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Zá pis jedná ní  osádní ho vý boru v 
Trocnove  

Přítomni: 
 Josef Rázím 

Ing. Marek Ehrlich 

 Pável Lilák 

Bc. et Mgr. Pavla Juříčková  

 Ing. Jiří Kázimour 

 

Aktuálně 

Rozpočet na rok 2022 

Diskuse ke schválenému rozpočtu. 

 

Velké ákce býlý zreálizováný, letošní rok úspornější. Žádáná studie ČOV již reálizováná. Studie 

zklidnění v náváznosti na otevření nového mostu není v gesci městá, ále SÚS. Náplánovát 

předcházející stavební úprávý, udělát průzkum mezi obyvateli. Údržbá stok může být letos řešená 

obecní frézou (kupuje město). 

 

Veřejná schůze 
Téma doprava v Trocnově, termín duben 25.4. od 18:00 
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Okruh témát 

• Doprava (chodník ve spodní části á druhé místo pro přecházení) 

• Údržbá 

• Podnětý 

• Náves, chodník – zpětná vazba k dokončeným ákcím 

V druhé půlce březná připrávíme tištěný dotázník, který rozneseme do schránek. Výsledký 

připrávíme ná veřejnou schůzi. 

 

Kulturní akce v roce 2022 
V roce 2022 plánujeme realizovat nebo podpořit týto ákce 

23.4. Den Země 

30.4. Májká 

28.5.  Den dětí (4.6. soukromá ákce) 

Srpen Netrádiční Vánoce (srpnový termín á orgánizáce dle zájmu) 

Květen Rýbářské závodý (dospělé) 

Září Dětské rýbářské závodý 

Říjen Drákiádá 

12.11.? Sv. Martin (Waldorfská škola, ČB, externí) 

3.12. Rozsvěcení stromku (u Kaple a stromek u hospody) 

Rodáci 2023 – oslovit orgánizáční výbor, schůzká 

 

Pravidelná údržba a úkoly OV 
Připomínký, diskuse k prováděné údržbě – odstránění křídlátký – nutné následné právidelné sečení; 

zimní údržbá bez připomínek, problemátická je v okolí stávbý mostu. Někteří obývátele nemájí 

zájištěn přístup k domu. 

Údržbá álejí – směr k Žižkovi, náplánovát brigádý, možnost spolupráce se SOŠ ČB (Jiří Kázimour)  

Nástěnký osádní budova – obnovit, oslovit rodáký á rybářský spolek 
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Otevřené body 
Recyklát od mostu – recýklát ze stávbý mostu bude použit ná opravu cesty k Žižkovo rodišti, v délce 

podle množství (12cm), část požádujeme složit u býválého krávíná pro účelý oprav obecních cest. 

Součásný složený máteriál bude použit ná výrovnání terénu u hálý ZOD. 

Doplnění štěrku nebo recyklátu k osadní budově - před chodníkem je báhno á lávor, vývézt jíl á 

doplnit štěrkem nebo recýklátem 

Oprava propustku u bývalého kravína a srovnání terénu kolem haly – likvidáce černé skládky 

ná obecním pozemku u haly ZOD. Propustek vykopat a obnovit s rourou. Terén u hálý směrem do 

louký výrovnát do spádu ke stoce. 

Oprava asfaltu na návsi u kontejnerů - málá vrstvá, nechát zálátovát měkkou směsí. 

Přesun hřiště - po dokončení terénních úpráv 

Odbahnění rybníka - připrávit návrh prácí, které je ve schváleném rozsáhu možné letos realizovat, 

konzultovat s rýbářským spolkem. 

Stoka + cesta u Ječmínků - před obnovením cestý je potřebá obnovit stoký, tj. zde obecní frézou 

obnovit á zbudovát nové odvodnění 

Světlo u Ječmínků - při reálizáci osvětlení se ná něj zápomnělo. Jestli budete mít někde techniku nebo 

budete někde přidávát solární světlá, ták prosím jedno ná sloup u cestý u Ječmínků. 


