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Troskotovický kurýr

_____________________

Úvodní slovo starostky

Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
jsem ráda, že po dlouhém období protiepidemických opatření jsme si letos
užili léta a začátku podzimu bez větších omezení. V létě tak mohlo
v Troskotovicích proběhnout mnoho akcí, o kterých se v tomto vydání kurýru
dočtete. V září jsme přivítali osm nových občánků do života v obci a po roční
pauze jsme si mohli užít svatováclavské hody. Počasí nám tento rok přálo
nadstandardně a nadstandardní byla také účast na sobotní zábavě za
doprovodu Hornobojanů, kteří hráli do pozdních hodin téměř bez přestávek.
Rekordní účast byla také při nedělním posezení za doprovodu kapely Liduška.
Nedělní program tradičně zpříjemnily děti ze základní a mateřské školy a také
Mužáci z Pohořelic. Chtěla bych poděkovat všem krojovaným za vytvoření
skvělé hodové atmosféry. Velké poděkování patří také všem, kdo se podíleli
na organizaci a umožnili všem účastníkům se dobře pobavit.
Jak všichni nejspíš sami pociťujete, dnešní doba je dobou velkého zdražování,
a to nejen stavebního materiálu a stavebních prací. Náklady na likvidaci
odpadů v minulém roce se vyšplhaly na 658 tisíc Kč, přičemž od občanů se
vybralo na poplatcích za vývoz popelnic, 280 tisíc. V naší obci je neustále
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, což není v okolních obcích
úplně běžné. Protože chceme tuto službu zachovat, rozhodlo zastupitelstvo o
navýšení poplatku za likvidaci odpadů ze 400 Kč na 500 Kč na občana za rok.
Doufáme, že každý občan 8 Kč navíc měsíčně rád obětuje. Zároveň chceme
všem poděkovat za pečlivé třídění, které umožňuje alespoň část peněz za
likvidaci odpadů získat zpět. Přesná čísla naleznete na str. 5.
I další měsíce se ponesou v duchu modernizace inženýrských sítí. Stavba
kanalizace se nakonec protáhne až do června. Dobrou zprávou je to, že hlavní
komunikace má být opravena do konce roku. Podrobně o kanalizaci se
dočtete na další straně, o opravě komunikace na str. 4. V listopadu začne
rekonstrukce vedení nízkého napětí v části obce od Vlasatic až po křižovatku
u zastávky Troskotovice prodejna. Akce bude obnášet položení kabelu
do země. Výkopové práce budou v naprosté většině v předzahrádkách. Zmizí
sloupy el. vedení a pro obec to znamená budování nového veřejného
osvětlení.
Přeji příjemné čtení Kurýra a krásný podzim Vám všem.
Zdeňka Pavlačková, starostka
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Kanalizace a ČOV Troskotovice
Fakta o kanalizaci
Celkové náklady dle smlouvy:
Dotace SFŽP:
Dotace JmK
Náklady městyse dle smlouvy po odečt. dotace:
Fakturace 9/2020 – 9/2021
Celková prostavěnost k 9/2021

87 332 275 Kč
47 826 435 Kč
4 186 600 Kč
35 319 240 Kč
55 464 455 Kč
63,51 %

Termíny
Montáž technologie ČOV bude provedena do 28.02.2022.
Zkušební provoz bude zahájen nejpozději k 31.03.2022.
Dokončení stavby (vč. dokončení komunikací, terénních úprav a sadových
úprav) proběhne do 30.06.2022.
Kanalizační přípojky
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích kanalizační přípojku pořizuje na své
náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba,
která na své náklady přípojku pořídila.
V Troskotovicích je při výstavbě kanalizace hrazena tzv. veřejná část
přípojky dle projektu. Zbylou část přípojky, tzv. soukromou část, si hradí
majitel nemovitosti.
Cena kanalizační přípojky se skládá z následujících položek:
• Projekt – 2 500 Kč za každou domácnost uhradil městys
• Povolení – poplatek za vydání územního souhlasu 500 Kč za
každou domácnost uhradil městys
• Výkopové práce, materiál a stavební práce – veřejnou část dle
projektu hradí městys, část od šachty zajišťuje a hradí majitel
nemovitosti, ceny se pohybují kol. cca 1 500 Kč/bm
• Provedení kontroly a vystavení protokolu – 700 Kč
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Výstavba kanalizace se překlenula do své další fáze, kdy se dokončují
poslední veřejné části přípojek. V průběhu výstavby se vyskytlo několik
větších komplikací především díky výskytu zvodnělých (tekutých) písků
a nevhodného podloží příjezdových cest k ČOV a přečerpávací stanici, které
si vynutily také změnu projektové dokumentace. Především kvůli těmto
komplikacím a také kvůli zpoždění dodávek materiálů díky současnému
stavu na stavebním trhu bylo nutné posunout ukončení celé stavby z února
na červen příštího roku.
Tyto komplikace znamenají také vícenáklady, které jsou již nyní odhadnuty
na 6-8 milionů Kč. Obrovské náklady spolkne také oprava některých
místních komunikací, které jsou již delší dobu v dezolátním stavu. V první
řadě se jedná o komunikaci od kulturního domu po kapličku a dále od
křižovatky u parku směrem k lesíku „Boubín“. V další fázi je potřeba opravit
„panelku“ u bytovky a vybudovat komunikaci v nové výstavbě naproti
hřbitova. Celkové náklady na tyto komunikace jsou odhadnuty na cca
15 milionů. Budeme podávat žádost o dotační program, úspěšnost je zde
však poměrně nízká. Dále nás čeká budování veřejného osvětlení v polovině
obce, které bude stát nemalé peníze.
Po dlouhých propočtech a diskuzích jsme proto byli nuceni rozhodnout, že
nebude možné z rozpočtu městyse vydat příspěvky na soukromé části
přípojek. Městys přispěl každé domácnosti tím, že uhradil projekt v hodnotě
2 500 Kč a poplatek za vydání územního rozhodnutí v ceně 500 Kč. Dále jde
na vrub městyse vybudování veřejné části přípojky všem domácnostem,
které souhlasily s územním rozhodnutím. Tu si každý, kdo bude budovat
novou přípojku nezahrnutou do původního projektu, v budoucnu musí
hradit sám.
Podrobné informace, odpovědi na časté otázky a instrukce k domovním
částem přípojek naleznete v přiloženém letáku.
Zastupitelstvo městyse Troskotovice
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Zapravení hlavní komunikace po realizaci výstavby kanalizace
V důsledku opravy hlavní silnice po výstavbě kanalizace bude dočasně
omezený provoz přes Troskotovice. Termín realizace je dle vyjádření
Metrostavu určen na 27. 10.2021 – 15.12.2021.
Oprava bude probíhat nejdříve v úseku od Jiřic po obecní úřad, poté v úseku
od parku po konec obce na Vlasatice.
Průjezdnost obcí bude zachována, v opravovaných úsecích bude
průjezdnost jedním pruhem a provoz bude řízen semafory. Postupně bude
docházet k uzavírkám některých ulic z hlavní ulice. U slepé ulice naproti
hřbitova bude parkování zajištěno vedle hřbitova a za hřbitovem, pro ulici
u rybníka bude parkování zajištěno na části parkoviště, kde je v současnosti
buňkoviště.
IDS JMK přislíbilo provoz autobusů beze změny. Je možné dočasné uzavření
zastávek u hřbitova a Troskotovice, prodejna.

Odpady za rok 2020
Vybráno za popelnice:
Odměna za třídění odpadů od EKO-KOMu:
Celkem získáno:

280 309,00
106 509,50
386 818,50

Náklady na odstranění odpadů:
Doplatek obce činil:

658 110,68
271 292,18
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Aktualizace Územního plánu Troskotovice
Sběr podnětů k aktualizaci Územního plánu Troskotovice
Jelikož se množí jednotlivé požadavky občanů na změnu užívání jejich
pozemků, rádi bychom posbírali všechny Vaše požadavky, koncepčně je
posoudili a v případě schválení je předali ke zpracování v rámci jedné
změny.
Sbíráme primárně požadavky na změnu užívání pozemků, které jsou
ve Vašem vlastnictví. Jedná se např. o případy, kdy pozemek, který užíváte
jako zahrada, je dle územního plánu veden jako veřejné prostranství a tím
pádem zde není povoleno vystavět plot. Nejedná se o změny na plochy
bydlení, u kterých by bylo třeba vyjmout jiné plochy z rezervních ploch pro
bydlení.
Je třeba počítat s tím, že náklady na zpracování změny územního plánu,
hradí navrhovatel, který je zároveň vlastníkem pozemku. Náklady na
pořízení změny se pohybují v rozmezí cca 5 000 - 50 000 Kč podle rozsahu
změny. Pokud se více žádostí zapracuje do jedné změny, náklady na
jednotlivce se tak sníží.
Územní plán je k nahlédnutí na úřadu městyse a elektronicky na stránce
http://www.pohorelice.cz/uzemni-plan-troskotovice.
Formulář Návrh na
pořízení
změny
územního plánu je
možné si vyzvednout
na úřadě městyse či
je
dostupný
elektronicky
na
webových stránkách
městyse.

Dle § 46 Stavebního zákona Návrh na pořízení územního plánu obsahuje:
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho
vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
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ZŠ a MŠ Troskotovice
Den s IZS
17.9.2021 jsme s žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku navštívili město
Pohořelice.
Čekal nás pan Tomeček s integrovaným záchranným systémem, který
pro nás měl nachystaný program na celé dopoledne. Pro děti to tak byl
úžasný zážitek, kdy si mohly vše osobně vyzkoušet. Všichni jsme byli svědky
nahrané dopravní autonehody, kdy jsme dostali instruktáž, jak se v dané
chvíli chovat. Dále si děti mohly vyzkoušet resuscitaci, mohly nahlédnout
do hasičského a policejního auta. Když však na řadu přišli pejsci s psovody,
byl náhle tento zážitek ten nejlepší.
Karolína Topolčanová

Vítání občánků
Po důkladné přípravě básní jsme mohli v neděli 19. září opět předstoupit
před rodiče a jejich děti.
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Konalo se totiž Vítání občánků. Po půlroční přestávce na nás čekala
místnost plná dětí, rodičů, babiček, dědečků a dalších příbuzných.
Na přivítání totiž čekalo osm dětí (čtyři holky a čtyři kluci). Tímto děkuji třem
žákyním naší školy – Anežce Dovrtělové, Adrianě Polčákové a Leontýně
Vráblíkové za bezchybný přednes básní a skvělou hru na klavír.
Mgr. Veronika Formanová
Projektový den mimo školu
V pondělí 27. 9. 2021 se vydala ZŠ Troskotovice do Velkých Pavlovic, kde nás
v ekocentru Trkmanka čekala projektová výuka s názvem Voda pro život.
Vyjížděli jsme autobusem až po druhé vyučovací hodině, takže
na přivítanou nás nejdříve čekal oběd v ekocentru – dýňová polévka
a dušené maso s mrkví, hráškem a rýží.

Během projektové výuky se žáci seznámili se životem pod hladinou rybníka
i v jeho okolí, mohli si také sami vyzkoušet lov drobných živočichů z rybníka.
Tato aktivita je bavila asi nejvíc. Podařilo se jim pod kameny u břehu
nachytat několik larev komára, různé řasy, ale také jednu vodoměrku.
Na didaktických pomůckách si prohlédli vývojová stadia komára, skokana
nebo vážky. Seznámili se s rybami žijícími v našich rybnících a s živočichy
žijícími v okolí rybníka (čáp, volavka, kachny, žáby aj.) Společně si také
ekosystém rybník nakreslili.
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Mladší žáci si také vyslechli pohádku o kapce vody a každý z nich si jednu
papírovou kapku při pohádce vymaloval.
Bohužel nám nepřálo počasí a trošku jsme zmokli, ale brali jsme to
s nadhledem a symbolicky jako součást projektu o vodě.
Mgr. Anna Dovrtělová

Svatováclavské hody
Pohledem školy
V neděli 26. září odpoledne vystoupili žáci naší školy, společně s dětmi z MŠ,
na Svatováclavských hodech v Troskotovicích za hasičkou.
Sluníčko krásně hřálo a když byly seřazeny všechny páry, účinkující
v naškrobených krojích vykročili do rytmu dechové hudby kapely Liduška,
která je na úvod promenády doprovodila. Žáci se synchronizovaně řadili
do naučených formací a během vystoupení zazpívali několik písní – A já su
synek z Polanky, Okolo Frýdku cestička, Maličká su (děti z MŠ).
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Na odchodnou ještě zaznělo Chodíme, chodíme hore po dědině. Diváci
nakonec děti ocenili zaslouženým potleskem.
Vystoupení sice nebylo příliš dlouhé, ale žáci ho poctivě několik týdnů
nacvičovali. Jistě pohladilo po duši všechny přihlížející rodiče a prarodiče,
stejně jako hřejivé paprsky podzimního slunce.
Následovala taneční a hodová zábava. Ačkoli si některé děti posteskly, že je
letos nedostatek kolotočů, vynahradily si to ve stáncích s cukrovou vatou
a hračkami. Hitem se staly tajemné boxy a party spreje.
Paní Bartíkové děkujeme za krásné fotky!
Mgr. Kateřina Staňková
Pohledem organizátorů
Svatováclavské hody mají v Troskotovicích mnohaletou tradici. Ty loňské se
kvůli situaci spojené s COVID-19 bohužel nekonaly. O to větší bylo očekávání
a těšení se na ty letošní, které se konaly ve dnech 25. – 26. září.

Počasí bylo po oba dny krásné, jako na objednávku. A tak po převzetí
hodového práva od paní starostky mohla chasa v počtu 12 párů začít zvaní
po obci na večerní zábavu. Do kroku a zpěvu hrála kapela Hornobojané.
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Zábava se opravdu vydařila a hodovalo se až do ranních hodin. Pro přítomné
si troskotovická krojovaná chasa připravila půlnoční překvapení.
V neděli po slavnostní mši v kostele sv. Václava se krojovaná chasa za zpěvu
a krásné kapely Liduška přesunula do areálu za hasičkou, kde probíhal
program. Krásné slunečné počasí vylákalo spoustu lidí za zábavou.
Poděkování patří krojované chase a všem, kteří nám připravili pěkné prožití
hodů s rodinou a kamarády.
Staňka a Ola Tomancovi
Pohledem chasy
V termínu od 25. 9 do 26. 9. 2021 u nás probíhaly, jako každý rok,
Svatováclavské hody.
Přípravy, které se nesly ve veselém a příjemném duchu, ale probíhaly už
mnohem dříve. Letošní rok se k nám připojilo spoustu nových stárek a
stárků, ať už našich nebo přespolních, které nadšení z hodů neopouštělo ani
při náročných přípravách.
Na poslední chvíli jsme museli shánět sklepníky, kteří dorazili až z dalekého
Šumperku!
Paní starostka nám v sobotu předala hodové právo a tím mohlo naše
hodování započít. Už první kroky směřovaly průvodem po vesnici. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří si našli čas a připravili pro nás bohaté
občerstvení a zároveň se omluvit těm, ke kterým jsme nezavítali. Sobotní
zábava se vydařila ve všech ohledech a doufáme, že jste si ji užili stejně, jako
my!
V neděli jsme zavítali na Svatováclavskou mši do kostela a dokonce dorazili
na čas a v plném nasazení. Nedělní zábava za hasičkou pokračovala
v příjemném duchu. Zde vystupovala také ZŠ a MŠ Troskotovice a Mužáci
z Pohořelic. Počasí se nám vydařilo a veselá nálada panovala přes celý
víkend.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám s organizací hodů pomáhali,
především místním hasičům, a uvítali bychom, kdybyste na příští rok poslali
své syny, dcery, vnučky a vnuky, aby si další hody přišli užít s námi a
podpořili tak tuto tradici.
Doufáme, že jste za celý víkend protančili střevíce, vyzpívali si hlasivky a
celkově si hody užili, jako my!
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Z letošních přešlapů se poučíme a do příštího roku polepšíme. Tak zase za
rok!
Pavlína Rašíková

Senioři
Ve dnech 24. 9. 2021 – 29. 9. 2021 jsme opět byli na relaxačním pobytu
v Piešťanech. Autobus pro nás přijel do Troskotovic a zase nás
do Troskotovic přivezl.
Vedení hotelu pro nás i tentokrát připravilo zajímavé výlety. Byli jsme se
podívat v Trenčianských Teplicích, v Trnavě, navštívili jsme mohylu M. R.
Štefánika na Bradle, kde je pochovaný.
M. R. Štefánik zahynul při leteckém neštěstí 4. 5.1 919. Všechny tyto výlety
byly s průvodkyní.
V ceně relaxačního pobytu bylo 8 procedur, kdo chtěl mohl si další
procedury zaplatit. Na každý večer byl připraven program s hudbou.
Na zpáteční cestě jsme se stavili v Bratislavě.
Pobyt se všem líbil a věřím, že se příští rok opět do Piešťan podíváme.
Jana Ročková
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Červený kříž
Hrad Ledeč a muzeum lidových krojů v Ostrově
V sobotu 11. září jsme vyrazili na náš každoroční výlet.
Letos to bylo směrem na Žďár nad Sázavou, hrad Ledeč. Ten den se tam
konaly i řemeslnické trhy.
Prohlídka hradu byla moc pěkná. Sice tam nemají všechen původní
depozitář, protože hrad vyhořel, ale prohlédli jsme si velkou sbírku různých
pendlovek, budíků, hodin nástěnných, podlahových a ostatních podobných
kousků. Mají tam exponáty tehdejších sklářů, tkalců, barvířů i kovářů.
Po prohlídce hradu jsme si na nádvoří a v přilehlých uličkách obešli stánky
s různými řemeslnými výrobky a poslechli si malé zpěváčky Čipmánky a Báru
Štěpánovou. Někteří i něco nakoupili.
Po obědě nás ještě čekala návštěva Muzea lidových krojů v nedaleké obci
Ostrov. Výstava nás mile překvapila, protože málokdy můžeme vidět tak
velké množství těch nejrůznějších krojů z celé republiky, a taky některých
našich příhraničních sousedů. Moc pěkná sbírka.
Výlet se vydařil, tak se budeme těšit zase za rok.
Věra Bělíčková

Loučení s prázdninami
Prázdniny i léto utekly jako voda a my jsme se s nimi opět pěkně
rozloučili. V sobotu 28. 8. 2021 jsme si přišli všichni užít poslední
prázdninový víkend za hasičku. Počasí se nám vydařilo.
Hasiči nám ukázali zásahové vozidlo zevnitř, a potom děti i svezli. Všem se
to moc líbilo. Byla spousta sladkostí, párky v rohlíku, špekáčky a další
dobroty. Točená limonáda a pro dospělé i pivo. Udělali jsme si diskotéku,
zazpívali jsem si a ve tmě jsme se ozdobili všichni svítícími tyčinkami (děti i
dospělí).
Všechno bylo perfektní, jediné, co trochu kazilo náladu, byl fakt, že se
loučíme s prázdninami a pomalu i s létem. Na druhou stranu se zase
můžeme těšit na nadcházející vánoční svátky a třeba se všichni letos opět
sejdeme na Štědrý den na náměstí u stromečku s betlémem.
Eva Jarošová
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Fotbalový jubilanti
V sobotu 25. 9. 2021 před mistrovským utkáním III. B třídy okresního
přeboru Znojemska mezi SK Troskovice a FC Dobřínsko proběhla na
Dolňáckém stadionu v Troskotovicích velká oslava. Za osobní účasti
předsedu Okresního fotbalového svazu (dále jen OFS) ve Znojmě byli
odměněni pamětní plaketou udělenou Okresním fotbalovým svazem bývalí
vynikající fotbalisti Troskotovice. Díky přítomnosti předsedu OFS ve Znojmě
pana Milana Večeřu, který se velmi lichotivě vyjádřil o činnosti SK
Troskotovice, nabyla tato akce svátečního rozměru. Upřímnou gratulací,
srdečným poděkováním a osobním předáním před nastoupenými oddíly
byla završena jedna úspěšná životní etapa bývalých aktivních
troskotovických fotbalistů.
Významného životního jubilea 80 let se ve zdraví v letošním roce dožili
celoživotní kamarádi a fotbalový spoluhráči Jan Kratina a Jan Novosád.
Jmenovaní byli v 60. – 70. letech velmi respektovanými fotbalisty známými
po celém okrese a v podstatě nastartovali troskotovický fotbal. Od jejich
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dob se ve fotbalových kruzích mnohé změnilo a dnes se můžeme pochlubit
odchovanci startujícími v české nejvyšší soutěži a dokonce v reprezentaci
ČR.
Druhou dvojicí, která slaví v tomto roce 70 let života, jsou opět vynikající
odchovanci Troskotovic, jenž velmi úspěšně navázali právě na výše
jmenované osmdesátníky. Jedná se o Jiřího Novosáda a Františka Horáka.
Právě v letošním roce slaví SK Troskotovice 50 let od prvního historického a
stále nedoceněného vítězství v okresním přeboru Znojemska s následným
postupem do krajské I. B třídy. Tito hráči byli hnacím motorem
troskotovického úspěchu v podobě postupu do kraje. Je potřeba ještě
připomenout, že oba dva ještě s Milanem Vráblíkem (Gentem) a
Stanislavem Horákem na přelomu 70. – 80. let pravidelně reprezentovali
tehdejší Výběr okresu Znojmo. Na tuto dobu neskutečná pocta a uznání
jejich fotbalového umu.
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Všem oslavencům byli rovněž předány památeční dresy se jmenovkami
v troskotovických národních barvách v bílém provedení s černými nápisy.
Po obsáhlých projevech a slovech uznání jim několik desítek přítomných
fanoušků zatleskalo.
Vedení SK Troskotovice jubilantům přeje do dalších let pevné zdraví,
pohodu Vašim rodinám, hodně štěstí a radosti z výsledků SK Troskotovice.
S pozdravem „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“
Za fotbalové veterány SK Troskotovice
Michal Ordoš
Sportovní klub Troskotovice
Jak se již stalo tradicí, tak i letos Sportovní klub Troskotovice pořádal 31.
července 2021 „Turnaj starých pánů“. Letošní ročník byl již 10. v pořadí.
Tentokrát pod názvem „Memoriál Stanislava Kratiny“, kterému byl
věnován.
Do turnaje byly přihlášeny celkem 4 družstva – Troskotovice, Jiřice, Prlov,
Miroslav. Družstvo Jiřic na poslední chvíli účast zrušilo kvůli nedostatku
hráčů. I přes tuto skutečnost byl turnaj velmi vydařený a herně zajímavý.
První místo vyhrálo družstvo Troskotovic, druhou příčku obsadilo družstvo
Prlova a třetí hráči týmu Miroslav. Ocenění jednotlivým týmům byla
předána paní Ilonou Hořákovou a panem Michalem Hořákem pod
dohledem výjimečného komentátora pana Jana Hovořáka
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Po napínavém sportovním odpoledni následovala taneční zábava se
skupinou Baronet.
Sportovní den se těšil hojné účasti hráčů a diváků, kteří ocenili skvělou
zábavu, bohaté občerstvení a připravenost areálu. Tímto bychom rádi
poděkovali všem, kteří se na přípravě a pořádání akce podíleli. Naše díky
patří i sponzorům: ZD Jiřice, SOS Beer Servis s.r.o., Pálenice Ondrůškovi,
Městys Troskotovice a další.
Společně se těšíme na další ročník a věříme, že bude minimálně stejně
vydařený jako ten letošní 2021.
za Sportovní klub Troskotovice Martin Peňák

Z historie
Za folklórní legendou Vlastou Grycovou rozenou Končitíkovou
Ve věku 78 let nás v letošním roce opustila vážená paní Vlasta Grycová
rozená Končitíková, rodačka z Květné-Strání.
Celý folklorní svět zasáhla tato smutná zpráva, a proto mi dovolte malou
vzpomínku na tuto vzácnou dámu, folklorní LEGENDU a nejznámější
zpěvačku nádherných lidových písní z Kopanic. Zpívala snad se všemi
cimbálovými muzikami a úzce spolupracovala s takovými mistry slováckého
folklóru jakými byli Jarin Staně, Slávek Volaný, Jura Petrů, Jožka Kubík, Jožka
Kobzík a téměř se všemi současnými primáši. V brněnském rozhlasovém
orchestru Broln s Uherskobrodskou Olšavou a v posledních letech s CM
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Vlasty Grycové, kterou vedou její dcery. Zpěv jí nadělily sudičky do kolébky,
v její rodině se nenašel člověk, který by nezpíval nebo neuměl zpívat.
Ráda vyprávěla, jak babička z otcovi strany vyprovodila každú svatbu a
každý pohřeb a moja mama zpívala také jako anděl. U nás zpívali všeci. Naši
vždycky tvrdili, že sme si první peníze vyslůžila, už jako tříletí v Hospodě
v Troskotovicách, když jsem tam přišla za tatů. Místní holič si přál, abych mu
zazpívala Za Straňansků muků a zato mi dobře zaplatil. Když sa mňa ptali
v České televizi Brno v jednom folklorním pořadu, kdy sem dostala první
honorár, tož sem jim pověděla, ten od holiča v Troskotovicách v hospodě.
V Květné sem začala chodit do malotřídky. Prvý deň ve škole si mňa pan
řídící posadil na klín, abych mu zazpívala. Od té doby jsem zpívala na všech
školních a kulturních akcích.
S oblibou vyprávěla, jak si straňanský-kopaničárský folkor přivezli dosídlenci
ze Strání do Troskotovic. Do Strání přišli náboráři a zháňali řemeslníky do
pohraničí. Otec byl vyučený kolář, a protože jsme neměli peněz na rozšíření
dílny, taj jsme sa stěhovali ještě s 15 rodinami do Troskotovic. Dlůho sme
tam nebývali, mama ze stezku po Strání onemocněla a po pár rokoch jsme
sa vrátili. Otec tam ještě nějaký čas pobyl, ale když měl od místních sedláků
popsaný deník, co mu dlužili za prácu, tak sa také vrátil.
Vzpomínám si také, jak zlatokopové troskotovičtí Straňani reprezentovali
Troskotovice na prvních poválečných dožínkách v Hodoníně. Na těchto
slavných Dožínkách naši predváďali straňanské Pod šable. V dílně u tatu sa
vždycky umetlo a bylo velké nacvičování. Na konec všeci ve svátečních
krojích hrdě pochodovali v průvodu. Můj tata sa predváďal, udělal páté kolo
u vozu, na kterém byla tanečnica s tanečníkem. Byla to tehdy v Hodoníně
velká sláva a mám pocit, že tam prijel aj president Beneš.
Toliko ve zkrácené verzi ze vzpomínek paní Vlasty Grycové na život
v poválečných Troskotovicích. Přesto, že její rodina žila v naší obci jen pár
let, paní Grycová vzpomínala s láskou a hrdě se k Troskotovicím hlásila, viz.
tento výňatek z Knihy o životě a díle Vlasty Grycové.
V roce 2013 jsem coby tehdejší starosta pozval vzácnou paní Vlastu
Grycovou do Troskotovic na tradiční Vánoční koncert s její CM, kterou
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vedou její dcer. Bohužel byl koncert zrušen ze zdravotních důvodů paní
Grycové. Domluvili jsme se na další rok, ale to už vládli v obci jiní, a tak mne
to bude navždy mrzet, že se s touto vzácnou a velmi významnou osobností,
která žila mezi námi, již nesetkáme. Přesto všechno se sluší této legendární
lidové zpěvačce ze srdce poděkovat a zachovat si při poslechu jejich
nádherných lidových písní stálou vzpomínku. S úctou snad za všechny
troskotovické občany, kdo jsme ji znali, milá paní Vlasto, ze srdce děkujeme.
Z připravované publikace o Historii Troskotovic
Michal Ordoš

Přijatá usnesení ze dne 26. 5.2021
Usnesení ZMT ze dne 6. 9. 2021
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a pana Náhlíka, 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 schvaluje prodej prodej pozemku parc. č. 229/20, o celkové výměře 68
m2 panu Antonínu Matyákovi za cenu 100 Kč/m2, tj. za cenu 6 800 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 365/153 a části pozemku
parc. č. 365/158. Prodáno bude na základě ověřeného GP, který si nechá
vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (1-2-5) Usnesení nebylo schváleno.
ZMT schvaluje nákupu části pozemku parc. č. 1896, o celkové výměře cca
100 m2 od Ing. Svobody za cenu 1.900 Kč/m2, tj. za cenu 190.000 Kč. ZMT
pověřuje starostku přípravou a podpisem kupní smlouvy. Prodáno bude na
základě ověřeného GP.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330055788/001-GPM ve prospěch společnosti EG.D a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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ZMT schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330058328/002-GPM ve prospěch společnosti EG.D a.s.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje OZV městyse Troskotovice č. 1/2021
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ZMT schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
městyse
Troskotovice,
č.
DOT-2107/2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ZMT souhlasí s poskytnutím náhrady ze strany městyse Troskotovice panu
Davidu Polčákovi za souhlas s umístěním, provozem a údržbou technické
infrastruktury na jeho pozemku parc. č. 1149 v k.ú. Troskotovice dle Dohody
ze dne 24.5.2021.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ZMT schvaluje místem pro prohlášení o uzavření manželství celé katastrální
území městyse Troskotovice. Den pro konání obřadů bude pátek-sobota–
neděle v čase od 10.00 do 17.00 hod.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu č. …/2021 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. 11 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu o společném postupu přípravy a realizace stavby
„Miroslávka, Troskotovice, v ř.km 4,300-5,525, úprava toku“ uzavřenou se
s.p.
Povodí
Moravy.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ZMT žádá o bezúplatný převod pozemku p.č. 1536 v k.ú. Troskotovice,
vedený v KN jako sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 11 819
m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Městys
Troskotovice. Důvodem je dlouhodobé využívání tohoto pozemku jako
sportoviště.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ZMT povoluje ZŠ a MŠ Troskotovice výjimku nižšího počtu žáků ve školním
roce 2021/2022.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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ZMT schvaluje přijetí a předfinancování dotace, kterou ZŠ a MŠ
Troskotovice získala v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu na multifunkční učebnu k výuce informatiky a cizích ve výši
2 500 000 Kč, spoluúčast zřizovatele činí 5%, tj. 125 000 Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ZMT schvaluje přijetí a předfinancování dotace kterou ZŠ a MŠ Troskotovice
získala z Programu rozvoje venkova na vybavení zahrady MŠ na faře novými
herními prvky ve výši 456 400 Kč, spoluúčast zřizovatele činí 20 %, tj. 91 280
Kč.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ZMT pověřuje Základní školu a Mateřskou školu Troskotovice, příspěvkovou
organizaci realizovat navržená nápravná opatření uvedená ve Zprávě o
výsledku kontroly provedené na základě smlouvy o spolupráci na provedení
veřejnosprávní kontroly č. 2021019 ze dne 16. srpna 2021 a provést
opatření, ke kterým se ZŠ a MŠ Troskotovice v komentářích k této zprávě
zavázala.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 17 bylo schváleno.
ZMT schvaluje finanční příspěvek ve výši 40% z celkových nákladů, tedy 643
Kč na úhradu oprav cykloznačení Moravských vinařských stezek.
Výsledek hlasování: (8-0-0) Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Přijatá usnesení ze dne 13.10.2021
Zastupitelstvo městyse Troskotovice (ZMT) určuje ověřovateli zápisu paní
Mičkovou a pana Náhlíka, zapisovatelkou paní Haluzovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (8-0-1) Usnesení č.
1 bylo schváleno.
ZMT schvaluje předložený program zasedání, doplněný o výše uvedené
body. Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ZMT schvaluje prodej prodej části pozemku parc. č. 229/2, Prodáno bude
na základě ověřeného GP, který si nechá vyhotovit kupující.
Výsledek hlasování: (8-0-1) Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ZMT schvaluje nákupu části pozemku parc. č. 1896, o celkové výměře cca
125 m2 od Ing. Svobody za cenu 1.900 Kč/m2, tj. za cenu cca 237 500 Kč.
Troskotovický kurýr | 21

Gratulujeme jubilantům

ZMT pověřuje starostku přípravou a podpisem kupní smlouvy. Prodáno
bude na základě ověřeného GP.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ZMT schvaluje Smlouvu o vkladu majetku č. …/2021, vodovodního řadu: PE
DN 80, řad C3, v délce 477,6m, v ceně 1.910.487,16 Kč, do hospodaření
svazku VAK Znojemsko.
Výsledek hlasování: (8-0-1) Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ZMT schvaluje podobu minimální sítě sociálních služeb OPR Pohořelice na
rok 2022 a to včetně maximálního finančního podílu městyse Troskotovice
ve výši 47.401 Kč.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ZMT schvaluje navýšení příspěvku na částku 100 Kč na jednoho obyvatele /
rok. Navýšení příspěvku ukládá ošetřit Dodatkem ke smlouvě mezi JmK a
Městysem Troskotovice o zajištění financování systému IDS JmK a Konvencí
IDS JmK se společností KORDIS JMK, a.s., jejímž podepsáním pověřuje
starostku.
Výsledek hlasování: (9-0-0) Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Gratulujeme jubilantům
•
•
•
•
•

Jan Paulík
Eliška Růsková
Jiří Novosád
Jana Novosádová
Drahomíra Gráfová
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