prodloužení vodovodu prošlo úspěšně kolaudačním řízením. Nedokončené
černé stavby místních komunikací u umělky se daří postupně legalizovat a
předpokládáme, že první stavby rodinných domků se objeví už letos.
Po několikaletém jednání se státním podnikem Povodí Morava se podařilo
domluvit projekt revitalizace vodního toku Miroslávka od stavidla Horního
troskotovického rybníka až po ČOV.
Dle vyjádření Povodí půjde o rozvolnění a zvětšení kapacity toku s využitím
různých meandrů a tůní, které by měly zachytit bahno z polí a ochránit tak
vlastní koryto před zanášením. K tomu všemu budou použity přilehlé obecní
pozemky. Vydláždění koryta v celém průběhu se nepředpokládá. Projekt by
měl být hotový letos, realizace pak příští rok.
Již několik let společně s dodavatelem provozuje městys službu
V OBRAZE, která v chytrých telefonech zobrazuje aktuality z webu
a úřední desky. V současné době aplikaci využívá ani ne 70 uživatelů, a tak
zvažujeme ukončení této služby a zavedení nového systému, který má větší
dosah a potenciál. Jedná se o Mobilní Rozhlas, který komunikuje s občany
prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS zpráv, hlasových zpráv
a prostřednictvím webu. O aktuality a zprávy z našeho webu a úřední desky
také nepřijdete. Mobilní Rozhlas dále umožnuje napojení na Systém
doplňkové výstrahy občanů (www.sdvo.cz), který včas informuje nejen
o živelných pohromách. Na následující stránce najdete jednoduchý dotazník,
další budou v obou obchodech, Váš zájem o novou službu bude rozhodující.
Se srdečným přáním hodně zdraví a štěstí do nového roku všem,
váš starosta
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Dotazník – Mobilní rozhlas

Dotazník – Mobilní rozhlas
(Titul) Jméno a příjmení:
číslo popisné:
telefonní číslo:
e-mailová adresa:
užívám aplikaci V OBRAZE

Ano – Ne*

Mám zájem Mobilní rozhlas

Ano – Ne*

Doručovat zprávy preferuji:
- telefonem (SMS)
- e-mailem
- prostřednictvím nové
aplikace v chytrém
telefonu
- hlasovou zprávou do
telefonu
- místním rozhlasem

Ano – Ne*
Ano – Ne*
Ano – Ne*

Ano – Ne*

Ano – Ne*

*) nehodící se škrtněte

Podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním mých, výše uvedených
osobních údajů.
V Troskotovicích, dne …………………………………

Podpis ………………………………………………….

Troskotovický kurýr | 3

ZŠ a MŠ Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Dýňování v MŠ
Letos jsme měli ve školce trochu jiné dýňování. Museli jsme ho tentokrát
dělat bez rodičů. Děti si přinesly už vyřezané a vydlabané dýně a ve školce
si je krásně ozdobily. Na děti čekalo spoustu dobrot a soutěží.

Všichni jsme se halloweensky nastrojili, a tak nebyla o strašidelné masky
nouze. Dětem se celé dopoledne líbilo a všichni doufáme, že příští rok
se opět sejdeme i s rodiči.

Petra Svobodová, DiS.
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Pečení svatomartinských rohlíčků v MŠ
Svatomartinské rohlíčky se už staly u nás ve školce tradicí. Vždy kolem
svatého Martina si je připravíme a upečeme. Děti pomáhaly při přípravě
těsta, vážily a sypaly do mísy všechny ingredience.

Samy si pak rozhodly, jakou chtějí náplň. Letos byly makové
a marmeládové. Rohlíčky si po naplnění zabalily a dávaly je na plech. Paní
kuchařka je dětem upekla a děti tak měly na závěr po obědě sladkou tečku.
Dětem se pečení velmi vydařilo a na svatomartinských rohlíčcích si moc
pochutnaly.
Petra Svobodová, DiS.
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ZŠ a MŠ Troskotovice

Edukativně stimulační skupina v MŠ
Ve školním roce 2021/2022 by mělo do lavic 1. ročníku usednout
18 předškoláků. Jak tyto skupinky probíhají? Letos vzhledem ke koronaviru
netradičně.

Scházíme se 1-2x měsíčně (každá lekce 60 minut) vždy v odpoledních
hodinách. Protože je dětí hodně, pracují ve dvou skupinách. Cílem ESS
je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou
důležité pro osvojení trivia - čtení, psaní, počítání. Lekce jsou vždy zaměřeny
do několika oblastí, kde rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, řeč,
grafomotoriku, početní představy, prostorovou orientaci a orientaci v čase.
Rodiče se jich zatím z důvodu pandemické situace účastnit nemohou. Proto
alespoň na stránkách školy mohou zhlédnout pár fotek z průběhu jedné lekce.
Mgr. Veronika Formanová
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Stavba ČOV a kanalizace Troskotovice

Stavba ČOV a kanalizace Troskotovice
Stavba ČOV a kanalizace Troskotovice nadále probíhá, navzdory aktuální
složité situaci zapříčiněné pandemií COVID 19, dle vytyčeného
harmonogramu prací. V prostoru čističky odpadních vod jsme ve fázi
dokončování jednotlivých nádrží pro úpravu odpadních vod a budeme
pokračovat obsypem nádrží a výstavbou obslužné budovy čističky. Stavba
kanalizace v současné době probíhá na stokách B, C, D a právě zahajujeme
práce na stoce A. Omlouváme se obyvatelům obce za komplikace, které naše
práce působí. Předem upozorňujeme, že na přelomu března a dubna bude
stavba kanalizace pokračovat v hlavní komunikaci na úseku od Vlasatic po
Základní školu v Troskotovicích. S tímto krokem souvisí dopravní omezení
a možné časové zdržení při průjezdu obcí. Žádáme vás o trpělivost
a pochopení. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a věříme, že
život v Troskotovicích omezíme jen v nezbytně nutné míře.

V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat v buňkovišti
stavby, které se nachází v prostoru autobusové zastávky Troskotovice,
prodejna.
Za ”Sdružení pro kanalizaci Troskotovice” založené společnostmi Metrostav
a.s. a IMOS Brno, a.s.
Ing. David Vybíral, stavbyvedoucí Metrostav a.s.
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Evidence obyvatel městyse Troskotovice k 31. 12. 2020

Evidence obyvatel městyse Troskotovice k 31. 12. 2020
Celkový počet obyvatel : 702
Z toho : dospělí - 560, děti - 142
dospělí : muži - 268, ženy - 292

Poplatky 2021
Výše poplatku za svoz odpadů se v letošním roce nemění. V případě, že
třídíte odpad, činí výše poplatku za každou osobu přihlášenou k trvalému
pobytu 400 Kč na rok. V případě, že k systému třídění odpadů nejste
přihlášení, ani zde se výše poplatku nemění a činí 750 Kč na osobu a rok. Ve
stejné výši zůstávají poplatky tam, kde se hradí za objekt.
Poplatek za psy v roce 2021 se nemění a činí 50 Kč za každého jednoho psa.

Stolní kalendář
Po zveřejněném článku v říjnovém vydání Kurýru občané posílali fotografie,
ze kterých bylo možné přece jenom kalendář pro letošní rok sestavit a rozdat
do všech troskotovických domácností. Abychom mohli navázat a připravit
kalendář na rok 2022 můžete už nyní posílat své fotografie na email
mestys@troskotovice.cz
Denisa Haluzová
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Usnesení ZMT ze dne 16. 11. 2020

Usnesení ZMT ze dne 16. 11. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou,
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 p.Ševčík, (7-0-1)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: (7-0-1 p.Ševčík) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem dvou části pozemku parc. č. 365/153. Prodej
bude schválen na základě ověřeného GP, který si nechají vyhotovit
kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej části pozemku parc.č 365/153, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc.č. 365/205, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
výměře 61 m2, dle GP č. 736-187/2020, paní Nejedlé za cenu 100,- Kč/m2,
tj. za 6.100,- Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej části pozemku parc.č 365/153, konkrétně nově
vzniklý pozemek parc.č. 365/187, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
výměře 154 m2, dle GP č. 647-96/2019, manželům Švestkovým za cenu
50,- Kč/m2, tj. za 7.700,- Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330054305/001 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. ZN-001030060516/002-ELSP ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,
a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu č. …/2020 o vkladu majetku – vodovodního
řadu: PE 100 RC SDR 17 DN 80, v délce 103m, v ceně 345.000,- Kč, do
hospodaření svazku VAK Znojemsko.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Koordinační dohodu s PČR.
Výsledek hlasování: (5-3 p.Ševčík, p.Matyák, p.Lipovský-0) Usnesení č. 9
bylo schváleno.
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Usnesení ZMT ze dne 15. 12. 2020

Usnesení ZMT ze dne 15. 12. 2020
ZMT určuje ověřovateli zápisu paní Mičkovou a Ing. Pavlačkovou a
zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1 p.Ševčík (7-0-1)
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT schvaluje rozpočet Městyse Troskotovice na rok 2021, závazným
ukazatelem je paragraf.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Troskotovice na
roky 2022-2023.
Výsledek hlasování: (6-0-2) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje provozní příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Troskotovice na rok 2021 v celkové výši 1.500.000,- Kč. Výsledek
hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Troskotovice na
roky 2022–2023.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. ZN-001030061561/001-ADSG ve prospěch společnosti E.ON
Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 365/153 před
pozemkem parc. č. 282/1. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který
si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje úplatné zrušení předkupního práva za následujících
finančních podmínek:
Cena za zrušení předkupního práva zapsaného ve prospěch městyse
v lokalitě Troskotovice – Jižní svahy 1 je stanovena na 50% rozdílu mezi
původní cenou pozemku (navýšenou o inflaci) a aktuální cenou dle
platného ceníku pozemků. Výsledek hlasování: (5-2-1) Usnesení č. 9
bylo schváleno.
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Gratulujeme jubilantům

ZMT schvaluje konání veřejné sbírky za účelem úhrady nákladů
biologické léčby roztroušené sklerózy primárně progresivní formy pana
Ladislava Bohatého roč. 1972, bytem Troskotovice.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční podporu místním spolkům a sdružením na rok
2021 ve výši maximálně 15 tisíc Kč na jeden spolek/sdružení, do celkového
objemu 150 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům
•
•
•
•
•

Anna Kaňová,
Anna Šimoníková,
Jan Novosád,
Jan Kratina,
František Prachař,

Poděkování
Rodina Šulákova děkuje všem za projevenou upřímnou soustrast
v hlubokém zármutku nad odchodem Jaroslava Šuláka
Paní Jana Vyhlídková děkuje troskotovickým hasičům, kteří jí v listopadu
2020 pomohli a opravili střechu.

Finanční podpora místním spolkům
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schválilo
na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2020
usnesením č. 11 finanční podporu místním
spolkům / sdružením pro rok 2021 ve výši
maximálně 15.000 Kč na jeden spolek /
sdružení, do celkového objemu 150.000 Kč.
Pravidla pro přidělování finanční podpory se nemění, hodnocena bude
velikost členské základny, přínos spolku společenskému životu v obci.
Žádosti se přijímají do 30. 3. 2021.
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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: mestys@troskotovice.cz, www.troskotovice.cz
Sazba a graﬁcká úprava: Ivan Materna
Distribuce: Městys Troskotovice
Náklad: 260 výtisků
Četnost: občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

