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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
pandemie koronaviru ochromila náš veřejný a společenský život. Dalo by se
říct, že se nic neděje, ale třeba soudy v omezené míře běží dál. Většinou o
probíhajících soudních sporech informuji na jednáních zastupitelstva. Na
časté a opakující se dotazy spoluobčanů, jak městys chrání svůj majetek a
vymáhá své pohledávky, přináším stručný přehled běžících soudních sporů
vám všem:
Žaloba pana X ml. o 2,5 mil Kč (7 C 83 / 2018)
Kausa: Pan X starší, vybavený plnou mocí společnosti Qinn-Invest,
postoupil údajnou pohledávku této společnosti ve výši 2,5 mil. Kč za
Městysem Troskotovice svému synovi, který ji po městysu prostřednictvím
advokátní kanceláře vymáhá.
Prvoinstanční soud ve Znojmě žalobu v plném rozsahu zamítnul, žalobce se
odvolal, jednání u odvolacího krajského soudu v Brně zatím nařízeno
nebylo.
Žaloba paní Y o 16,7 Kč (7 C 40 / 2020)
Kausa: Paní Y žaluje Městys Troskotovice pro bezdůvodné obohacení ve
výši 16,7 mil. Kč, které vzniklo městysu výsadbou vinice ve „vinohradu“
směrem na Vlasatice.
Žalobu projednává prvoinstanční soud ve Znojmě. V den vynesení rozsudku
vstoupila do hry nová skutečnost - u žalobkyně byl zjištěn úpadek a bylo
povoleno oddlužení. Rozhodnutí o oddlužení nenabylo právní moci, a tak
bylo jednání pro bezdůvodné obohacení odročeno.
Žaloba městyse o neplatnost kupní smlouvy - pozemky Jižní svahy II. (4 C
40 / 2020)
Kausa: Zastupitelé v roce 2010 schválili prodej pozemků v lokalitě Jižní
svahy II. společnosti C, pan X st. rok na to prodal tyto pozemky Ing. K.
Žalobu projednává prvoinstanční soud ve Znojmě.
Žaloba městyse o neplatnost kupní smlouvy - pozemek 229/55 (7 C 68 /
2020)
Kausa: Pan X st. nechal přepsat v roce 2020 pozemek 229/55 na paní Y, na
základě kupní smlouvy, o jejíž pravosti a postupu při prodeji má žalobce
pochybnosti.
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Prvoinstanční soud ve Znojmě přiznal pozemek městysu, žalovaná se proti
tomuto rozhodnutí odvolala, jednání u odvolacího krajského soudu v Brně
zatím nařízeno nebylo.
Žaloba městyse o vrácení pozemků z neplatné směnné smlouvy s paní Z (5
C 217/2020)
Paní Z si vysoudila vrácení pozemku parc.č. 1413 pro nedodržení zákonného
postupu při směně pozemků a pozemky městyse, které směnou v roce 2007
nabyla, odmítá bez dalšího vrátit.
Žalobu projednává prvoinstanční soud ve Znojmě.
Tolik v kostce
Zásilkovna
Městys Troskotovice oslovila
společnost
Zásilkovna.
Dohodnuta byla instalace
boxu pro doručování zásilek,
který
bude
umístěn
u
parkoviště
v blízkosti
Jednoty. Instalace začne
zhruba do měsíce a počítá
se s tím, že bude možné
prostřednictvím této služby
zásilky i odesílat. Ovládání
schránek bude možné prostřednictvím chytrého mobilního telefonu.
Mobilní rozhlas (https://mobilnirozhlas.cz)
Nedávno, s vydáním předchozího čísla Kurýra, proběhla anketa „Mobilní
rozhlas“. Jedná se o službu včasného varování a předávání informací
občanům volitelnými kanály. Přesto, že se tato informace dostala do každé
domácnosti, vrátilo se pouze 50 vyplněných dotazníků, což je 8,6%
z celkového počtu obyvatel Troskotovic ve věku 15+.
Z 50 vyplněných dotazníků bylo možné vyčíst, že zájem o služby Mobilního
rozhlasu má 77,6% respondentů, o předávání zpráv emailem 28,6% a zasílání
SMS zpráv 75,5%. O hlasové zprávy je zájem ve 4,1%. Velké oblibě se stále
těší konzervativní obecní rozhlas (75,5%).
I přes takto chabou odezvu zvažujeme nasazení prezentované služby.
S přáním krásných jarních dnů,
váš starosta
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ZŠ a MŠ Troskotovice
Velikonoční naučná stezka
Poslední den před velikonočními prázdninami jsme pro žáky 1. a 2. ročníku
přichystali konzultační hodiny v přírodě, realizované naučnou stezkou
v okolí obce.
Žáci na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly, které byly zaměřeny
na procvičení probíraného učiva, ale také tematicky jednotlivými prvky
poukazovaly na svátky jara.
Cestou si děti mohly všimnout probouzející se jarní přírody, spatřit jarní
květiny a keře v plném květu, ale také prchající zvěř nebo zemědělské stroje,
které připravovaly pole k setbě.
Za správně zvládnuté úkoly čekal na žáky lov velikonoční odměny, kterou
jim velikonoční králík Bobina schoval na školním dvoře.

Mgr. Anna Dovrtělová
Vesmírná mise
I v době distanční výuky jsme kreativní a škola nás baví!
Žáci 1. a 2. ročníku probírali v hodinách prvouky události, které se staly minulost, události, které nás právě obklopují – přítomnost, a také byla řeč
o těch, které nás teprve čekají – budoucnost.
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Vymysleli jsme, že by k nám do
Troskotovic mohl přilétnout na
návštěvu robot nebo vesmírná
raketa. Jako důkaz, že u nás opravdu
roboti
z budoucnosti byli, měly děti pořídit
jejich fotografii u názvu obce.
Chtěla bych poděkovat nejen dětem,
ale i jejich rodičům a sourozencům
za pomoc při realizaci této vesmírné
mise. Myslím, že jejich práce jsou
úžasné!

Mgr. Anna Dovrtělová
Netradiční karneval
Měsíc únor mají děti spojený s karnevaly. V současné době se bohužel konat
nemohou. Žáci třetí třídy ale o tuto zábavu nechtěli přijít. Proto si udělali
karneval po svém. V pátek 19.2. tedy online výuka probíhala netradičně.
Všichni žáci včetně paní učitelky a paní asistentky seděli u svým monitorů
v maskách a kostýmech (dle svým možností). Žáci tento úkol nepodcenili
a na svých maskách si dali záležet.
Nechyběl kanibal, mrtvá nevěsta,
voják, netopýr, čaroděj, čarodějnice a
pro dospělé ne zcela známá postava
Puppet z počítačové hry. Sice se to
nedá
srovnat
s
opravdovým
karnevalem, ale alespoň trochu jsme si
výuku zpestřili a připomněli si tak
lepší časy v době před pandemií.

Mgr. Veronika Formanová
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SK Střelci Troskotovice
Bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a platnosti vládních
opatřeních nám není umožněno
pořádat střelecký kroužek a závody
ve
střelbě
ze
vzduchovek.
Doufáme, že se situace brzy zlepší
a budeme se opět setkávat. Veškeré
potřebné informace budou včas
zveřejněny. V průběhu tohoto roku
bychom
chtěli
provést,
ve
spolupráci s MS Troskotovice a za
využití
finanční
podpory
poskytnuté městysem našemu
spolku, realizaci malorážkové
střelnice. Na této střelnici by se pak
mohly pořádat oficiální tréninky a
závody z malorážek.
Lukáš Tomanec

Myslivecký spolek Troskotovice
V sobotu 10. dubna pořádal Myslivecký spolek
Troskotovice brigádu na úklid okolí obce.
Přesto, že informace o konání byla několikrát
zveřejňována mezi členy spolku a několikrát se
hlásila veřejným rozhlasem, sešlo se ráno v 8
hod. před myslivnou asi dvanáct dospělých a
dvacet opravdu natěšených dětí. Protože
účastníků bylo opravdu málo, byli rozděleni
pouze na tři skupiny, které se vydaly vybaveny
pytli na odpadky různými směry. Děti
za veselého jásotu (proti předpisům) obsadily
vlečku traktoru, který doprovázel jednu ze
skupin. Přesto že v Troskotovicích je všem
k dispozici od dubna do konce října „putovní“
(Troskotovicemi putuje z místa na místo)
kontejner na velkoobjemový odpad, nestačili
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jsme vycházet z údivu nad tím, co lidé všechno a v jakém množství, odvezou
a naházejí do větrolamů kolem obce.
Pytle se velmi rychle plnily a nejednou jsme se při tahání pneumatik z křoví
i zapotili. V dobré náladě vycházkovým tempem za příjemného počasí jsme
se procházeli okolím obce a nechávali za sebou hromady s posbíraným
odpadem, které byly později naloženy na traktor. Krátce po obědě jsme se
všichni společně sešli zpět u myslivny, kde bylo připraveno (za dodržení
všech protiepidemických opatření) občerstvení.

Všem zúčastněným patří poděkování a odvedenou práci a smysluplně
strávené dopoledne v příjemné atmosféře.
Myslivecký spolek Troskotovice

SDH Troskotovice
Na co si při vysokých teplotách dát pozor
Blíží se nám teplé dny a proto jsme sepsali pár bodů, které je dobré si
připomenout a dávat si na ně pozor.
● Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami
(benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více
odpařují, a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich
hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem
výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí,
rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani
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na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních
prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v
běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro
nákladní automobil 80 litrů).
● Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny.
Například plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu
vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu,
která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale
způsobit i vážná zranění.
● Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.
přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým
teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v
blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s
hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v
prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo
společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např.
ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit
u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve
s plynem umísťujte ve snadno přístupných a větraných prostorách,
zamezte ale přístup dětem k nim.
● Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy.
Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se
slámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není
zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom
také měli pravidelně měřit teplotu a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí.
V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň
částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.
● Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu,
který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor
na parkování v přírodě.
A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem
uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít
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zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve
dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem
zkontrolovat.
● Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na
tísňové linky 150 nebo 112.
Zdroj: BOZP

Usnesení ZMT ze dne 3. 3. 2021
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.
ZMT schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: (8-0-0) 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: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem dvou částí pozemku parc.č. 365/153, ostatní
plocha/ostatní komunikace o celkové výměře 47019 m2, konkrétně:
- pozemku parc.č. 365/153 díl „a“, ostatní plocha, o celkové výměře
62 m2, který je slučován s pozemkem parc. č. 53/2,
- a pozemku parc.č. 365/207, ostatní plocha/jiná plocha, o celkové
výměře 71 m2,
obojí dle GP č. 743-264/2020, panu Michalu Polčákovi a paní Kláře
Sedláčkové do podílového vlastnictví 1:1 za cenu 50 Kč/m2 (slučovaný
pozemek) a za cenu 100 Kč/m2 (samostatná parcela č. 365/207). Celkem
tedy za 10.200 Kč. Daň z úplatného nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej pozemku parc.č 57/1, ostatní plocha/ostatní
komunikace, o celkové výměře 254 m2, paní Sokolové za cenu 100,Kč/m2, tj. za 25.400,- Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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ZMT schvaluje změnu ÚP č. 3 ve zkráceném režimu, v souladu s §55a
Stavebního zákona, která zahrnuje:
a) část parcely 229/2 evidované jako OVs, občanská vybavenost pro sport,
b) část parcely 229/66 a část z 238/42 obě evidované jako ZU, Plochy
veřejných prostranství ulice,
c) část parcely 229/94 evidované jako DSmk, Plochy dopravní
infrastruktury, Silniční doprava místní komunikace,
to vše změnit na BIv Bydlení individuální - venkovského charakteru.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje změnu územního plánu č. 2, vyprojektovanou společností
Löw & spol., s.r.o., Brno.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční podporu prodejně Jednoty v Troskotovicích ve
výši 35 tisíc Kč. O stejnou částku z důvodu navýšení finanční podpory
prodejně požádá městys Jihomoravský kraj.
Výsledek hlasování: (7-0-1) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT schvaluje záměr společnosti Blue Sky Service - Letiště Brno Tuřany,
vybudovat na parcelách č. 2235 a 2042 až 2048, poblíž asfaltové
komunikace mezi katastry Drnholec-Troskotovice travnaté letiště
s odpovídajícím zázemím. ZMT projedná adekvátní podmínky souhlasu po
předložení vypracované studie / projektu.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční dar ve výši 50 tisíc korun do veřejné sbírky
vedené na transparentním účtu č. 6000643329/0800 pro pana Bohatého.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu o spolufinancování sociálních služeb v ORP
Pohořelice na rok 2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ZMT schvaluje zvýšení ceny stavebního pozemku v Troskotovicích na
částku 1.000 Kč.
Výsledek hlasování: (4-0-4) Usnesení nebylo schváleno.
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Poděkování
Touto cestou chci poděkovat spoluobčanům, ale i všem ostatním, kteří mě
finančně podpořili ve veřejné sbírce na moji léčbu.
Díky Vám mi byla aplikována první infuze. Moc si toho vážím.
Bohatý Ladislav

Gratulujeme jubilantům
•
•
•
•
•

Jaroslava Slaninová,
Oto Gráf,
Josef Bohatý,
Ludmila Jančářová,
Antonín Lipovský,

• Jaroslav Mikulinec.
Bazárek
V prvním patře úřadu byly vyčleněny prostory pro zřízení Bazárku, kam si
mohou zájemci přijít vybrat a zdarma odnést cokoli z vystaveného. Nebo
naopak můžete přinést a věnovat něco, co sami už nepotřebujete, ale jiným
ještě poslouží.

Otvírací doba je
shodná s hodinami
na úřadu.
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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: 270 výtisků
Četnost: občasník
Výtisk je neprodejný.
Časopis je od 19. 2. 1999 evidován na Ministerstvu kultury

