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Slovo redakce
Vážení občané!
S přicházejícím jarem začíná ožívat příroda
a člověk jako její součást nabírá nové síly do
práce. V dnešní době rychlého technického
pokroku je důležité, abychom neztráceli ze
zřetele skutečnost, že necitlivé zásahy do pří−
rody mohou zničit život dalších generací.
I když jsme schopni rychle si přizpůsobit ži−
votní prostředí k našim potřebám, musíme
konstatovat, že jsme vůči ohromným silám pří−
rody bezmocní a občas nám příroda ukáže
svou ničivou sílu v podobě zemětřesení a ná−
sledných ničivých vln tsunami, jak jsme toho
byli svědky nedávno v jihovýchodní Asii.
Utrpení takto postižených lidí v nás oživují
vzpomínky na ničivou povodeň v roce 1997,
a snad proto se u nás tříkrálová sbírka na po−
moc postiženým setkala s tak velkým ohla−
sem. Letos opět patříme k těm nejštědřejším
v okrese s nasbíranými 46 746 Kč.
Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře koled−

níkům a přispěli na sbírku. Je vidět, že hodně
našich občanů má dobré srdce. A ti, kteří ne−
otevřeli dveře koledníkům, ať se zamyslí nad
svým jednáním.
Máme za sebou období veselení nazývané
masopust. Musíme říct, že doba hojně navště−
vovaných plesů s krásnými róbami je už na
ústupu, a domníváme se, že novodobá zá−
bava v zimě se vede už jiným směrem. My
tento vývoj nezastavíme. Je dán novými mož−
nostmi jako jsou zimní sporty a kvalitní tele−
vizní programy.
Letošní zima byla skutečně ukázková, mohli
jsme sledovat naše pranostiky, které nám pře−
dali naši předkové podle dlouhodobých zku−
šeností. Vánoce nebyly bílé, protože na Kate−
řinu mrzlo, zažili jsme fabiánskou a hromniční
zimu. Bílý únor snad posílí letošní úrodu a už
se těšíme na jaro. Všem našim občanům pře−
jeme hodně sil do jarních prací.
Redakce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
doba zimního odpočinku je nenávratně pryč.
Zima byla opravdu dlouhá. Věřím, že v době,
kdy se vám dostane do rukou toto číslo Zpra−
vodaje, již nebude po sněhu ani památky,
a my všichni se vrhneme do práce na zahradě
či zahrádce. Myslím si, že snahou nás všech
je, aby i veřejné prostranství bylo upravené
a pohled při průjezdu naší obcí byl oku laho−
dící.
Proto vyzvu všechny zastupitele a členy ko−
misí a výborů k účasti na jarní brigádě při čis−
tění příkopů. Věřím, že nám pomohou i žáci
ZŠ při vyhrabávání parků. Do konce období
vegetačního klidu bude provedeno ořezání
a prořez stromů před školou a v dalších par−
cích.
V informacích obecního úřadu se dozvíte,
co hodláme v letošním roce realizovat v rám−
ci investičních a neinvestičních akcí.
V závěru loňského roku jsme si při pietní

vzpomínce na hřbitově připomněli 60. výročí
letecké bitvy nad Hanou. Historik pobočky
svazu letců p. Schön, spolu s námi, starosty
Troubek, Rokytnice a Kokor, zpracoval knižní
publikaci „Nezapomeneme,“ ve které mapuje
historii této bitvy. Toto velmi vydařené dílo je
doplněno mnoha fotografiemi a osobní výpo−
vědí posledního žijícího účastníka p. Thoma−
se Qualmana. Publikace je k dispozici na OU
a v místní knihovně.
V letošním roce budeme vzpomínat 60. vý−
ročí ukončení 2. světové války. V osobním do−
pise p. Qualmana je návrh na zhotovení pa−
mětní desky se jmény čtyř členů posádky, kteří
tehdy v r. 1944 tuto leteckou bitvu přežili a zá−
roveň je tam i návrh, kde tuto pamětní desku
umístit. Rada se tímto návrhem zabývala a do−
poručuje zhotovení této desky s tím, že
o umístění bude rozhodnuto později.
František Němčák
starosta obce
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A léta běží
A léta běží
aneb v dobrém i zlém …
Tato slova stvrzují svým ano snoubenci při uzavírání sňatku, vzájemně
si slibují věrnost a lásku manželskou. K svatebnímu obřadu neodmyslitel−
ně patří i pózování před fotoobjektivem. Zaměřili jsme se na svatební sním−
ky manželských párů pořízených v první polovině minulého století. Starší
generace si jistě ráda zavzpomíná na staré časy a pro mladé bude zase za−
jímavé srovnávat tehdejší svatební módu s dnešní.
P.S.: Ani jeden manželský pár z uvedených snímků se nerozvedl.

Manželé Kamelandrovi
(Pusty)
ženich: Jan
nevěsta: Marie, roz. Skřenková
rok uzavření sňatku: 1927

Manželé Hájkovi
(Dědina)
ženich: František
nevěsta: Anežka, roz. Frgálová
rok uzavření sňatku: 1927
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Manželé Šiškovi
(Loučka)
ženich: Josef
nevěsta: Aloisie, roz. Jehlářová
rok uzavření sňatku: 1932

Na tehdejších svatbách
nesměla chybět přední
družička a přední družba.
Na společné fotografii
jsou s manžely Šiškovými
zachyceni:
družba:
Antonín Šiška
družička:
Anežka Jehlářová, pozdě−
ji provdaná Bártková
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Manželé Pazderovi
(Dědina)
ženich: Josef
nevěsta: Julie, roz. Hampová
rok uzavření sňatku: 1924

Manželé Kratochvílovi
(Dědina)
ženich: František
nevěsta: Ludmila, roz. Zlámalová
rok uzavření sňatku: 1911

O 30 let později: syn Josef s ne−
věstou Albínou (roz. Smolkovou)
rok uzavření sňatku: 1942
LK
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Naši dopisovatelé

O jedné kulturní události, jednom sudetském
chlapci, Novém světě a Charlie Chaplinovi
Snad se někomu tento nadpis bude zdát
trochu podivným, ale je všeobecně známo, že
v našem žití často docházívá k různým podiv−
nůstkám, bez nichž by lidský život jednomu
připadal příliš jednoduchý, ba chudičký. K čet−
ným složitostem života patří bezesporu také
náhody, z nichž jedna umožnila můj dnešní
příspěvek s tak naoko podivným názvem.
O posledním listopadovém víkendu minulé−
ho roku Český rozhlas uskutečnil unikátní kul−
turní veleprojekt „Čtyřiadvacet hodin v Berlí−
ně“. Jelikož se jednalo o město, v němž jsem
v době svého totálního nasazení prožil něko−
lik let svého života a k němuž se váží mé čet−
né vzpomínky, pořad mě velmi zaujal a přiměl
ke vzniku tohoto příspěvku, v němž uvádím
několik zajímavých souvislostí.
Jedním z aktérů zmíněného po−
řadu byl Helmut Kopetzky, který
současně patří k nejvýznamnějším
evropským rozhlasovým tvůrcům.
Jeho životní příběh i osud jeho ro−
diny je zajímavý a stojí za zazna−
menání. Narodil se v Českoslo−
vensku v Šumperku v roce 1940,
kde jejich rod byl přes 700 let usa−
zen. Jako pětiletý hoch byl v roce
1946 spolu se svou matkou a ba−
bičkou (otec padl na východní
frontě a dědeček zemřel ještě před
odsunem), přestože nebyli fašisty,
odsunut do Mnichova. Tam na něj
místní děti posměšně pokřikovaly
„bitšén, bitšén“ (pěkně prosím, pěk−
ně prosím). Babička si s sebou vza−
la do kelímku trochu rodné prsti,
který nedala z ruky. Když někdy
šla do města, říkávala, že jde do
Šumperka. Časem začala být ce−
lá popletená a nikdy nepochopila,
co se to s ní stalo.
Helmut Kopetzky přiblížil svůj
osud sudetského dítěte v pořadu
Českého rozhlasu před několika
lety, který obdržel hlavní cenu

PRIX FUTURA BERLIN 1995 a byl vysílán
v řadě zemí. V něm prokazoval, že jemu a dal−
ším nejde o vrácení majetku, ale o navrácení
práva být odněkud, o možnost přiznávat svo−
ji rodnou zem, zemi předků. Svému synu při
narození dal jméno Jan, stejně prý jako byl
Jan Hus, Jan Neruda, Jan Palach a jiní.
Další část pořadu se zabývala vrcholným fil−
mem německého režiséra R. W. Fassbindera
„Berlin−Alexanderplatz“, natočeného podle slav−
ného románu Alfreda Döblina, který u nás vy−
šel v nakladatelství Odeon v roce 1968 v edici
KLUBU ČTENÁŘŮ. Touto knihou, jež je i v mé
knihovně, dosáhl autor vskutku světové slávy,
když i sám Apollinaire v polemice o expresio−
nismu prohlásil: „Ať žije döblinismus!“
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Kniha je jedinečným dokumentem o Berlíně
dvacátých let. Döblin zde prožil své dětství
a mládí, studoval tu, a jako lékař zde dlouhá
léta provozoval praxi, takže do všech podrob−
ností znal život svých pacientů. Po nástupu
Hitlera k moci byly jeho knihy veřejně spáleny
a on sám musel emigrovat.
V jedné kapitole knihy je obsáhlejší zmínka
o proslulé tančírně NOVÝ SVĚT (NEUE WELT),
kde prý „je náramně živo, plápolají tu ohně ra−
dosti a koná se soutěž o nejštíhlejší lýtka. Hud−
ba seděla na jevišti v tyrolských krojích a vále−
la to pěkně pomaloučku. Sám Charlie Chaplin
tu byl, špital severovýchodní němčinu, v širo−
kých kalhotách a v ohromných botách pajdal
po zábradlí balkonu a nepříliš mladou dámu
chytil za nohu a sfičel s ní po skluzavce.“

Nový svět býval místem občasných návštěv
také nás, totálně nasazených, kdy nás vítala
na jevišti stejná dechovka v tyrolských krojích
i stejná skluzavka, ústící do velkého proutě−
ného koše, jako tomu bylo v čase Chaplinovy
přítomnosti. Ani jsme tehdy nemohli tušit, že
tu asi 14 let před námi prováděl své ekvilib−
ristiky slavný světový komik.
Připojený snímek ukazuje naši partu při ná−
vštěvě Nového světa 24. dubna 1943 na Bí−
lou sobotu večer. Jsou na ní mimo mne moji
kamarádi: Karel Hrabina, Láďa Masný, Vláďa
Remeš a Rudla Stanko.
Na závěr musím ještě uvést smutnou sku−
tečnost, že všichni tito moji kamarádi již sjíž−
dějí za doprovodu andělské hudby skluzavku
nebeskou …
Oldřich Kupčík

vvv

Informace obecního úřadu
V závěru měsíce ledna 2005 schválilo za−
stupitelstvo obce Troubky rozpočet na letošní
rok. Jedná se o rozpočet přebytkový, když
část příjmů má pokrýt splácení úvěrů, které si
obec vzala především na stavbu čistírny od−
padních vod. Poprvé je v rozpočtu zahrnut
i Fond obnovy a rozvoje bydlení obce, který
dosud byl veden mimo rozpočet.
Rozpočet tak bude v letošním roce hospo−
dařit s předpokládanými příjmy ve výši
22 981 300 Kč, přičemž po odečtení splátek
úvěrů by celkové příjmy obce měly dosáhnout
čísla 21 111 600 Kč. Ve stejné výši se pak bu−
dou pohybovat i výdaje. Již dnes však musí−
me říct, že březnové zasedání zastupitelstva
obce přinese první a rozhodně objemem pa−
trně největší rozpočtové opatření.
Obci totiž byla na účet převedena dotace
ve výši 3 698 392 Kč z programu SAPARD
a dále pak doplatek dotace na výstavbu ČOV
Troubky v celkové výši 1 859 437 Kč. Zároveň
můžeme také rozpočtovat přijetí roční globál−
ní dotace na výkon státní správy a na školství
v celkové výši 341 000 Kč. Ovšem dotace
z programu SAPARD a větší část doplatku do−
tace na výstavbu ČOV byla použita jako splát−
ka pro bankovní ústav VOLKSBANK CZ, kte−
rý nám na realizaci akce − „Obnova základní
školy Troubky“ poskytl „překlenovací úvěr“.

A jaké jsou tedy největší předpokládané vý−
daje v roce 2005. Největší část finančních pro−
středků bude směřována na kapitolu místní
komunikace, kde by měla být dokončena
oprava MK Vrbí III. včetně částečné přeložky
kabelu nízkého a vysokého napětí a dále se
předpokládá rekonstrukce cca 70 metrového
úseku komunikace v Nové ulici. Vzhledem
k tomu, že dosud nemáme k dispozici rozpo−
čet nákladů na realizaci opravy úseku komu−
nikace v Nové ulici, budeme vás informovat
o finanční stránce celé akce v příštím čísle
Zpravodaje.
Další velkou investiční akcí bude ve spolu−
práci s Českým Telecomem realizace I. etapy
kabelizace Troubek. Zatímco Telecom bude
realizovat telekomunikační vedení, obec bude
realizovat výstavbu kabelové televize a dato−
vé sítě. Zatím předpokládané finanční náklady
na samotnou realizaci I. etapy jsou ve výši ne−
celých 2 milionů Kč bez DPH. K tomu je ovšem
třeba ještě připočíst náklady na projektovou do−
kumentaci a inženýrské služby v celkové výši
cca 700 tisíc Kč bez DPH. Na samotnou reali−
zaci akce bude ovšem nutné zajistit čerpání
překlenovacího úvěru ve výši do 3 milionů Kč.
Další informace o „kabelizaci“ Troubek jsou
uvedeny v samostatném článku následujícím
po informacích obecního úřadu.
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Další značnou část rozpočtu „spolkne“ přís−
pěvková organizace obce − Základní škola
Troubky, pod níž patří také mateřská škola.
Celkem bylo na tuto kapitolu vyčleněno v roz−
počtu obce 1 500 000 Kč, které však budou
muset být patrně ještě navýšeny v souvislos−
ti s legislativními změnami v této oblasti, kte−
ré přenesly na obce další povinnosti týkající se
financování škol a školských zařízení.
Z oprav bychom v letošním roce věnovali
spíše pozornost naší mateřské školce, kde by
mělo dojít k rekonstrukci sociálních zařízení
v II. nadzemním podlaží. Ve škole by se opra−
vy mohly dotknout školní jídelny, ale to jen
v případě, že obec bude mít prostředky na re−
konstrukci tohoto objektu, což se zatím neje−
ví příliš reálně, i když by tu mohla být možnost
získání státní dotace.
Další kapitoly rozpočtu mají pak především
charakter provozní, tj. hrazení všech provoz−
ních nákladů spojených s těmito kapitolami.
Mám na mysli například správu kulturního do−
mu, kapitolu bytového hospodářství, veřejného
osvětlení, péče o vzhled obce (údržba veřej−
ných prostranství a zeleně), správa hasičské
zbrojnice a výdaje na zásahovou jednotku
SDH Troubky a v neposlední řadě výdaje na
chod obecního úřadu.
Výdaje v těchto kapitolách jsou rozpočto−
vány takto:
Kulturní dům − 495 000 Kč,
Bytové hospodářství − 901 000 Kč,
Veřejné osvětlení − 225 000 Kč,
Péče o vzhled obce − 140 000 Kč,
Hasiči − 242 000 Kč,
Zastupitelstvo − 1 283 000 Kč,
Vnitřní správa − obecní úřad − 4 955 600 Kč.
Nedílnou součástí každoročního schvalo−
vání rozpočtu obce jsou jednotlivé požadavky
neziskových organizací na činnost. V letošním
roce bylo v rozpočtu obce vyčleněno pro tyto
organizace celkem 526 000 Kč. Největší část
příspěvků z rozpočtu obce jde na tělovýchovnou
činnost − celkem 355 000 Kč, dále neziskovým
kulturním organizacím bylo přiřknuto celkem
30 000 Kč (Hanák, Občanská beseda), míst−
ní římskokatolické církvi byla schválena dota−
ce ve výši 50 000 Kč a neziskovým organiza−
cím společenského charakteru (např. myslivci,
chovatelé apod.) pak celkem 91 000 Kč.
Všechny poskytnuté finanční příspěvky pod−
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léhají přísnému režimu. Musí být řádně vy−
účtovány, doloženy daňovými doklady a obec
u jednotlivých příjemců navíc provádí podle zá−
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tzv.
veřejnosprávní kontrolu. Závěry z těchto kon−
trol jsou pak předkládány zastupitelstvu ve vý−
roční zprávě (v loňském roce poprvé) a budou
také součástí závěrečného účtu obce za rok
2004. Věříme, že organizace dodrží účelovost
čerpání finančních prostředků, aby nemuselo
dojít k jejich případnému krácení a vracení do
rozpočtu obce, případně k dalším opatřením
určeným na základě usnesení zastupitelstva
obce.
Součástí rozpočtu obce je také finanční přís−
pěvek na dobrovolný svazek obcí mikroregio−
nu střední Haná se sídlem v Kojetíně. Proto
bych vás chtěl stručně seznámit s několika in−
formacemi o činnosti našeho mikroregionu, je−
hož jsme členem a díky němuž jsme získali
dotaci z programu SAPARD na rekonstrukci
naší školy.
V loňském roce hospodařil mikroregion
s příjmy v celkové výši 247 548 Kč, když nej−
větší část příjmů tvořily příspěvky jednotlivých
obcí mikroregionu − celková výše 189 664 Kč.
Výdaje pak činily celkem 241 319 Kč. Nejvíce
finančních prostředků bylo použito na propa−
gační materiály, především na vydání stolních
kalendářů mikroregionu, které jsou vydávány
již každoročně. Dále bylo 30 400 Kč použito na
vytvoření mapy našeho mikroregionu a 16 500
Kč bylo vydáno na mapu cyklotras mikroregi−
onu. Mohli jste se také seznámit se studií na
rekreační využití tovačovských jezer, kterou
nechal mikroregion zpracovat a hodlá v zá−
měru realizace rekreačního využití těchto je−
zer pokračovat i v dalších letech s předpoklá−
daným využitím dotací Evropské unie.
V návrhu rozpočtu letošního roku je opět nej−
větší část výdajů zaměřena na vydání propa−
gačních materiálů − pohlednic a stolních kalen−
dářů, přičemž pohlednice jsou již v prodeji na
obecním úřadě. Celkem tyto výdaje spolknou
104 500 Kč. Další velkou položkou rozpočtu
mikroregionu pak je zpracování nového stra−
tegického plánu, který je důležitý především
pro získávání dotací. Ten současný je již více
jak 5 let starý, a je proto nutné jej aktualizovat.
Celkem je počítáno s výdaji na zpracování to−
hoto plánu v celkové výši 40 000 Kč.
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Ale pojďme od čísel k další činnosti. V loň−
ském roce se jako každoročně zúčastnil náš
mikroregion prezentace na veletrhu cestovní−
ho ruchu Regiontour v Brně, kde jsme se pre−
zentovali v rámci stánků Olomouckého kraje.
Dále se mikroregion prezentoval na veletrhu
Tourismexpo v Olomouci.
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Ze společenských akcí se zástupci jednot−
livých obcí mohli zúčastnit již tradiční vodác−
ké akce, tentokrát v podobě sjíždění horního
toku Moravy u Hanušovic a naši zastupitelé
pak také bojovali v prvním ročníku turnaje
v malé kopané, který se konal v Kojetíně, kde
jsme se však umístili až jako poslední.
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V letošním roce se připravuje vydání publi−
kace k 60. výročí konce II. světové války, kte−
rá bude v menším množství k zakoupení i na
našem obecním úřadě. Dále se bude jednat
v záležitosti rekreačního využití zmiňovaných
tovačovských jezer a v letošním roce bude
mikroregion pořádat také více seminářů pro
pracovníky obecních a městských úřadů a pro
zastupitele obcí.
vvv
Teď zase z jiného soudku. Zcela jistě jste
zaznamenali, že v letošním roce se zvýšil
poplatek za „komunální odpad“, který vzrostl
o plných 20 %, tj. ze 300 Kč na osobu na
360 Kč. Zachovány ovšem zůstaly všechny
slevy pro jednotlivé věkové kategorie (děti,
školáci, senioři nad 70 let věku). Toto zvýše−
ní bylo vyvoláno především převedením svo−
zu komunálního odpadu ze snížené sazby
DPH do základní, tj. zvýšení o 14 %. Dále
Technické služby města Přerova valorizovali
o cca 5 % své služby a byly také zvýšeny zá−
konem dané poplatky za ukládání odpadů.
Přestože jsme v loňském roce získali od spo−
lečnosti EKOKOM za třídění odpadu větší
částku, nemůže ani toto navýšení příjmů do
systému obecního odpadového hospodářství
pokrýt vyšší náklady. I tak ovšem bude obec
systém dotovat, ale v přijatelné výši do 10 %
celkových výdajů.
Pro zajímavost vám nabízím jak v letech
2003 − 2004 fungovalo obecní odpadové hos−
podářství.
V roce 2004 bylo z obce odstraněno celkem
392,6 t komunálního odpadu včetně jeho vy−
tříděných složek. Tříděného odpadu pak v tom−
to celkovém množství bylo 10,6 t (sklo, plas−
ty). Finanční náklady na svoz komunálního
odpadu činily 593 000 Kč (v těchto nákladech
nejsou započteny výdaje na sběr nebezpeč−
ného odpadu, které mimochodem činily v roce
2003 celkem 41 000 Kč). Z výše uvedeného
tedy vyplývá, že v roce 2003 byly náklady na
celý systém obecního odpadového hospodář−
ství v celkové výši 634 000 Kč, přičemž na po−
platcích bylo vybráno 521 000 Kč a od spo−
lečnosti EKOKOM obec získala částku 65 000
Kč a celkové příjmy tak činily 586 000 Kč.
Systém tak byl v roce 2003 dotován
z obecního rozpočtu ve výši 48 000 Kč.
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V roce bylo z obce odstraněno celkem
421,8 t komunálního odpadu včetně jeho vy−
tříděných složek. Tříděného odpadu pak v tom−
to celkovém množství bylo takřka 33 t (sklo,
plasty, tetrapacky). Finanční náklady na svoz
komunálního odpadu činily 690 000 Kč (v těch−
to nákladech nejsou započteny výdaje na sběr
nebezpečného odpadu, které mimochodem
činily v roce 2004 celkem 56 500 Kč). Z výše
uvedeného tedy vyplývá, že v roce 2004 byly
náklady na celý systém obecního odpadové−
ho hospodářství v celkové výši 746 500 Kč,
přičemž na poplatcích bylo vybráno 507 000
Kč a od společnosti EKOKOM obec získala
částku 111 000 Kč a celkové příjmy tak činily
618 000 Kč.
Systém tak byl v roce 2004 dotován
z obecního rozpočtu ve výši 128 500 Kč.
vvv
Ke konci loňského roku jsme si připomenu−
li již 60. výročí letecké bitvy nad Hanou, která
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se bezprostředně dotkla i naší obce.
Proto obec Troubky ve spolupráci s ob−
cemi Rokytnice a Kokory vydala publi−
kaci k tomuto výročí, jejímž autorem je
historik přerovské pobočky Svazu letců
ČR − p. Jaroslav Schön. Publikaci si mů−
žete zakoupit na obecním úřadě.
Naše obec pak k tomuto výročí uspo−
řádala pietní vzpomínku, které se zú−
častnili letečtí veteráni II. světové války,
zástupci Svazu letců ČR, zástupci obcí
Kokory, Rokytnice a Oplocany a svou
účastí na našem hřbitově podpořila tuto
malou pietní slavnost také troubecká ve−
řejnost. Z této akce přinášíme několik fo−
tografií, přičemž také obálku Zpravoda−
je zdobí fotografie z této akce.
Radek Brázda
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Na závěr ještě následují informace ohla−
šovny a matriky a dále zveřejňujeme Pravidla
pro poskytování informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in−

formacím, které schválila rada obce na svém
zasedání konaném dne 23. 2. 2005. Rovněž
zveřejňujeme usnesení zastupitelstva a rady
obce za uplynulé období.

INFORMACE OBČANŮM

− OHLAŠOVNA, MATRIKA
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Od 17. 1. 2005 je platný nový zákon o správních poplatcích, který vyšel ve
sbírce zákonů pod č. 634/2004 dne 17. 12. 2004.

MATRIKA − nově
 vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu ............ 100,− Kč
 ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie ...................................... 30,− Kč
(za každou i započatou stránku)
 vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, .......... 100,− Kč
zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující
neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského
průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapiso−
vaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana
 vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny .......................... 600,− Kč
(tzv. „rychlovky“)
Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (platné od 1. 1. 2005)
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských prů−
kazů bez strojově čitelných údajů, vydaných
a) do 31. 12. 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. 12. 2005, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nej−
později do 30. 11. 2005,
b) do 31. 12. 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. 12. 2006, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nej−
později do 30. 11. 2006,
c) do 31. 12. 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. 12. 2007, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nej−
později do 30. 11. 2007,
d) do 31.12. 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31. 12. 2008, žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nej−
později do 30. 11. 2008.
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Obec Troubky jako povinný subjekt dle § 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu−
pu k informacím, v platném znění, zveřejňuje
podle § 5 výše uvedeného zákona pravidla
pro zveřejňování a poskytování informací.
1. Důvod a způsob založení
Obec Troubky (dále jen obec) vznikla jako
územní samosprávná jednotka v souladu s § 1
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni
23. 11. 1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, vystupuje v práv−
ních vztazích svým jménem a nese odpověd−
nost z těchto vztahů vyplývající. Obec je ve−
řejnoprávní korporací, která má vlastní majetek.

Posláním obce je zajištění veřejné správy
na svém území, případně výkon státní správy
v územním obvodu a za podmínek stanove−
ných zákony (viz zejména hlava sedmá Ústa−
vy ČR, zákon o obcích a organizační řád ob−
ce).
2. Popis organizační struktury obce
Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo
obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce,
starosta obce, obecní úřad a zvláštní orgány
obce. Ke zvláštním orgánům obce patří fi−
nanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce
a dále komise rady obce − sociální, kulturně
školská, stavební a povodňová.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Oficiální název
Adresa
Telefon

Fax
Oficiální WWW
URL
Podatelna elektronické pošty
E−mail
WWW elektronická podatelna
URL
Bankovní spojení
IČO
Starosta
Místostarostové
Otvírací hodiny

Obec Troubky
Dědina 286/29
751 02 Troubky
581 299 211 − ústředna, evidence obyvatel
581 299 210 − pokladna, podatelna
581 299 217 − ekonomka obce
581 299 212 − místostarosta obce
581 299 213
581 299 215 − starosta obce
http://www.troubky.cz
podatelna@troubky.cz
podatelna@troubky.cz
KB Přerov
27−1616990297/0100
00302104
František Němčák
Mgr. Radek Brázda
PO 8:00 − 12:00 13:00 − 17:00
ST 8:00 − 12:00 13:00 − 17:00
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3. Místo a způsob, jak získat příslušné
informace
Informace se poskytuje na základě žádosti
nebo zveřejněním. Obec Troubky zveřejňuje
informace následujícími způsoby:
− na úřední desce − před budovou Obecního
úřadu v Troubkách,
− na internetových stránkách obce Troubky −
www.troubky.cz
− informace lze dále získat v podatelně obec−
ního úřadu v úředních dnech a úředních ho−
dinách.
Každá fyzická nebo právnická osoba může
získat informace těmito způsoby:
Ústně
 osobně na Obecním úřadě v Troubkách
v úředních dnech a v úředních hodinách,
 telefonicky na tel. č. : 581 299 211
Písemně
 na adrese: Dědina 286/29, 751 02 Troubky
 faxem na tel. č.: 581 299 213
Elektronickou poštou
 e−mail: podatelna@troubky.cz (v žádosti ne−
musí být aplikován elektronický podpis)
Obce jsou ze zákona povinny poskytnout
všechny informace, vztahující se k jejich sa−
mostatné i přenesené působnosti, s výjimkou
těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
 utajované skutečnosti podle zákona č. 148/
1998 Sb., o ochraně utajovaných skuteč−
ností, v platném znění,
 obchodní tajemství dle Obchodního zákoní−
ku
 skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů získaných na základě
zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdra−
votním pojištění nebo sociálním zabezpe−
čení,
 skutečnosti, na které se vztahuje omezení
práva na informace dle § 11 a 12 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in−
formacím, v platném znění, a zákona č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plat−
ném znění.
4. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci ve smyslu zákona lze
podat ústně nebo písemně.
Písemně se žádost podává na adresu:
Obec Troubky, Dědina 286/29, 751 02 Troub−
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ky. Písemnou žádostí je i žádost podaná elek−
tronickou poštou na e−mail: podatelna@troub−
ky.cz.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jed−
noduchých záležitostech ústní informaci. Úst−
ně podaná žádost však nemůže být podkla−
dem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není−li žadateli na ústně podanou žádost in−
formace poskytnuta nebo ji žadatel nepova−
žuje za dostačující, je třeba podat žádost pí−
semně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad pí−
semně. Lhůta pro poskytnutí informace je
15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c) zákona). Lhůta
je ze strany úřadu splněna, když je odpověď
ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obec−
ní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace
prodloužit o 10 dnů, a to v případech uvede−
ných v § 14 odst. 5 pod písm. a) až c) záko−
na. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bu−
de OÚ žadatele informovat před uplynutím
lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně
zřejmé:
 komu je určena,
 kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnic−
kých osob název a adresa).
Písemná žádost
 musí být srozumitelná,
 musí z ní být zřejmé, jaká informace je po−
žadována,
 nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vy−
zve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních
dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil
a upozorní jej, že nedostane−li odpověď do
30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost
podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou infor−
maci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí
žádosti nebo upřesnění žádosti:
 písemně,
 nahlédnutím do spisu,
 pořízením kopie,
 na paměťových médiích.
Nelze−li písemné žádosti vyhovět a nebyla−
li žádost odložena, vydá obecní úřad rozhod−
nutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona),
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které se doručuje do vlastních rukou žadatele
(§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevzta−
huje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost
odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení
žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla−li ve stanovené lhůtě 15 dnů informa−
ce poskytnuta a ani nebylo vydáno rozhodnu−
tí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí
o odepření žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze
podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uply−
nula lhůta pro vyřízení žádosti.
5. Opravné prostředky
a) opravné prostředky proti rozhodnutí
obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřed−
nictvím toho oddělení obecního úřadu, které
napadené rozhodnutí ve správním řízení vy−
dalo, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zá−
koně, na jehož základě bylo příslušné roz−
hodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter
rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat
opravné prostředky, ale je možné učinit po−
dání, které dle obsahu projedná rada obce.
b) opravné prostředky proti rozhodnutí
orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí sta−
rosty a rady obce učiněné ve správním řízení
se podávají prostřednictvím podatelny obec−
ního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení
tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených
v zákoně, na jehož základě bylo příslušné roz−
hodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva ob−
ce v samostatné i přenesené působnosti,
která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně
či písemně návrh na pozastavení výkonu to−
hoto opatření Krajskému úřadu Olomouckého
kraje v Olomouci.
Proti ostatním úkonům orgánů obce oprav−
né prostředky nejsou.
c) soudní přezkoumání
Došlo−li rozhodnutím oddělení OÚ či orgá−
nu obce ke zkrácení fyzické či právnické oso−
by, lze podat v souladu s § 47 a násl. Zákona
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
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v platném znění, žalobu k příslušnému soudu,
případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d)
Ústavy ČR stížnost k Ústavnímu soudu.
6. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle
nichž obec Troubky jedná a rozhoduje. Tyto
předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
 Ústava České republiky
 Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž
obec jedná a rozhoduje, patří především ná−
sledující zákonné normy (v platném znění) −
zde uvádíme jen část, ostatní můžete zjistit na
OÚ, kde jsou k dispozici tato pravidla celá:
 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra−
vidlech územních rozpočtů
 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hos−
podaření územních samosprávných celků
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě
 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním sa−
mosprávným celkům a státním fondům
 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a po−
platků
 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakáz−
kách
 zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu−
pitelstev obcí
 zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu
a příjmení
 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech
 zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných služ−
bách a správě
 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
členů zastupitelstev v obcích
 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územ−
ních samosprávných celků
 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komuni−
kacích
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zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu někte−
rých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánová−
ní a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podná−
jmu nebytových prostor
vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném
z bytu a úhradě za plnění poskytovaná
s užíváním bytu
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka−
nalizacích pro veřejnou potřebu
vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu ozna−
čování ulic a ostatních veřejných prostran−
ství, o způsobu použití a umístění čísel
k označení budov, o náležitostech ohlášení
o přečíslování budov a o postupu oznamo−
vání přidělení čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právu souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá−






kladním, středním, vyšším odborném a ji−
ném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 634/2004 Sb., o správních po−
platcích
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob−
ních údajů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném pří−
stupu k informacím
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě

Tyto zákonné normy jsou doplněny vy−
hláškami a nařízeními obce Troubky, které
jsou k dispozici v podatelně obecního úřadu.
Další odkazy, kde je možné získat potřeb−
né informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá minister−
stva: www.vlada.cz
7. Formuláře
Formuláře pro řešení místních životních si−
tuací v obci Troubky obdržíte v kanceláři
obecního úřadu v úředních dnech a hodi−
nách.
Formuláře, potřebné pro řešení obecných
životních situací hledejte především na strán−
kách Ministerstva vnitra České republiky:
www.mvcr.cz. Další formuláře jsou zveřej−
něny na: www.form.cz

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za
jednotlivé zpoplatněné úkony.
Vyhledání informace...................................................................... 140,− Kč/hod
Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů
za vyhledání informace je čtvrthodina .......................................... 35,− Kč/15 min.
Pořízení fotokopie:
černobílá kopie A4, jednostranně ................................................................ 2,−
černobílá kopie A4, oboustranně ................................................................ 3,−
černobílá kopie A3, jednostranně ................................................................ 4,−
černobílá kopie A3, oboustranně ................................................................ 5,−
Pořízení kopie tiskem (formát A4) ............................................................ 4,−
Pořízení kopie na vlastní disketu .......................................................... 15,−
Odeslání informace e−mailem ................................................ 2,− Kč/strana

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
A4

Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty.
Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,− Kč, se provádí bez
nároku na úhradu nákladů
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UPOZORNĚNÍ:
 Upozorňujeme všechny majitele domácích
mazlíčků − psů, že na veřejném prostranství
není dovoleno jejich volné potulování. Pro−
to pokud bude kterýkoliv z volně pobíhají−
cích psů identifikován, budou proti jeho ma−
jiteli uplatněny finanční sankce.
 Další upozornění se týká majitelů nemovi−
tostí, kteří doposud nesundali ze svých
domků staré červené tabulky s původními
čísly orientačními. Takže pro připomenutí.
Všechny objekty mají být označeny modrý−

mi tabulkami s čísly popisnými a bílými ta−
bulkami s čísly orientačními. Další tabulky
se nepřipouští. Respektovat by se snad
mohlo ozdobné orientační značení, ale i to−
to vyhláška ministerstva vnitra upravující
tuto problematiku neřeší. Proto vyzýváme
především majitele nemovitostí, kteří své
objekty nijak neoznačili, či mají na svých ob−
jektech ještě staré tabulky, aby si toto dali
do pořádku, jinak se stejně jako chovatelé
psů vystavují možným sankcím.

USNESENÍ č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 20. 12. 2004
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Výsledky hospodaření obce za 1−11/2004.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2004.
4. Rozpočtové provizorium obce Troubky na
rok 2005 (leden).
5. Výsledky hospodaření ZŠ Troubky (přís−
pěvkové organizace obce) s příspěvkem
obce za období 1−11/2004.
6. Zprávu o stavu požární techniky a tech−
nických prostředků jednotky SDH obce za
r. 2004.
7. OZV č. 2/2004, kterou se mění OZV č. 2/
2003, o místních poplatcích, v platném
znění.
8. OZV č. 3/2004 kterou se ruší OZV č. 2,
o stanovení příspěvku na částečnou úhra−
du nákladů mateřské školy a školní druži−
ny.
9. Záměry a převody nemovitostí.
10. Diskuze.
11. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 5/2004, kterým dochází ke
změně rozpočtu obce Troubky.
2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
provizorium na rok 2005 (leden).
3. Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 2/
2004, kterou se mění OZV č. 2/2003,
o místních poplatcích, v platném znění.
4. Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 3/

2004, kterou se ruší OZV č. 2, o stanove−
ní příspěvku na částečnou úhradu nákladů
mateřské školy a školní družiny.
5. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prode−
je části pozemku p. č. 2405/1 v k. ú. Troub−
ky nad Bečvou panu Michalu Dostálovi.
6. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 2409/1 bývalá HUKA man−
želům Němčákovým, Mgr. Jarmile Smolko−
vé, manželům Lehkým, části pozemku p.
č. 2409/1 a části p. č. 2419 manželům
Raškovým a prodej části pozemku p. č.
2409/1 a části p. č. 2419 panu Marku Gre−
govskému.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části pozemku p. č. 136/6 v k. ú. Troubky
nad Bečvou panu Milanu Ministrovi na 10
let s opcí na dalších 10 let a za cenu pro−
nájmu 1,− Kč/m2/rok, s předkupním právem.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření obce za 1−11/2004.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvo−
dovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
5/2004.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření ZŠ Troubky (příspěv−
kové organizace obce) s příspěvkem obce
za období 1−11/2004.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprá−
vu o stavu požární techniky a technických
prostředků jednotky SDH obce za r. 2004.
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USNESENÍ č. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 1. 2005
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Výsledky hospodaření obce za 1−12/2004.
3. Výsledky hospodaření ZŠ Troubky (přís−
pěvkové organizace obce) s příspěvkem
obce za období 1−12/2004.
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2005.
5. Výroční zprávu o hospodaření s finanční−
mi prostředky z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení.
6. Stanovení úkolů pro činnost kontrolního
a finančního výboru na 1. pololetí roku
2005.
7. Záměry a převody nemovitostí.
8. Diskuze.
9. Usnesení a závěr.

stanovených pro činnost kontrolního a fi−
nančního výboru na 1. pololetí roku 2005.
4. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 2405/1 v k. ú Troubky nad
Bečvou manželům Dostálovým za cenu
dle znaleckého posudku.
5. Zastupitelstvo obce schválilo záměr pro−
deje a směny části pozemků p. č. 2409/1,
p. č. 2409/4 a p. č. st. 234 PK stav (vlast−
ník obec Troubky nad Bečvou) a p. č. st.
237/1 (vlastník Jan Kelnar, Troubky), v k. ú.
Troubky nad Bečvou.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím da−
ru − pozemku p. č. st. 10/1 a p. č. 8/5 v k. ú.
Troubky nad Bečvou od paní Josefy
Hybnerové.

I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ob−
ce na rok 2005 (včetně rozpočtu Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce na rok
2005).
2. Zastupitelstvo obce schválilo výroční zprá−
vu o hospodaření s finančními prostředky
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení k datu
31. 12. 2004.
3. Zastupitelstvo obce schválilo návrh úkolů

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření obce za 1−12/2004.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vý−
sledky hospodaření ZŠ Troubky (příspěv−
kové organizace obce) s příspěvkem obce
za období 1−12/2004.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvo−
dovou zprávu k rozpočtu obce na rok
2005.

RADA OBCE − USNESENÍ
Usnesení č. 42 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 8. 12. 2004
Usnesení rady 42/212/2004
 Rada schválila prominutí platby penále za
dlužné nájemné a související platby paní Ja−
ně Dvořákové, Troubky.
Usnesení rady 42/213/2004
 Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
bytu pro pana Cyrila Minaříka, Troubky, do
30. 6. 2005.
Usnesení rady 42/214/2004
 Rada schválila ubytování na ubytovně Na−
gáno v Troubkách pro paní Danielu Navrá−
tilovou, Tovačov, do 28. 2. 2005.
Usnesení rady 42/215/2004
 Rada schválila návrh na zvýšení nájemné−

ho na ubytovně Nagáno v Troubkách v top−
né sezóně na 120 Kč/osoba/noc.
Usnesení rady 42/216/2004
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro TJ Sokol Troubky na pořádá−
ní turnaje ve stolním tenise „Troubecká pál−
ka“, který se bude konat 29. 12. 2004 ve
sportovní hale v Troubkách
Usnesení rady 42/217/2004
 Rada schválila finanční příspěvek v celko−
vé výši 4 000 Kč pro TJ Sokol Troubky, od−
díl kopané, na turnaje pořádané oddílem
v prosinci 2004 a lednu 2005 ve sportovní
hale v Troubkách.
Usnesení č. 43 ze zasedání rady obce ko−
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nané dne 29. 12. 2004
Usnesení rady 43/218/2004
 Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
bytu pro paní Danu Jurníkovou, Troubky, do
31. 12. 2005.
Usnesení rady 43/219/2004
 Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
bytu pro pana Aloise Frgála, Troubky, do
31. 1. 2008.
Usnesení rady 43/220/2004
 Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
bytu pro paní Danu Kořínkovou, Troubky, do
31. 1. 2008.
Usnesení rady 43/221/2004
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
500 Kč pro vesničky SOS.
Usnesení rady 43/222/2004
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro místní organizaci vozíčkářů
z Přerova.
Usnesení rady 43/223/2004
 Rada schválila příspěvek ve formě věcné
ceny pro 1. FC SLZA na XIII. ročník Vánoč−
ního turnaje konaného 25. 12. 2004 ve spor−
tovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 43/224/2004
 Rada schválila příspěvek ve formě věcné
ceny pro TJ Sokol Troubky, oddíl volejbalu,
na turnaj konaný dne 26. 12. 2004 ve spor−
tovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 43/225/2004
 Rada schválila smlouvu o závazku veřejné
služby č. 2160 uzavřenou mezi obcí Troub−
ky a společností Connex Morava, a.s..
Usnesení č. 44 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 12. 1. 2005
Usnesení rady 44/226/2004
 Rada schválila žádost Miroslavy Frgalové,
Troubky, o odklad splácení dlužných částek
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
s termínem konečné úhrady dluhu − 31. 12.
2005.
Usnesení rady 44/227/2004
 Rada schválila žádost Stanislava Vrány,
Troubky, o odklad splacení dlužné částky
půjčky z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
s termínem konečné úhrady dluhu − 30. 6.
2005.
Usnesení rady 44/228/2004
 Rada schválila žádost Sdružení přátel ško−

19

ly při ZŠ Troubky o bezplatný pronájem kul−
turního domu při pořádání dětského karne−
valu.
Usnesení rady 44/229/2004
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro Sdružení přátel školy při ZŠ
Troubky na tombolu pořádanou při dětském
karnevalu.
Usnesení rady 44/230/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro Sdružení přátel školy při ZŠ
Troubky na tombolu pořádanou na školním
plese.
Usnesení rady 44/231/2005
 Rada schválila příspěvek ve formě věcné
ceny pro Marka Kopečka, Rokytnice u Pře−
rova (provozovatel restaurace v kulturním
domě) na I. ročník Kultur cupu − turnaje
v malé kopané neregistrovaných hráčů
konaného 29. 1. 2005 ve sportovní hale
v Troubkách.
Usnesení rady 44/232/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro Modelklub Troubky na soutě−
že jím organizované.
Usnesení rady 44/233/2005
 Rada schválila smlouvu o nájmu nebyto−
vých prostor pracovní buňky uzavřené me−
zi obcí Troubky a společností KOVOS To−
vačov, v.o.s..
Usnesení rady 44/234/2005
 Rada schválila smlouvy o nájmu hrobových
míst (viz soupis, přiložen k zápisu z rady).
Usnesení rady 44/235/2005
 Rada schválila odepsání části pohledávek
− poplatků za komunální odpad za roky
2003 − 2004, z důvodu jejich nedobytnosti
(viz soupis, přiložen k zápisu z rady).
Usnesení č. 45 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 24. 1. 2005
Usnesení rady 45/236/2004
Rada rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu
v obecní ubytovně NAGÁNO v obci Troubky
s paní Věrou Orságovou do 30. 4. 2005.
Usnesení rady 45/237/2004
Rada rozhodla vrátit rozúčtovaný rozdíl vod−
ného a stočného za zúčtovací období 8/2003
− 8/2004 jednotlivým nájemníkům bytových do−
mů v obci s termínem vyplacení do konce úno−
ra 2005.

tz1_05.qxd

31.3.2005 09:05

StrÆnka 20

20

Usnesení rady 45/238/2004
Rada rozhodla o nové úpravě finančního po−
dílu rodičů dětí z Henčlova a Výmyslova, kte−
ré jsou od 1. 1. 2005 dováženy do mateřské
školy v Troubkách obecním vozidlem − celko−
vá výše 100 Kč/dítě/kalendářní měsíc.
Usnesení rady 45/239/2004
 Rada stanovila plat řediteli příspěvkové
organizace obce − základní školy Troubky
od 1. 1. 2005.
Usnesení č. 46 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 9. 2. 2005
Usnesení rady 46/240/2005
 Rada schválila vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a roz−
voje bydlení obce v roce 2005.
Usnesení rady 46/241/2005
 Rada schválila rozdělení hospodářského vý−
sledku příspěvkové organizace obce − Zá−
kladní školy Troubky, za rok 2004 dle návrhu.
Usnesení rady 46/242/2005
 Rada stanovila hospodářský výsledek přís−
pěvkové organizace obce − Základní školy
Troubky, v roce 2005 ve výši 30 000 Kč.
Usnesení rady 46/243/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů
Troubky na tombolu pořádanou na hasič−
ském plese.
Usnesení rady 46/244/2005
 Rada schválila dodatek ke Smlouvě o od−
vozu a využití komunálních odpadů uzavře−
ný mezi obcí Troubky a společností BIOPAS
spol. s r.o. Kroměříž.
Usnesení rady 46/245/2005
 Rada schválila záměr převodu části po−
zemku p. č. 137/1 v k. ú. Troubky nad Beč−
vou paní Barboře Krutilové, Přerov.
Usnesení rady 46/246/2005
 Rada schválila záměr převodu části po−
zemku p. č. 2409/1 v k. ú. Troubky nad Beč−
vou manželům Koutným, Troubky.
Usnesení rady 46/247/2005
 Rada schválila záměr převodu části po−
zemku p. č. 2409/1 v k. ú. Troubky nad Beč−
vou paní Jitce Brandové, Troubky.
Usnesení č. 47 ze zasedání rady obce ko−
nané dne 23. 2. 2005
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Usnesení rady 47/248/2005
 Rada schválila Pravidla pro poskytování in−

formací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo−
bodném přístupu k informacím.
Usnesení rady 47/249/2005
 Rada schválila Vnitřní předpis OÚ Trouky č.
1/2005, o poskytování a používání mobilních
telefonů zaměstnavatele.
Usnesení rady 47/250/2005
 Rada schválila Pravidla poskytování a pou−
žívání mobilních telefonů členy zastupitel−
stva obce Troubky.
Usnesení rady 47/251/2005
 Rada schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na zpracování projektu multifunkční
datové sítě uzavřený mezi obcí Troubky
a společností GTT Praha, a.s..
Usnesení rady 47/252/2005
 Rada schválila Dohodu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi obcí
Troubky a Českým Telecomem, a.s., Praha
Usnesení rady 47/253/2005
 Rada schválila prodloužení smlouvy o uby−
tování na obecní ubytovně Nagáno pro pa−
ní Danielu Navrátilovou, Tovačov, do 31. 5.
2005.
Usnesení rady 47/254/2005
 Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč pro TJ Sokol Troubky, oddíl kopa−
né, na tombolu pořádanou na šibřinkách.
Usnesení rady 47/255/2005
 Rada schválila finanční příspěvek na žá−
kovský turnaj pořádaný TJ Sokol Troubky,
oddílem kopané, dne 13. 3. 2005 ve spor−
tovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 47/256/2005
 Rada rozhodla nezahrnovat do prodejní ce−
ny pozemků p. č. 1516/2 a p. č. 1516/3
v k. ú. Troubky nad Bečvou, která byla sta−
novena znaleckým posudkem č. 392/04, ce−
nu trvalých porostů, jelikož obec Troubky
nebyla jejich původcem.
Usnesení rady 47/257/2005
 Rada schválila nabídku společnosti RENO−
VA s.r.o., Solnice, na výměnu bytových vo−
doměrů.
Usnesení rady 47/258/2005
 Rada schválila přidělení bytu na bytovém
domě DPS Kozlovská paní Martě Hrbkové,
Olomouc, s účinností od 1. 3. 2005.
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Obecní multifunkční, informační
a datová síť v Troubkách
Vážení občané,
v letošním roce bude zahájena v naší obci výstavba nové telefonní sítě, kterou bude provádět
ČESKÝ TELECOM a.s. Nová síť nahradí stávající bezdrátový systém a zastaralou kabelovou
telekomunikační síť. Současně s pokládkou kabelů ČESKÉHO TELECOMU bude na základě rozhodnutí
obecního Zastupitelstva naše obec přikládat i svoje kabely pro multifunkční síť kabelové televize.
Výstavba obou sítí bude prováděna etapovitě . Na území obce budou postaveny dva typy rozvodných
skříní. Jeden typ bude pro zakončení telefonních kabelů TELECOMU a druhý typ pro zakončení obecní
multifunkční sítě. Hloubka kabelové kynety pro uložení obou sítí ve volném terénu bude 70 cm,
v chodnících 50 cm a v komunikacích 100 cm. Účastnické kabely obou nezávislých sítí budou
zakončovány v jednotlivých budovách rozmístěných na katastru obce. Upozorňujeme občany, že
v rámci stavby jsou hrazeny v plné výši náklady na vybudovaní přípojek obou sítí do každé domácnosti.
Doporučujeme proto všem, aby využili této příležitosti a umožnili dodavatelským firmám zakončení
přípojek realizovat. Zároveň doporučujeme občanům si předem promyslet, ve kterém místě nejblíže
vzdáleném od kabelové kynety by bylo vhodné kabelové přípojky do jejich domu průvrtem zaústit.
V opačném případě , když by jednotliví majitelé nedali souhlas k zaústění kabelových přípojek do svých
domů, budou kabely v rezervě zakončeny na jejich pozemku nebo na obecním pozemku. Je nutné si
uvědomit, že dodatečné realizování přípojky v budoucnosti bude případný zájemce hradit v plné výši
samostatně. Vlastní zprovoznění a oživení obecní multifunkční sítě je závislé na disponibilních
finančních prostředcích obce. Jako prioritní je pro naši obec nutnost využít investiční aktivity
TELECOMU a realizovat naše kabelové přípolože v maximálně možném rozsahu.
Pro bližší informovanost našich občanů dále uveřejňujeme informace o perspektivním
využívání obecní multifunkční kabelové sítě.
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Multifunkční síť zajišťuje distribuci televizních a rozhlasových programů způsobem, který je
pro samotného diváka obtížněji dosažitelný. V nabídce multifunkční sítě jsou totiž kódované placené
televizní programy, jejichž provozovatelé jsou ochotni a schopni uzavírat smlouvy o poskytnutí
takových programů pouze do speciálních TV sítí. Nabídka multifunkční sítě také obsahuje ve velké míře
TV programy, jejichž vysílání je dnes již šířeno pouze digitální cestou. Tento způsob distribuce zajišťuje
téměř studiovou kvalitu příjmu TV programů, ale vyžaduje velmi nákladné zařízení na převod do
analogového příjmu.
Multifunkční síť je schopna distribuovat víc jak 30 analogových TV kanálů a řádově stejné
množství rozhlasových stanic ve stereo kvalitě. Zároveň je připravena na šíření několika desítek
digitálních TV a rozhlasových programů
Pro potřeby lepší informovanosti občanů chceme v multifunkční síti distribuovat také místní
INFO kanál, který může být například kombinací živého místního vysílání a tzv. videotextu, což je
počítačem vysílaná smyčka informací v rozsahu cca 30 až 60 minut. Místní INFO kanál může být ještě
doplněn interaktivním teletextem, který umožní pomocí odkazů z videotextu podrobný a obšírný rozbor
jednotlivých témat, např. vyhlášek, usnesení atd.
V případě zájmu je možné pro potřeby obce doplnit multifunkční televizní kabelový rozvod
o technologii umožňující ozvučení obce prostřednictvím obecního hlasitého rozhlasu.
Ze široké škály satelitních TV programů jsme připraveni zařazovat dle požadavků další televizní
programy do jednotlivých programových nabídek např. HALLMARK, MTV, Discovery Channel,
Eurosport, Animal Planet, JETIX, Galaxie Sport.

Multifunkční sítě − telekomunikační řešení zítřka
Budování televizních kabelových sítí, jejichž využití je determinováno pouze jedním účelem,
již dnes nepřipadá v úvahu. Budoucnost patří vysokorychlostním multifunkčním široko−pásmovým
sítím, které umožňují nebývalý rozvoj multimediálních služeb. Jen stěží by někdo před několika lety
dokázal odhadnout rozvoj Internetu a globální komunikace vůbec. Vždyť právě komunikace stále více
ovlivňuje náš životní styl, náš přístup k informacím a rychlost jejich poskytování.
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Internet
Internet byl před pěti či deseti lety neznámý pojem.
Dnes nutnost, bez které si již stěží dokážeme představit některé
procesy. Internet na multifunkční síti umožňuje komfort on line
připojení bez nutnosti stále úzkostlivě sledovat dobu připojení
a účtované telekomunikační poplatky. A nejen to! Vysoko−
rychlostní multifunkční sítě umožňují skutečně on−line připojení
bez zdlouhavého "natahování" jednotlivých www stránek.

Datové přenosy, lokální datové sítě
Multifunkční síť, kterou dnes pro naše občany
v Troubkách budujeme, umožňí také vytváření lokálních
datových sítí v rámci celé obce. Na tyto datové lokální sítě je
možné připojit místní obecní a státní instituce, školy,
zdravotnická zařízení, knihovny a podniky. Po takto
definovaných sítích je možné komunikovat vysokou přenosovou
rychlostí, bez nutnosti připojovat se například na Internet.
Dalším možným přínosem pro komunální sféru je využití této
sítě pro Státní informační systém a také pro Integrovaný
záchranný systém, sloužící pro ochranu občanů v kritických
situacích (například ekologická havárie na železnici a pod).

Multifunkční sítě pro komerční využití
Multifunkční sítě je však možné využít i pro
nepřebernou řadu dalších aplikací, ze kterých namátkou
uvádíme: nepřetržité zabezpečení objektů a bytové
zabezpečovací systémy s možností přenosu dat na
centralizovaný pult ochrany, systémy kamerové kontroly
střežených objektů, přenos dat pro telemetrické služby (regulaci
a měření tepla apod.), pro automatický odečet údajů (např.
z vodoměrů, plynoměrů či elektroměrů), vícenásobný přenos
videosignálů z průmyslových kamer instalovaných například
v rušných či problémových lokalitách města či obce.
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Hlasová komunikace, video konference
Rozvoj a aplikace high technologií v oblasti multifunkčních sítí dnes umožňuje
i pořádání video konferencí a hlasovou komunikaci. Zejména u ní se předpokládá nebývalý rozmach
v souvislosti s ukončením monopolního postavení ČESKÉHO TELECOMU a.s., kdy bude možný vznik
menších lokálních operátorů, kteří budou mít v určitých případech přístup i do městských či
mezinárodních sítí.

Rozsah výstavby
realizovaný
v časovém období
duben 2005 až
červenec 2005 je
uveden na
následujícím
přiloženém
polohopisném
plánu.
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Kultura
Místní knihovna ..............................................
Různé zajímavosti ze života populárních osobností i známých spisovate−
lů v nás vzbudí zvědavost a větší zájem o jejich dílo. Zvlášť, když se napří−
klad o konkrétní knize dovíme, za jakých podmínek vznikala. Ráda bych
vám malinko přiblížila některé zajímavosti o životě známého spisovatele
Roberta Fulghuma. V naší knihovně máme pro čtenáře jeho známé kni−
hy a těšíme se i na jeho nejnovější román Třetí přání. Tato kniha má totiž
svou premiéru v češtině − vyšla v našem nakladatelství Argo, dříve než v USA.

Robert Fulghum, proslulý americký spiso−
vatel, si psal léta do šuplíku drobné příběhy,
úvahy a zamyšlení z každodenního života.
V pořadu Marka Ebena vyprávěl, že měl do−
ma pěknou krabici, do které si v průběhu mno−
ha let ukládal své postřehy a jednotlivé příbě−
hy, psané na krásném ručním papíře. Některé
úvahy si psal jen tak, sám pro sebe, jiné byly
určeny přátelům, členům rodiny nebo nábo−
ženské obci. Teprve mnohem později zjistil,
že si začaly žít svým vlastním životem. Kolo−
valy mezi přáteli, až jednou dostal autor dopis
od literární agentky, že její dítko přineslo ze
školy v brašně zajímavý článek, a jestli nena−
psal ještě něco jiného.

A tak vznikly první dva tituly Roberta Fulghu−
ma − Všechno, co opravdu potřebuju znát
jsem se naučil v mateřské školce a Už ho−
řela, když jsem si do ní lehal.
V televizním rozhovoru autor vzpomínal, že
si jednoho dne vyrobil transparent s textem
„Vyprávějte mi vaše příběhy o lásce“ a sedl si
s ním v jedné kavárně. A lidé chodili a vyprá−
věli mu své příběhy a on si je zapisoval. Cho−
dil do té kavárny znovu a znovu a lidé stále
přicházeli a vyprávěli další příběhy. Zůstávali
dlouho do noci a povídali si dál, jen tak mezi
sebou, i když autor už musel odejít. Tak vznik−
la kniha Opravdová láska, ve které se autor
poklonil zdroji svých příběhů − čtenářům.
Robert Fulghum měl velmi pestrý život. Byl
kovbojem, folkových zpěvákem, obchodní−
kem, učitelem kreslení, malířem, sochařem.
Působil také jako protestantský pastor a jeho
zamyšlení nad obyčejnými věcmi vznikala
vlastně jako kázání pro kostel. Když studoval
na pastora, přivydělával si po nocích jako bar−
man. Se svou manželkou žil dvacet let na
houseboatu, protože je přesvědčen, že ten,
kdo má malý dům, může prožít velký život.
Robert Fulghum se narodil v roce 1937
a v současnosti žije střídavě ve Washingtonu
a v Řecku na Krétě. Má čtyři děti a sedm
vnoučat.
Ukázka: „Všechno, co opravdu potřebuju znát
jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost
mě nečekala na vrcholu hory zvané postgra−
duál, ale na pískovišti v nedělní škole.
Tohle jsem se tam naučil.
vvv
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O všechno se rozděl.
Hraj fér. Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Splachuj.
Trochu se uč, trochu přemýšlej, a každý den
trochu maluj, zpívej a tancuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dob−
ře.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,
chytni někoho za ruku a drž se s ostatními po−
hromadě.

Společenské dění
Co nového v naší školičce? Od 1. ledna se
zde mnohé změnilo. Nastoupily dvě nové pa−
ní učitelky, které pracují ve druhém oddělení.
Do školky dojíždí sedm nových dětí z Henčlo−
va. Rychle navázaly s ostatními dětmi přátel−
ské vztahy a někteří z nich se již nyní těší do

TROUBECKÝ ZPRAVODAJ  1/2005

Nepřestávej žasnout.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky − všichni
umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové
knížky a první slovo, které ses naučil
− DÍVEJ SE.
vvv
Všechno, co potřebujeme znát, tam někde je.
Slušnost, láska a základy hygieny.
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.
Vyberte si kterékoliv z těch pravidel a řekně−
te to složitými dospělými výrazy a uvidíte, že
to v životě platí. − Robert Fulghum.“
Hana Obrtelová

Mateřská škola
ZŠ v Troubkách, kam nastoupí po prázdni−
nách.
Všichni předškoláci se společně s paní uči−
telkou byli podívat do ZŠ, aby věděli, co je
1. září čeká. O zážitky z „velké školy“ se později
podělili s ostatními dětmi. U zápisu dostali krás−
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nou stužku, která vypovídá o tom, že se brzy
stanou školáky a ostatní jim už závidí, že bu−
dou nosit opravdovou aktovku.
Školku také navštívilo divadlo! Pohádka se
jmenovala O Dlouhém, Širokém a Bystrozra−
kém. Do jejího hraní se společně zapojilo i ně−
kolik našich dětí. Pro některé to byl ohromný
zážitek, staly se na chvíli opravdovými herci.
Jiné se ale malinko styděly ... Po skončení di−
vadla děti pohádku malovaly a podařilo se jim
to na jedničku.
V únoru se děti zúčastnily karnevalu, který
z části probíhal ve školce a později se všichni
v maskách přesunuli do místní sportovní haly.
Nechyběly zde soutěže v jízdě na koloběžce,
házení míčku a oblíbené skákání na trampolí−
ně. Za splněné úkoly následovala sladká od−
měna. Celému dění také přihlíželo několik ro−
dičů, kteří usilovně fandili svým ratolestem.
V březnu navštívilo naši školku další diva−
dlo z Přerova s pohádkou O jabloňové prin−
cezně. Dětem se velmi líbily princezniny rů−
žové šaty a pochutnaly si na čokoládových
dukátech, které jim rozdával sám pan král. Vy−
stoupení ocenily obrovským potleskem.
Zdá se, že to pravé jaro je ještě v nedo−
hlednu, proto děti vyzdobily školku sněhuláky

27

z vaty a ty pravé − sněhové − postavily před
školkou, aby jim mávali do oken. Ve výtvar−
ném kroužku měly možnost vyzkoušet něko−
lik nových technik a pomalu se z nich stávají
výborní malíři. Kuchařské umění si procvičují
v kroužku vaření. Nejvíce jim chutnala esky−
mácká pomazánka a ovocný salát.
Co nevidět proběhne zápis nových dětí
a my všichni se na ně už moc těšíme!
G. Malátková

PERLIČKY
NAŠICH DĚTÍ
DAVÍDEK:
Až budu velkej, tak si koupím
meč a budu rytířem.
Tím mečem budu doma zabí−
jet králíky.

JIRKA:
Já piju na jídlo kofolu.
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Základní škola ..................................................
Dne 28. 1. 2005 proběhl na škole zápis žá−
ků do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 14 dětí
a jedno dítě, které mělo odklad o jeden rok od
loňského roku. Celkem by tedy mělo ve škol−
ním roce 2005/06 1. září nastoupit do 1. třídy
patnáct žáků.
31. 1. 2005 skončilo I. pololetí škol. roku
2004/05. Žáci nosili domů vysvědčení, mnozí
se smíšenými pocity, mnozí s radostí. V I. pol.
školního roku 2004/05 navštěvovalo školu 154
žáků.
Všichni prospěli, z toho 42 žáků 5. − 9. třídy
prospělo s vyznamenáním a 24 žáků 1. − 4. tří−

dy bylo označeno jako žáci vynikající. Mimo to
bylo uděleno 37 pochval. Všem těmto žákům
srdečně blahopřeji a přeji hodně úspěchů
i v budoucnu. Chválím však i ty žáky, kteří si−
ce nemají samé jedničky a vyznamenání, pra−
cují však poctivě a svědomitě. Pokud vydrží,
úspěchy se dostaví.Třídní schůzky se konaly
v úterý 11. 1. 2005 za hojné účasti rodičů.
Žáci 9. třídy v březnu podali přihlášky ke
studiu na středních školách a středních od−
borných učilištích. Jak jistě víte, letos poprvé
mohli podat pouze jednu přihlášku, o to je je−
jich situace těžší.

Zde je přehled přihlášek:
Škola

Počet přihl. žáků

Obchodní akademie, Přerov .................................................................................... 3
Střední průmyslová škola, Přerov .......................................................................... 3
Soukromá stř. odborná škola živnostenská, Přerov ............................................ 1
Střední odborná škola a SOU Šířava, Přerov........................................................ 1
Střední odborná škola a SOU elektroenergetické, Přerov .................................. 1
Střední průmyslová škola nábytkářská, Bystřice p. H......................................... 1
Švehlova střední odborná škola, Prostějov .......................................................... 1
Střední podnikatelská škola a VOŠ, Kroměříž ...................................................... 2
Střední odborné učiliště letecké s.r.o., Kunovice..................................................1
Střední odborné učiliště zemědělské a OU, Lipník .............................................. 1
Celkem .................................................................................................................... 15
Sdružení přátel základní školy se již tradič−
ně postaralo o dvě skvělé akce.
Dne 22. 1. 2005 uspořádalo dětský karne−
val s programem, přišla spousta lidí a všichni
se dobře bavili. Druhou zdařilou akcí byl tra−
diční školní ples, na kterém byli žáci 9. třídy,
kteří opouštějí naši školu, slavnostně dekoro−
vání stužkami. Program byl obohacen taneč−
ním vystoupením žáků 9. třídy a oddílu mo−

derní gymnastiky. Bohatý program a dobrá ná−
lada přilákaly mnoho hostů.
Děkuji členům Sdružení přátel základní ško−
ly za obětavost a poctivou práci ve svém vol−
ném čase, kterou věnují ve prospěch dětí i do−
spělých.
Ve škole je vše v pořádku a všichni se těší−
me na nové jaro.
Jaroslav Klos, ředitel školy

vvv

Z prací našich žáků ..........................................
Vcházím do třídy. Rozhlížím se. Nic se ne−
změnilo. Situace se opakuje. Včera jako dnes,
dnes jako zítra. M. přiletí jako fujavice. Shání,
od koho by opsal úkol. O. a J., místní prů−
zkumníci, stojí na chodbě. Slyším kroky. D. se
ale ve třídě dlouho nezdrží a vzápětí letí ště−

betat na chodbu za kamarády. M., J., K., P.
a P. probírají včerejší film a L. a A. si vyměňují
zkušenosti se stavbou modelů letadel. Zvoní!
Ladným krokem vstupuje vyučující … .
Nastane klid. Začíná práce.
K., 9. tř.
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Rád bych vás pozval do naší třídy. Je prá−
vě osm hodin třicet minut a je tedy nejvyšší
čas vstoupit. Když se probiju chodbou pře−
plněnou dětmi, uslyším známé hlasy. M. a L.
se pošťuchují. Jako vždy. Vcházím do třídy
a O. bleskurychle schovává sešit pod lavici.
Střelhbitě uhýbám psaníčku, které letí vzdu−
chem. K., chodící encyklopedie, už je připra−
vená na hodinu. To je pro mě znamení, že
bych i já měl začít s přípravou. Jedním okem
pozoruju zápas M. s P. . Byl ukončen ostrým
zvukem zvonku. Nerozhodně.
M., 9.tř.
Po příchodu do školy toho moc nezvládnu.
První věta, kterou udýchaně pronáším, zní:
„Paní učitelko, prosím, omluvte mě, já jsem za−
spal.“ Všechny oči ve třídě se upřou na mě
a čekají na reakci vyučující. Třemi dlouhými
kroky mizím od tabule do poslední lavice. Vza−
du vidím usměvavou tvář kamaráda P., který
pronese: „Máš úlohůůůůů?!“ A je zle!
M., 9. tř.
Zbývá několik minut do počátku hodiny čes−
kého jazyka. Žáci využívají každou vteřinu.
Různě. Někteří se snaží nadrápat úlohu, jiní
se pečlivě připravují. Děvčata vytvoří debatní
kroužek − povídají, smějí se, ani si nevšimnou,
že je po zvonění. Ale kdepak je M.? Že by za−
spal? Ospalý a rozcuchaný vlétne do třídy.
V rukou drží nakousnutou svačinku …
K., 9. tř.
Otvírám dveře naší třídy a nahlédnu. M. vy−
chutnává svačinku, K. je zabraná do učiva,
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hloučky dívek probírají film. Ach, okouzlující
Leonardo di Caprio! Hoši obracejí oči v sloup.
Zvuk zvonku trhá uši, ale s některými nehne.
Třída zmlkne se vstupem vyučující, která
v rukou překládá „podezřelé“ papíry. Tušíme
průšvih. Písemka !? Agenti v první lavici zjiš−
ťují podrobnosti. Třída znehybněla v absolut−
ním tichu. Čekáme verdikt.
M., 9.tř.
Prověrka visí ve vzduchu. Někteří si opaku−
jí učivo, jiní se teprve učí. Ti nejzoufalejší pí−
šou taháky a doufají, že vybrali to správné té−
ma a na správné místo ho ukryjí. Ozývá se
pípnutí mobilu, cinknutí náramku, škrabot tuž−
ky, zvuk padající láhve, tiše se nesoucí pros−
ba: „Půjč mi pero!“ Ohlédnu se. M−a prozradí
boule na tvářích. Dožvýkává svačinu …
P., 9. tř.
v
Dočetli jste až do konce pokusy žáků o re−
portáž? Necestovali jste na chvíli časem?
Vzpomínejte. …Neseděli i mezi vámi ve třídě
žáci, kteří věčně tlumili nekonečný hlad? Za−
milované dívky? Opozdilci, kterým vždy chy−
bělo několik minut? Ti, kteří se poctivě připra−
vovali, ale i ti, kteří opisovali úkoly a vytvářeli
dokonalé taháky, aby přežili?
Dovádivé, bláznivé mládí s růžovými brýle−
mi na očích …
Život je přinutí brýle sundat či alespoň po−
odsunout …
Jitka Pěchová

Od 1. března 2005 opět probíhá

Keramický kroužek pro dospělé
 kroužek bude probíhat pravidelně,
každé úterý v době od 18.00 hod. − 19.30 hod.,
 poplatek za každou lekci činí Kč 50,−−.
Přijďte si vyzkoušet svoji zručnost při práci s hlínou.
Těšíme se na Vás!
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Sdružení přátel ZŠ Troubky ............................

ŠKOLNÍ PLES

Sdružení přátel školy uspořádalo 29. ledna tradiční školní ples, který se ten−
tokrát nesl ve slavnostnějším ladění. Pro žáky deváté třídy, jako památku na
školní docházku, a zároveň jakýsi symbolický vstup do světa dospělých, bylo při−
praveno slavnostní stužkování. Svátečně oděni nastoupili „dámy a pánové“
z deváté třídy za zvuků mazurky a ukázali celému sálu, že i takové tance zvlád−
nou. Taneční vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. Michalová. Po úvod−
ním slovu byli jednotlivě představováni a stužkováni třídní učitelkou Mgr. Ire−
nou Pospíšilovou. Pak následovalo vtipné vystoupení, které si žáci připravili
s pomocí paní učitelky Mgr. Pěchové na téma učební látka základní školy, v je−
hož závěru poděkovali třídní učitelce kyticí květin za trpělivost a pevnou ruku,
kterou řídila jejich vzdělávání po dobu 5 let.
Rádi bychom, aby se stužkování deváťáků, které přilákalo na ples nejen ro−
diče, ale i babičky a dědečky, líbilo a stalo se tradičním oživením příštích škol−
ních plesů.

Vlak života se rozjíždí, nastupuj ……
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Sbor dobrovolných hasičů
Konec loňského roku byl pro náš sbor nesmír−
ně náročný. Oslavy 110. výročí založení sboru
a s tím nainstalovaná výstava p. Kolčavové daly
nahlédnout do historie dobrovolného hasičstva.
Občanská veřejnost i školní mládež měla tak mož−
nost vidět nádherné exponáty, které tato nadše−
ná sběratelka za téměř 40 let nashromáždila.
A když jsme i my přispěli k výstavě sbírkou čest−
ných uznání a pohárů za posledních pět let, by−
lo na co se dívat.
Také publikace, která byla vydána k tomuto vý−
ročí, měla velmi vysokou úroveň. O tom, že se
oslavy vydařily, svědčí pochvalné zápisy v naší
kronice.
Těsně před koncem kalendářního roku se ko−
nala výroční valná hromada sboru. Na tomto jed−
nání byl zvolen nový výbor sboru pro další pětile−
té období. Do funkce starosty byl zvolen František
Němčák a náměstky starosty se stali Antonín Ka−
melandr a Vlastimil Zatloukal. Velitelem sboru byl
zvolen Vlastimil Zatloukal, který byl zároveň jme−
nován velitelem jednotky SDH obce. Jeho zá−
stupcem je Pavel Kamelandr. Preventistou sbo−
ru byl zvolen Pavel Mlčoch, který byl zároveň
jmenován preventistou obce.
Začátkem letošního roku proběhla výroční
valná hromada okrsku, po které následovalo
okresní shromáždění delegátů, které se konalo
v Dolním Újezdě. Toto volební jednání zvolilo do
funkce starosty okresu Františka Němčáka a do
funkce vedoucího odborné rady velitelů Vlasti−
mila Zatloukala. Další zastoupení v orgánech
okresu máme v radě mládeže v osobě Františka
Gregovského ml..
Náš tradiční hasičský bál nás velmi zklamal.

Tak malou účast jsme nepředpokládali. Termín
byl podle nás výborný, tradičně bohatá tombola
a tradiční hudba měly být dostatečným lákadlem.
Bohužel se tak nestalo a musíme hledat příčiny.
Pro příští rok máme zajištěnou hudební produk−
ci kapely Kornet a termín 18. 2. 2006.
Jarní školení daných odborností se nás tento−
krát netýká. Zůstává pouze školení řidičů opráv−
něných k řízení vozidla s právem přednosti v jíz−
dě. Školení organizuje obec.
Mladí hasiči využili zimní čas k návštěvám pře−
rovského bazénu. Pravidelné schůzky doplňovali
stolním tenisem a získáváním „odborek“.
Technika k zásahu za uvedené období neby−
la použita.
Došlo však ke změně správce budovy hasič−
ské zbrojnice. Správcem je nyní pí. Božena Hu−
báčková. Zároveň s inventurou bylo dokoupeno
vybavení do kuchyně a společenská část posky−
tuje příjemné prostředí ke konání spol. akcí.
První jarní akcí bude pro soutěžní družstvo mu−
žů okrskové kolo. Chci věřit tomu, a výbor sboru
také, že soutěžní výsledky budou v letošním ro−
ce lepší. Naše tradiční akce − soutěž O pohár Ha−
né, je opět zařazena do VC OSH. Bude se konat
19. června 2005. Tradiční hodové zábavy budou
ve dnech 15. 7. − 17. 7. 2005.
V letošním roce plánujeme doplnění výstroje
o další zásahový oblek, včetně přilby a obuvi. Co
se týká techniky a tech. prostředků, budou zakou−
peny pracovní hadice a opraveny zkorodované
plechy na vozidle Avia A−31. Pro potřeby občanů
bude k dispozici repasované kalové čerpadlo.
František Němčák
Starosta SDH

Národopisný soubor Hanák
Naši milí příznivci − příznivci folklóru.
Soubor měl malou pomlku, ale jen ve Zpra−
vodaji. V činnosti jel soubor Hanák, a to bych
si troufla říct, na sto procent. V loňském roce
2004 byla činnost souboru velmi bohatá
a hlavně náročná. Soubor vystupoval, jak na
domácí půdě, tak se zúčastnil i festivalu v za−
hraničí. Trochu bych tedy zavzpomínala.
Soubor, jako každý rok, spolu s dechovou
hudbou Fanynkou vodil medvědy.

Dále nás do dubna čekal perný nácvik na
výjezd do zahraničí, a to do Holandska. Zá−
jezd se uskutečnil 14. − 18. 4. 2004. Přesto, že
po příjezdu do města Cuijk se soubor dozvě−
děl smutnou událost pro pořádající zastupite−
le města, členové se zachovali velmi decent−
ně. Náš soubor předvedl při vystoupeních jak
krásu krojů, tak výborně reprezentoval ha−
nácký kraj.
Po příjezdu domů nás čekalo vystoupení

tz1_05.qxd

31.3.2005 09:07

StrÆnka 32

32

v Přerově, a to venku u hotelu Jana, ke vstu−
pu do EU. Vystoupení se povedlo, protože
děcka byla, jak já říkám, rozjetá z nácviku do
Holandska. To vše se uskutečnilo v dubnu.
V květnu jsme vystupovali na Floře Olo−
mouc na „Olomouckém kvítku“. Tohoto vy−
stoupení se zúčastnil a hlavně se předvedl, co
umí, malý Hanáček. I když celý den pršelo, na
náladě malošků to nic neubralo a Hanáčci si
dali záležet.
Znovuotevření přerovského parku Michalov
− to bylo další vystoupení v červnu. Město Pře−
rov pořádalo po několika letech i tzv. přerov−
ské hody, kde jsme svým vystoupením zpří−
jemnili nedělní odpoledne.
Žádný větší oddych soubor neměl ani přes
prázdniny, neboť nás čekal výjezd k souse−
dům − a to na mezinárodní festival Rožňava
na Slovensko.
Hanáci vystupovali v hlavním programu až
večer, kdy jeviště bylo v takovém údolí a při
osvětlení nádherně vynikly naše hanácké kro−
je. Do programu, který jsem pro členy sesta−
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vila, jsem vložila i hanácké písničky, které nád−
herně zazpívala naše staronová členka Dáša
Novotná.
Po tomto dobrém výjezdu ven měl soubor
jen krátké volno, neboť v prosinci − jako každý
rok − nás čekalo vánoční posezení u cimbálu,
spojené s 35. výročím trvání souboru.
Příprava byla náročná, protože jsme chtěli
pozvat naše přátele ze Ševětína. Do progra−
mu jsem chtěla jako „super“ vložit vystoupení
členů ze „staré gardy“. Měla jsem přislíbeno
12 starších párů, ale postupem času ze zdra−
votních důvodů zůstalo jen 8 párů, což i tak
bylo bezvadné. A vystoupení této starší gar−
dy? Kdo byl na tomto „Cimbálu“, mi potvrdí, že
byl velký aplaus diváků, který je zdvihl i ze žid−
lí. A proto děkujeme, děkujeme my, starší gar−
da.
Děkuji i já jim, jako choreograf souboru, že
neodmítli dojíždět každý pátek na zkoušky,
a že ukázali, co v nich ještě je.
Ovšem nejen oni, ale i nynější soubor se
velmi dobře uvedl a dali mi za pravdu, že ně−
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kdy ty stálé zkoušky jsou k něčemu dobré.
Nesmím však zapomenout i na ty nejmen−
ší, kteří předvedli pěkné vánoční pásmo pod
vedením naší členky Evičky Vojtkové.
No a zlatý hřeb večera byla cimbálová mu−
zika a hlavně Blaťácký soubor ze Ševětína.
Ten svými tanci a hlavně zpěvy, které jsou je−
jich skvostem, předvedl své umění.

Náš soubor svou činnost roku 2004 ukončil
vánočním vystoupením na náměstí v Přerově,
ale hlavně silvestrovskou zábavou pořádanou
v kulturním domě.
Myslím si, že Hanáci se měli loni co ohánět,
ale je vidět, že to děcka baví a zastaví je jen
pracovní povinnosti. Ať jim to vydrží.
J. Gregovská

P O Z VÁ N K A N A D I VA D L O
Divadelní soubor Občanské besedy Troubky
si Vás dovoluje pozvat
na divadelní představení pohádkové hry Jana Drdy:

HRÁTKY S ČERTEM,
které uvede soubor v premiéře v sobotu 16. 4. 2005
od 19.30 hodin v sále Kulturního domu v Troubkách
a dále pak v neděli 17. 4. 2005 od 15.00 hodin.
Srdečně zveme všechny příznivce troubeckého ochotnického souboru
a vůbec všechny příznivce amatérského divadla.
Autorská práva k tomuto představení zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Praha.
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky hodnotila ................................................
V pátek 25. února 2005 se konala v malém přísálí Kulturního domu
v Troubkách valná hromada místní sportovní organizace TJ Sokol
Troubky. Pozvánkami avizovaný program dával najevo důležitost jed−
nání a tak k tomu svou hojnou účastí delegáti přistoupili. Výkonný vý−
bor v průběhu roku připravil nové znění stanov, které bylo předjedná−
no v jednotlivých oddílech a valná hromada je spolu s usnesením
jednomyslně přijala.
Schůzi řídil předseda tělovýchovné jednoty
Antonín Ticháček, který také pronesl úvodní
slovo, z něhož vybíráme některé pasáže.
V úvodu se zmínil o mezinárodních spor−
tovních akcích, které byly středem pozornosti
nejen sportovců, ale i široké veřejnosti, světo−
vý šampionát v ledním hokeji v nově otevřené
Sazka Aréně, účast na Kanadském poháru,
ale také evropský šampionát ve fotbale, kde
jsme skvěle prošli až do semifinále, ale tam
narazili na družstvo Řecka, které s podporou
snad všech „bohů“ nás v poslední minutě
utkání poslalo domů. Oči pro pláč zůstaly i ce−
lému Portugalsku, které nevěřícně zíralo na
nového evropského mistra, družstvo Řecka.
Největší sportovní akcí uplynulého roku by−
ly letní olympijské hry v Řecku. Také zde dali
naši sportovci o sobě vědět ziskem medailí
a navýšením bodů ve světových statistikách.
Ne všem našim sportovcům přinesl uplynu−
lý rok dobré umístění ve světových tabulkách,
ale co měli tyto sportovní akce společného, je
pokrok v myšlení a hlavně v chování naší spo−
lečnosti, která poděkovala našim sportovcům
za skvělé výkony i přesto, že nedosáhli na
stupně nejvyšší.
Zdá se, že čím více dýcháme svobodněji,
většina národa a především mladá generace
získává sebevědomí a je připravena rozhodo−
vat o velkých věcech a malichernosti přehlíží.
Jedním takovým velkým rozhodnutím, které
čeká naši společnost, je podání přihlášky k po−
řádání letních olympijských her v roce 2016
nebo 2020.
Tato myšlenka začíná nabírat konkrétní roz−
měry, jsou již reálné představy, kde se bude

sportovat, kolik to bude stát, kdo a jak se bu−
de finančně podílet na zdárném zajištění her.
Společnost v ČR je této myšlence nakloněna
a především již zmiňovaná mladá generace
ve věku od 20 − 35 let je z 80% přesvědčena,
že bychom se měli ucházet o pořadatelství
a třetina je dokonce ochotna dělat dobrovol−
níky při pořádání olympijských her.
Jednotni v názoru, zda podpořit myšlenku,
však nejsou naši poslanci, ale to snad nikoho
z nás nepřekvapí. Jak tento obrovský projekt
nakonec dopadne, si však budeme muset ješ−
tě chvíli počkat.
V další pasáži připomněl předseda patnác−
té výročí slavnostního otevření sportovní haly,
které připadlo na státní svátek 28. října, kdy
byla tělocvična plná ladného pohybu a krás−
ných dívek, protože zde probíhaly soutěže mo−
derní gymnastky ve společných skladbách.
Při této příležitosti připomněl, jaký vliv a pří−
nos má tělocvična na sportovní a kulturní čin−
nost v naší obci.
Za období 15−ti let proběhla v hale spousta
sportovních a kulturních akcí. Nebývalého
úspěchu dosáhli mladí volejbalisté, kteří hráli
v roce 1996 nejvyšší soutěž přebor ČR. Mno−
ho diváků si nenechalo ujít turnaje fotbalových
přípravek a volejbalových turnajů i s meziná−
rodní účastí, sledovali, jak sportovně vyrůsta−
jí naši hráči a těšili se, že v budoucnu budou
chodit na kvalitní sport. Přišlo ale zklamání.
V současné době není v hale k vidění sport na
takové úrovni jako v minulost,i a to se samo−
zřejmě odrazilo na divácké návštěvnosti spor−
tovní haly.
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Minulost nás ale přesvědčila, že trenérské
aktivity, výkonnost hráčů, ale i přízeň diváků
„přichází ve vlnách“ tím, jak se vytvářejí v jed−
notlivých oddílech kolektivy se snahou něco
dokázat, a snad právě letos přijde jedna z těch
lepších vln a přinese úspěch v podobě postu−
pu fotbalového družstva mužů do I. A třídy.
Sportovní aktivity ale nezmizely, tělocvična
je využívána více než v minulosti a co je pro
nás nezbytné i přespolními sportovci. Ten, kdo
navštěvuje tělocvičnu, vám potvrdí, že se spor−
tuje ve všech volných prostorách, i na chodbě
sportovní haly. Svízelná situace s přidělová−
ním cvičebních hodin nastává vždy v zimních
měsících s příchodem družstev fotbalového
oddílu, ale při malé snaze a toleranci se dá
uspokojit každý oddíl i cizí zájemci.
Začátkem letošního roku byl převeden do
vlastnictví TJ od obecního úřadu pozemek,
který je v prostoru bývalých zahrádek za spor−
tovní halou a má jediné využití, výstavbu hřiš−
tě s trávou třetí generace. Já věřím, že se ten−
to projekt podaří uskutečnit a hřiště s umělým
povrchem odlehčí vytíženosti sportovní haly
i v zimním období.
Vlastnictví pozemku bylo hlavním kritériem
pro ČSTV, aby stavba mohla být zařazena do
oblasti investic a bylo možné vůbec pomýšlet
na realizaci tohoto projektu. Je zpracováno
několik variant využití prostoru, který sousedí
se sportovní halou. Již zmíněné hřiště s umě−
lým povrchem, volejbalové kurty, tenisové kur−
ty a hřiště na plážový volejbal. Návrh projek−
tu, který byl předán na ČSTV v Praze také řeší
přístupové komunikace, odstavné a parkova−
cí plochy.
Kdy naberou tyto plánované představy re−
álnou podobu není snadné odhadnout, dle
mých informací se pracuje na přípravě pro−
jektu, ale musím podotknout, že to je „běh na
dlouhou trať“.
Poslední výpis z evidence katastru nemovi−
tostí má vypovídací hodnotu o tom, jak je spra−
vován majetek tělovýchovné jednoty. Za pat−
náct let má výpis z katastru nemovitostí již dva
listy a obsahuje všechny kupní smlouvy na bu−
dovy a pozemky, které má TJ ve svém vlast−
nictví. Přibyla sportovní hala, areál volejbalu,
dvě garáže, šatny s klubovnou na Zavadilce,
které jsou již úředně odděleny od sálu a ten je
tak připraven k prodeji.
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Na každý objekt je zpracována pasportová
karta, která je evidována u ČSTV v Praze.
Na základě evidenčních karet byl zpracován
a soudním znalcem ČSTV stanoven odhad,
jež přesahuje 20 milionů.
V uplynulém roce připravil výkonný výbor
pro jednání valné hromady nové stanovy TJ,
které jasně upravují postavení oddílů. Bylo od−
souhlaseno, že oddíly zůstanou sdruženy v TJ,
to znamená bez právní subjektivity. Stanovy
také upravují jednání valné hromady, zastu−
pování TJ před orgány státní správy a budou
opatřeny novým razítkem. V návrhu usnesení
se proto objeví úkoly, kterými bude výkonný
výbor pověřen, aby uvedl nové stanovy do čin−
nosti, to znamená, registrace u Ministerstva
vnitra ČR a rozeslání na všechny instituce, se
kterými jsme smluvně spojeni.
V letošním roce bude nutné provést v ob−
lasti údržby opravu části střechy nad tělocvič−
nou, do které již na několika místech zatéká
a je provedena jen provizorní oprava. V něko−
lika etapách rozložených do více let musí do−
jít na přelepení celé střechy lepenkou. Také
by měl být dokončen strop na schodišti v šat−
nách oddílu volejbalu. Pokud budou prostřed−
ky na údržbu, dojde k výměně některých
zničených dveří po povodni a instalaci nouzo−
vého osvětlení ve sportovní hale.
Také v letošním roce se soustředila pozor−
nost TJ na přípravu rozpočtu obce a výkonný
výbor požádal o příspěvek na činnost jednot−
livých oddílů a provozní náklady tělovýchov−
ných zařízení.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek v tomto
rozsahu:
Na úhradu cvičení žáků základní
a mateřské školy ............................105.000,−
na provoz a údržbu TVZ ................100.000,−
na činnost fotbalového oddílu ........ 65.000,−
pro oddíl LH......................................15.000,−
na úpravu hřiště volejbalu
− antuka .......................................... 15.000,−
ASPV − vybavení SH nářadím ........ 15.000,−
pro jezdecký oddíl .......................... 15.000,−
celkem .......................................... 340.000,−
Je nutné v této souvislosti připomenout, že
veřejné finanční prostředky vložené do spor−
tu v takovém to rozsahu nejsou ze strany ob−
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ce povinností, ale naší povinností je dát spo−
luobčanům najevo, že tyto vložené prostřed−
ky do sportu jsou využity účelně a také dle vý−
sledků naší činnosti i efektivně.
Nyní několik informací o hospodaření tělo−
výchovné jednoty, které bylo v uplynulém ro−
ce ve většině sledovaných ukazatelů příznivé.
Příjmy v roce 2004 činily ...... 1.092 089,−Kč.
Výdaje .................................. 1.125 762,−
Hospodářský výsledek .............. −33 673,−
Příjmy z pronájmu
sportovní haly činily .................. 259.100,−
pronájmy a ubytování ................ 85.915,−
turnaje a startovné...................... 88.842,−
stolní tenis a posilovna ................ 5.470,−
celkem ...................................... 439.327,−Kč.
Ve sportovní hale
se sportovalo .................................. 1.912 h.
Příjmy z přepravy osob
autobusem činily ........................ 64.445,−
výdaje ........................................ 85.712,−
Přeprava osob byla ztrátová .... −21.268,−Kč.
Pro vlastní potřebu bylo ujeto autobusem
1 618 km, pro cizí zákazníky 4 523 km. Cel−
kem jsme autobusem ujeli 6 141 km, je to
o 1 300 km méně jak v loňském roce, spotře−
ba nafty byla 1 400 l.
Jaká byla sportovní činnost se hodnotilo na
členských schůzích jednotlivých oddílů. Já
jsem se zúčastnil schůze v oddílech kopané
a volejbalu. Nic, co by se dalo velmi slavit, ne−
zaznělo. V oddíle kopané proběhly volby no−
vého výboru, který zůstal ve stejném složení,
jen se posílil o Josefa Hrušku. Snad jediná ra−
dost panuje z postavení družstva mužů v ta−
bulce I. B tř., kde je šance na postup do I. „A“
tř. Ostatní družstva − žáci, dorost a B družstvo
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hrají nejnižší soutěže v regionu a jsem pře−
svědčen, že mají podmínky na lepší umístění
ve sportovních tabulkách. Oddíl v letošním ro−
ce čeká oslava výročí 75 let založení sportov−
ního klubu, přejme mu, aby se postup do vyš−
ší soutěže stal skutečností.
V oddíle volejbalu odstoupil předseda Honza
Špalek pro pracovní vytížení a neochotu ostat−
ních členů více spolupracovat a podílet se na
organizaci různých akcí, které činnost oddílu
přináší. Nízká účast na schůzi svědčí o ne−
zájmu členů, především mladých hráčů, podí−
let se na lepší činnosti oddílu.
Jsem zklamán zjištěním, že mladí hráči vel−
mi snadno zapomněli, kolik času jim věnovali
trenéři a také jejich předchůdci ve sportovní
činnosti oddílu, který patřil v nedávné minu−
losti svými výsledky mezi uznávané oddíly ve
volejbalové veřejnosti. Malá jiskra naděje v od−
díle sice bliká v podobě náboru mládeže, ale
ohýnek z ní můžeme čekat až za několik let.
v
Vážení,
to byly jen střípky z velké a pestré činnosti
naší tělovýchovné jednoty, která zahrnuje ta−
ké ne malou a náročnou činnost jezdeckého
oddílu, rekreačního sportu a oddílu ledního ho−
keje. Na závěr chci poděkovat všem, trené−
rům, cvičitelkám a ostatním členům, kteří svým
přičiněním přispívají k dobrému jménu naší tě−
lovýchovné jednoty Sokol Troubky, a sportov−
cům přeji především hodně sportovních úspě−
chů.
Poděkování patří také všem sponzorům,
především Obecnímu úřadu v Troubkách
za materiální výpomoc při údržbě, úpravě ze−
leně a finanční podporu, zásluhou které se
udržují v činnosti jednotlivé oddíly a tělový−
chovná zařízení.
Antonín Ticháček
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 Vybrali jsme pro Vás 
Co to znamená, když se řekne

řádí jako černá ruka
(zastrašuje, prosazuje své bez ohledu na následky)
Černá je obyčejně považována za barvu smutku, neštěstí, něčeho
neblahého. Evropou se několikrát přehnala černá smrt v podobě mo−
ru, historie zná tzv. černé kodexy (omezující práva osvobozených otro−
ků), nebo černý pátek, po němž následovala světová hospodářská kri−
ze, téměř každé noviny mají černou kroniku. Černá je i přívlastkem
pro někoho nebo něco špatného (černá ovce rodiny, černé svědomí)
nebo tajného, nedovoleného, zakázaného a pokoutního (černý obchod,
fond, pasažér, práce „načerno“).
K poslední skupině patřila i tajná srbská organizace Černá ruka,
správněji Sjednocení nebo smrt (Ujediněnije ili smrt). Založil ji v ro−
ce 1911 šéf srbské tajné služby plukovník Dragustin Dmitrijevič, zv.
Apis, a její základ tvořili mladí srbští důstojníci. Černá ruka si klad−
la za cíl sjednotit jižní Slovany a vytvořit tzv. Velké Srbsko. Někdy je jí
připisována vražda prorakousky orientovaného srbského krále Ale−
xandra Obrenoviče a jeho manželky Dragy v roce 1903, do širšího
povědomí však pronikla až v souvislosti se sarajevským atentátem.
K jeho provedení se Černá ruka spojila s další nacionalistickou orga−
nizací zv. Mladá Bosna a obětí se stal 28. června 1914 následník ra−
kouského trůnu František Ferdinand d´Este a jeho manželka Žofie,
roz. Chotková. I v tomto případě bylo hlavním důvodem ohrožení vel−
kosrbských ambicí. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Již
23. července 1914 vyhlásilo Rakousko−Uhersko Srbsku ultimátum
a o pět dní později válku.
Černá ruka ovlivňovala vojenskou i zahraniční politiku Srbska
i v průběhu první světové války a její vliv se stupňoval natolik, že byl
nepřijatelný i pro srbskou vládu. Proto byla zlikvidována a její vůd−
ce v roce 1917 popraven. Ani hlavní aktér sarajevského atentátu, stu−
dent Gavrila Princip, který stiskl smrtonosnou zbraň, se konce války
nedožil. Vzhledem k věku sice nebyl odsouzen k trestu smrti, ale v květ−
nu 1918 podlehl v terezínské pevnosti tuberkulóze.
LK
Pramen: Proč se říká (S. Kovářová)
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Společenská kronika
V měsíci lednu 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Jana Pospíšilová
65 let Josef Dočkal
75 let Růžena Dvořáková
Vojtěch Ticháček
Anežka Bahounková

85 let Ludmila Jehlářová

V měsíci únoru 2005 se dožili významného životního jubilea:
60 let Marie Bělková
75 let Blažena Mateřánková
Anežka Gregovská
Stanislav Jehlář
Božena Šišková
Marie Nováková
Oldřich Podešva
85 let Josef Skřenek
V měsíci březnu 2005 se dožili významného životního jubilea:
65 let Vlasta Mrtvá
75 let Ludmila Vojtková
Maria Mlčochová
Jiřina Krejčířová
80 let Jaroslav Skřenek
V Troubeckém zpravodaji č. 4/2004 nebyli uvedeni někteří jubilanti v měsíci
listopadu 2004, tímto se jubilantům omlouváme a uvádíme je nyní:
70 let Jozef Macák
75 let Josef Zatloukal
Františka Svozilová
Zdenka Nečekalová
85 let Antonín Ticháček

90 let Antonie Rašková

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Vítání občánků
V neděli 20. 2. 2005 byly přivítány do svazku obce tyto děti:

Pavlína Musilová

Ondřej Grešák
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Radim Třetina

Julie Mauksová

Přivítali jsme je s radostí a láskou v srdci.
Děkujeme dětem z hudební školy a paní učitelce Daně Otáhalové za krásný
program.

Kolik nás přibylo
Radim Třetina
Julie Mauksová
Ondřej Vrána
Daniel Borek
Rodičům k narození jejich děťátka blahopřejeme.
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Opustili nás
Františka Ticháčková
František Hudec
Marie Ježáková
Josef Slomek
Jan Vrána
Františka Dubská
Marie Hýbnerová
Josef Lakomý
Vilém Gregárek
Všem pozůstalým projevujeme tímto upřímnou soustrast.

Pro zajímavost
V měsících prosinci 2004, lednu a únoru 2005 se do naší obce přihlásilo
k trvalému pobytu 10 občanů a odhlásilo se 5 občanů.
K 1. lednu 2005 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 1999 ob−
čanů. K 28. 2. 2005 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 1997 občanů,
z toho 995 mužů a 1002 žen. Průměrný věk občanů v obci Troubky je 41 let.
Připravila Ilona Sychravová

Moudrost slavných
Nové lži se poslouchají lépe než staré
pravdy.
A. P. Čechov

Nejpříjemnější život vedou ti, kteří
nemyslí.
Cicero

Není nebezpečných žen, jsou jenom
slabí muži.
A. Maurois

Nevidět na ženské nový hadr, to je pro
ni největší urážka.
K. Poláček

Přátele napomínej tajně, ale chval je ve−
řejně.
Leonardo da Vinci

Staroba je nevyléčitelná choroba.
Seneca

Posedlý idealista je ochoten pro své
ideály udělat ze světa třeba peklo.
R. Fangen

Humor je sůl země, a kdo je jím dobře
prosolen, uchová se dlouho čerstvý.
K. Čapek

Čestní muži se žení rychle, moudří ni−
kdy.
M. de Cervantes

Svěř ženě tajemství, ale nejdříve jí
vyřízni jazyk.
Arabské přísloví
LK
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Zadáno pro ženy
Vepřový guláš na pivu
1 kg vepřové plece, 5 cibulí, 2 lžíce sádla, mletý pepř, kmín,
2 krajíce chleba, 3 stroužky česneku, 1 l světlého piva, 2 lžíce
kečupu, sůl ,voda.
Na sádle mírně osmažíme pokrájenou cibuli s česnekem, při−
dáme nakrájené maso, osolíme a osmahneme.Opečené maso
okořeníme a podlijeme částí piva. Ve zbylém pivu rozmícháme
nakrájený chléb, a když se guláš vypeče, tak k němu přilijeme
pivo s chlebem. Podusíme, až je maso měkké, asi 1 hod. V pří−
padě potřeby dolijeme vodou. Když je maso měkké, chuť omáč−
ky zjemníme kečupem. Guláš podáváme s chlebem.
v

Kuřecí kapsa
Chceme−li dát kuřecímu masu výraznou chuť, musíme ho ně−
čím naplnit. Kuřecí prsa vykostíme v jednom celku, uděláme upro−
střed kapsu, kterou můžeme plnit různými náplněmi. Např. − tuk,
cibulka, játra, houby, osmažit,osolit, opepřit, naplnit kapsu, ma−
so uzavřít párátkem, osolit,opepřit, obalit v mouce, osmahnout
na pánvi a dále dusit. Hotové maso podáváme s rýží nebo bram−
borem. Jiná náplň dle vlastního výběru − salám s plesnivým sý−
rem.
v

Bramborové šátečky
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme, postrouháme, osolí−
me a děláme z nich malé kulaté placičky, které plníme sladkou
náplní − tvaroh, cukr, žloutek. Placičky uzavřeme a opékáme
z obou stran na pánvi dozlatova. Hotové šátečky posypeme
cukrem a podle chuti i skořicí.
v

Velikonoční mazanec
1/4 kg hladké mouky a 1/4 kg polohrubé mouky, 10 dkg más−
la, 10 dkg cukru, 2 žloutky, 1/4 l mléka, 8−10 dkg kvasnic, citro−
nová kůra, hrozinky, mandle, kandované ovoce, ořechy.
Mléko, cukr, kvasnice dát vykynout, přidat máslo, žloutky, vy−
míchat v tuhé těsto, nechat odpočinout na vále asi 3/4 hodiny.
Těsto převálet, přidat citronovou kůru, ořechy, mandle, kando−
vané ovoce, nechat 1/2 hodiny kynout, rozdělit na 4 díly a udě−
lat bochánky, dát je na plech a nechat odpočinout 1/4 hodiny.
Před pečením bochánky potřeme mlékem s rozšlehaným žlout−
kem a můžeme přidat špetku cukru. Pečeme v dobře vyhřáté
troubě asi 1 hod.
Z uvedeného těsta můžeme dělat i vánočku − rozdělíme těsto
na 8 dílů a spleteme z nich vánočku.
J.S.
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Inzerce

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kancelář

smluvního partnera SMP
Jiří Vybíral - BETA PLYN

U nově plynofikovaných objektů

Nám. Svobody 17
750 02 Přerov
Tel.:
581 209 296
Fax:
581 203 374
e-mail: jiri.vybiral@volny.cz
Otevírací doba
Pondělí 8.00 - 12.00
Úterý
8.00 - 12.00
Středa 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
Pátek
zavřeno

13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00

přijímá žádosti o připojení k distribuční
soustavě
přijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynoměrů (bezplatně)
U stávajících zákazníků SMP přijímá
žádosti na změnu odběratele
žádosti na změny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynoměru

ní
lex
p
k o ml u ž b y i
s last
e
b
v o fikac
no
ply

Zákaznická linka SMP
840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.smpas.cz

vvv
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Humor
Otec učí svého malého syna plavat. Po něja−
ké době chlapec povídá:
„Tati, nemohli bychom toho už nechat?“
„Pročpak, už tě plavání nebaví?“
„Ale ano, baví mě, jen už nemám žízeň …“
U rozvodového soudu.
„Manželce jsem dával všechny peníze. Ale
o jejím hospodaření svědčí to, že za devět
let manželství jsme se zmohli akorát na
pět dětí!“
„Konečně nemusíme počítat každou korunu,“
říká manžel manželce.
„Opravdu? A jak se ti to podařilo?“
„Jsme totiž na mizině!“
Na břehu malého zapadlého ostrova stojí
u jediné palmy zarostlý otrhaný muž a má−
vá na projíždějící loď.
„Kdo to je, kapitáne?“ ptá se jeden z ces−
tujících.
„To já nevím, ale pokaždé, když plujeme
okolo, dává najevo velkou radost …“
Učitelka se ptá žáků: „Kdopak z vás ví, kdo je
to kladný a kdo záporný hrdina?“
Přihlásí se Pepíček Novák a říká: „Prosím, po−
licista je kladný hrdina a zloděj záporný.“
„Správně. A proč?“
„Protože policista klade otázky a zloděj zapí−
rá …“

V zoologické zahradě žadoní malý Jarou−
šek: „Mami, tati, já bych se chtěl povozit
na oslovi.“
Matka se obrátí na manžela a řekne: „Vez−
mi toho kluka na ramena, ať přestane otra−
vovat!“
Vrátí se muž domů, vidí svou ženu − blondý−
nu, jak přikládá na zeď mokré ručníky. Ptá se:
„Proč máčíš tu zeď?“
„Ale, doktor mi doporučil, abych dávala stu−
dené obklady na místo, kde jsem se praštila
…“
„Můj manžel má maturitu a pořád si plete
mě, mně a mne!“
„Jo, to můj manžel má dokonce vysokou
a plete si mě a servírku z Berouna!“
Důchodkyně se ptá přítelkyně, též penzistky:
„Co jsi letos dostala k Ježíšku?“
„Bohužel bačkory …“
„A co sis přála?“ „Pantofle!“
„Ó ano, chodím často k lékaři,“ vyprávěl
starý zdravý pán.
„Lékaři přece chtějí být živi. Zajdu si vždy
koupit do lékárny, co mi lékař předepíše,
neboť i lékárníci chtějí být živi.
A když pak přijdu domů, tak hodím pěkně
všechny léky do kamen.“ „A proč to?“
„No já přece chci být také živ …!“
LK
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