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Slovo redakce
Vážení občané,
na začátku nového roku obvykle plánujeme,
jaké akce máme před sebou. Letošní rok je ale
výjimkou, hned v prvním čísle chceme tak trochu
bilancovat a chválit. Jako obvykle se u nás tříkrálová sbírka setkala s velkým pochopením a s
celkovou částkou 41.245,50 Kč jsme se zařadili
mezi nejštědřejší. Všem občanům, kteří přispěli,
děkujeme. Podle informací sdělovacích prostředků má náš národ velké sociální cítění a přispívá na pomoc potřebným v hojné míře.
Letošní zima nás překvapila bohatou sněhovou nadílkou, jakou pamatují jen nejstarší obyvatelé. Každodenní pohled na další sněhový příděl
nám dělal vrásky a obvyklé silné mrazy k tomu
ještě přispívaly. Musíme pochválit pracovní četu
obecního úřadu, která včasným odhrnováním
sněhu ze silnic zabezpečila, že se nám bezpečně chodilo po cestách i za velkého sněhu.
Dlouhá zima s vysokou sněhovou vrstvou znepříjemnila život divoké zvěři v lese, členové naší
myslivecké společnosti na ni nezapomněli a roz-

váželi do remízek krmivo. I to je chvályhodný příklad obětavé práce, který si zaslouží pochvalu.
Děti si letos užily zimních sportů, že je na
sklonku zimy už přestaly bavit. Ostatně v únoru
jsme všichni zasedali k televizním obrazovkám
sledovat olympijské hry. Po dlouhé zimě se těšíme z prvních zelených lístků, z prvních kvítků
– poslů jara. Jenom obavy z ptačí chřipky nám
dělají starosti.
A co nás čeká v dalším období? V druhém
čtvrtletí se u nás budou konat volby do Poslanecké sněmovny ČR. Této akce bychom se měli
zúčastnit všichni dospělí.
Měli bychom sledovat volební programy politických stran a rozhodnout volbu podle svého
uvážení. V žádném případě bychom neměli tuto
akci přehlížet. Jak významná je to událost, můžeme usuzovat i podle toto, že i prezident republiky v novoročním projevu vyzval všechny občany,
aby šli k volbám.
Jarní pohodu a dobrou náladu přeje
redakce

A léta bûÏí...
Náv‰tûva velvyslankynû USA paní Shirley Temple-Blackové v Troubkách
Před patnácti lety ( 21. září 1991)
navštívila naši obec paní Shirley
Temple-Blacková.
Narodila se v r. 1928 v Kalifornii
a od čtyř let zářila na filmovém
nebi jako dětská hvězda Hollywoodu. Její osobní kouzlo zasáhlo celou jednu generaci a diváci
Shirley Tem- byli nadšeni odvážnou „mrňavou
p l e - B l a c k , holčičkou.“ Přelomem v její karijak ji známe éře se stala třicátá léta, kdy Shirz jejích nej- ley (jako šestiletá) pobývala na
úspěšnějších prvním místě v žebříčku oblíbedětských rolí. nosti. V tehdejších rozhovorech
se objevila i její překvapivá věta, pro úspěšné
dětské filmové hvězdy naprosto neobvyklá.
Ta věta zněla: „Snad jsem byla nejšťastnějším dítětem světa.“
V padesátých letech se Shirley stáhla z filmového světa a postupně nastartovala svou další
kariéru – vstoupila do politiky. V roce 1990 byla
jmenována velvyslankyní v Československu
a v této funkci navštívila také naši obec – hřbitov, kde uctila památku šesti padlých amerických
letců.

Přivítání velvyslankyně USA starostou obce,
panem Stanislavem Zatloukalem
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Zápis velvyslankyně do obecní kroniky

Milé uvítání vzácného hosta členy hanáckého
souboru, i těmi nejmenšími

U hrobu amerických letců na hřbitově

Rozloučení s občany Troubek

H. Obrtelová
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Pranostiky
Pr‰í-li na 1. dubna, b˘vá mokr˘ máj.
Velk˘ pátek de‰tiv˘ – dûlá rok Ïízniv˘.
Pr‰í-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tﬁe‰ní.
Pr‰í-li o velikonoãním Hodu, bude v létû nouze o vodu.
Hezky-li na BoÏí hod velikonoãní, s prací na poli zãerstva poãni.

Na‰i dopisovatelé
Vzpomínka na Jana Masaryka
Na začátku letošního roku vysílal Český rozhlas
čtyřdílný cyklus s názvem „Osudný krok Jana
Masaryka,“ v němž byly líčeny poslední dny,
hodiny a minuty našeho bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka.
Dne 10. března tohoto roku tomu bude právě
58 let, co tragicky skončil život tohoto velmi
populárního politika. Dodnes ještě existují určité pochybnosti, zda šlo tehdy o sebevraždu,
vraždu, či nešťastnou náhodu, jak bylo v onom
rozhlasovém dokumentu líčeno. Výpovědi tehdejších svědků se totiž dosti různily, i když se
většina z nich klonila spíš k sebevraždě. Pochybnosti o tom však stále existují, neboť v lednu
minulého roku bylo v televizních zprávách oznámeno bez bližšího komentáře, že policejní protokol o smrti Jana Masaryka byl zfalšován. Mám
zato, že tu skutečnou pravdu se už asi nikdy
nedozvíme.
Jan Masaryk navštívil v únoru 1948 také obec
Troubky, jak ukazují připojené fotografie, aby uctil
památku amerických letců, sestřelených v letecké bitvě nad obcí v prosinci 1944 a zapsal se do
obecní kroniky.
Že měl Jan Masaryk smysl pro humor, dokazují
četné historky, z nichž zde uvedu jednu. Když
Henlein, vůdce Hitlerovy páté kolony v Československu, přišel v roce 1938 do Anglie, přijali ho
a hostili někteří význační Angličané. Žádal také
o přijetí u Jana Masaryka. V určenou hodinu přišel na československé vyslanectví s atletem, který byl zřejmě agent gestapa. Oba dovedli do
Janovy pracovny a Henlein představil svého průvodce, který, jak řekl, byl vždy přítomen jeho rozmluvám.
Jan se usmál a urovnav čtyři židle u stolu, řekl
svým nejpříjemnějším způsobem: „Musíte-li být
dva na jednoho, doufám, že nebudete namítat,
když přivedu svého zástupce“.

Henlein souhlasil. Jan otevřel dveře a hvízdl.
Přiklusal aberdeenský terrier Gillie a zaujal své
místo na židli vedle Jana.
Správcem domácnosti Jana Masaryka, který
měl svůj byt v horním patře Černínského paláce,
byl Václav Topinka, který již předtím působil ve
službách dřívějšího ministra Beneše. Jeho paní
se ujala kuchyně, přestože se starala o své dva
malé synky. Chlapce si Jan Masaryk nesmírně
oblíbil, snad v nich viděl své dva synovce, Herberta a Leonarda, o něž přišel za války.
Jednou, to bylo v roce 1947, se konala na Strahově u příležitosti návštěvy jugoslávského maršála Tita vojenská přehlídka a následně pak
recepce v Černínském paláci. Když všichni
zasedli, Jan Masaryk si po chvíli pod stolem
natáhl nohy a do něčeho narazil. Poodhrnul dole
ubrus, zavolal svého správce a šeptal mu do
ucha: „Tak klid, Václave, Venouše nehledejte, spí
tady pod stolem, ale nikomu ani muk …“ Vedle
seděl maršál Tito, hosté, diplomaté a klučina jim
klidně chrupal u nohou.
Po válce se za Janem Masarykem sjížděli četní významní hosté, mezi jinými i generál Eisenhower. Když mu ministr představoval také svého správce a jeho ženu, zeptal se jich generál,
zda mají děti. „To víte, že mají, dva kluky,“ odpověděl ministr. Když mu je přivedli, generál vzal
Vendu do náruče. Bylo mu pět let, nějak se mu
to nelíbilo a začal Eisenhowera boxovat. „Vidíte,
nedá se,“ smál se generál. „A co to při tom povídá?“ – „Že má nožičky, a tak chce běhat a ne
chovat,“ překládal mu ministr.
Jan Masaryk byl také jedním ze tří demokratických ministrů, jimž byly zaslány krabičky
s výbušninou a jen díky obezřetnosti personálu
nedošlo tehdy k tragédii. Bylo zjištěno, že krabičky připravil a odeslal truhlář Kopka z Krčmaně. Poznal jsem tohoto muže, když jsem se
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se svými přáteli Janem Smolkou a Františkem
s Janem Masarykem to bylo rozloučení také
Procházkou zúčastnil v Krčmami honu na zajíce
s tím, co pro všechny představovala svobodná,
a oni mě na něj upozornili, že to je ten výrobce
demokratická republika.
výbušných krabiček.
V souvislosti s tímto případem pak
docházelo k podivným úmrtím. Jako třeba
vládní rada JUDr. Marianko z ministerstva
spravedlnosti, který z pověření vlády měl
dohled nad objasňováním krčmaňské aféry. Po odhalení pachatele pátral, kdo stál
v pozadí akce, ale po únorových událostech byl zatčen a uvězněn. Ani pak se
netajil svým podezřením před svým spoluvězněm, agentem StB. Brzy nato byl nalezen v cele uškrcen ručníkem.
Oficiální diagnóza smrti – sebevražda.
Další obětí byl kapitán Knotek, který
zahynul po roce 1948, jemuž komunisté
nemohli zapomenout jeho účast při objasPřivítání předsedou národního výboru Františkem
ňování případu. Poslední obětí pak byl sám
truhlář Kopka, kterého v Krčmami přejelo Kamelandrem
neznámé auto.
Byl jsem poněkud udiven, když jsem před
časem v rozhlase vyslechl názor bývalého
krčmaňského předsedy národního výboru,
že ta krabičková aféra prý byla jako provokace zinscenována národními socialisty.
Ani k tomu neměl hlasatel co říci, ačkoliv
skutečná fakta o případu byla již dávno
známa.
S Janem Masarykem se podle zpráv přišlo rozloučit na čtvrt milionu lidí. Stál jsem
tehdy se svými kolegy a panem továrníkem
Ladislavem Daňkem z Vlkoše na přeplněném Václavském náměstí, kudy se pohřební průvod ubíral. Trvale se mi vryl do paměti obraz, jak za rakví kráčel zhroucený
prezident Beneš, podpírán paní Hanou Malé děti vítají vzácného hosta (chlapec je Jirka Tomšů,
a svým tajemníkem. Hluboké ticho bylo jen neznámé děvčátko)
přerušováno hlasitým pláčem přítomných
lidí, kteří si zřejmě uvědomovali, že

Zápis do kroniky

U památníku amerických letců

Oldﬁich Kupãík
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Informace obecního úﬁadu
Na zasedání zastupitelstva konaném dne
25. 1. 2006 byl schválen rozpočet obce, který
v příjmové části počítá s částkou 21 801 000 Kč
a ve výdajové části pak s částkou 19 416 000 Kč.
Finanční prostředky ve výši 2 385 000 Kč (rozdíl
mezi příjmy a výdaji) jsou účelově vázány na
splácení úvěrů poskytnutých obci v předešlých
letech (výstavba ČOV, multifunkční datová síť).
Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu obce
bude vynaloženo na běžné provozní výdaje týkající se jak financování chodu obecního úřadu
a složek s ním spojených (knihovna, hřbitov,
bytové hospodářství, požární ochrana apod.), ale
také financování organizací zřízených obcí
(Základní škola a Mateřská škola Troubky). Celý
schválený rozpočet je uveden v příloze č. 1 tohoto příspěvku.
Většinu občanské veřejnosti však budou jistě
zajímat informace vztahující se k větším opravám a případně investicím v obci. V tomto směru je v letošním roce největší investicí dobudování I. etapy výstavby obecní multifunkční
datové sítě, tj. v první fázi zprovoznění služeb
kabelové televize a dokončení projektu výstavby II. a III. etapy výstavby této sítě v obci. Ve
schváleném rozpočtu byla na dokončení této
etapy vyčleněna částka ve výši 1 800 000 Kč.
Zřejmě však bude nutné tuto částku v průběhu
roku navýšit, abychom vyrovnali všechny své
závazky vztahující se k budování této I. etapy.
Zprovoznění sítě provázely určité problémy,
které se dodavatel snažil odstranit a věřím, že
po definitivním předání sítě provozovateli
(začátkem dubna 2006), tj. Kabelové televizi
Přerov, se budou problémy objevovat již jen
ojediněle. Na celé dílo má obec samozřejmě
poskytnutou záruku od dodavatele, kterou
v případě větších potíží se sítí uplatníme.
Z budování této I. etapy sítě jsme se poučili
a věřím, že získané zkušenosti nám pomohou
předcházet vzniku problémů při budování dalších etap tohoto díla. V příloze č. 2 tohoto příspěvku pak uvádíme přehled poskytovaných služeb společnosti Kabelová televize Přerov.
V minulém čísle Zpravodaje jsem přislíbil zveřejnění „katalogu“ místních komunikací. Nevlídné zimní počasí nám však nedovolilo získat nutné podklady a dopracovat je do podoby, o jaké
jsem mluvil v minulém čísle Zpravodaje. Rovněž
členům zastupitelstva bude definitivní verze
předložena až na červnovém zasedání, avšak
prvotní materiál – jakýsi přehled o současné
situaci, Vám nabízím k seznámení v příloze č. 3

příspěvku (tento materiál mají k dispozici také
zastupitelé).
A co se bude v letošním roce dít v oblasti údržby a oprav místních komunikací? Především se
budou zpracovávat projektové dokumentace
a možná dojde v podzimních měsících i na zahájení stavebních prací. V současné době je
v konečné fázi přípravy projekt opravy místní
komunikace v ulici Na Dolách, přičemž tento
projekt je realizován v rámci širšího projektu
budování infrastruktury u sportovního areálu Na
Dolách, kde by kromě sportovní haly měly v blízké době být vybudovány 2 tenisové kurty (soukromý investor) a hřiště s umělým povrchem
(investor TJ Sokol Troubky), jehož realizace je
však podmíněna získáním dotace. Obec tedy
v této lokalitě hodlá opravit místní komunikaci
a dále v rámci samostatného projektu vybudovat parkoviště pro návštěvníky současných
i budoucích sportovišť a pro ubytované na obecní ubytovně. Součástí tohoto projektu je i výstavba dětského hřiště v místě, kde byly dříve umístěny stavební buňky. Tento projekt se bude
ucházet o finanční podporu z ministerstva pro
místní rozvoj, případně z ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, ovšem až pro přidělení
dotací v roce 2007 (pro získání dotace potřebujeme získat stavební povolení, což je reálné
někdy v letním období letošního roku a uzávěrka žádostí dotací pro daný rok bývá do konce
ledna daného kalendářního roku).
Letošní zima také značně zpomalila práce na
projektu oprav dalších místních komunikací. Pro
zpracování projektu jsou totiž nutné geodetické
podklady a ty při letošní bohaté sněhové nadílce nebylo možné zpracovat. Tudíž musíme předpokládat, že pravomocné stavební povolení získáme později, než v uváděném měsíci květnu.
Pravděpodobnější je termín červen – srpen 2006.
Po vydání stavebního povolení by bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Ovšem
vzhledem k probíhajícím legislativním změnám
v zákoně o zadávání veřejných zakázek si
nejsem jist, zda bude reálné zahájit stavební práce ještě v letošním roce. A kterých komunikací
se projekty týkají? Zastupitelé rozhodli, že prioritu bude mít oprava místní komunikace v Nové
ulici a dále pak v části ulice Kout. Mimo to bude
také zpracován projekt výstavby chodníku k naší
škole, respektive jeho dokončení, a dále budou
provedeny některé menší opravy na místních
komunikacích, a to vlastními silami. Přesnější
informace Vám budu schopen sdělit v příštím
vydání Zpravodaje.
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V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás také
informoval o provádění sběru velkoobjemového
odpadu v obci. Plánujeme, že první „sběrová“
sobota by byla zahájena v druhé polovině měsíce dubna a ukončení tohoto sběru je předběžně
plánováno na konec května. Opakování této
akce pak proběhne v podzimních měsících.
Podrobněji budete o této akci informováni místním rozhlasem nebo SMS infokanálem. Podrobnosti akce budou také vyvěšeny na úřední desce (i elektronické) a v místních obchodech.
Do 5. 5. 2006 pak opět budeme ve spolupráci
s Diakonií Broumov pořádat humanitární sbírku
šatstva. Rovněž termín konání této akce Vám
bude sdělen způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
V příloze č. 4 se pak můžete seznámit s přehledem nákladů na odpadové hospodářství obce
v letech 2001 – 2005, které bylo již dříve zveřejněno na úřední a elektronické desce naší obce.
V letošním roce vynaloží obec také finanční
prostředky na snížení energetické náročnosti
budov v jejím majetku. Proto budou zčásti vyměněna okna ve školní jídelně a v kulturním domě.
Práce na těchto objektech, které by měly přispět
především ke snížení nákladů na vytápění,
budou jistě pokračovat i v dalších letech.
V rámci krajského dotačního programu jsme
požádali o finanční prostředky na opravu hasičského vozidla Avia a na nákup vozidlové a přenosných radiostanic. Požádali jsme o maximální výši dotace, tj. o 200 000 Kč, a vzhledem
k tomu, že je takřka na „spadnutí“ převedení naší
jednotky sboru dobrovolných hasičů do JPO III,
je šance získat dotaci z tohoto programu oproti
minulým letům vyšší.
V souvislosti s hasiči a krizovým řízením došlo
ke změnám řízení na obecní úrovni. Bylo změněno složení místní povodňové komise (viz příloha č. 5) a jako pracovní orgán starosty pro
řešení krizových situací, tedy nejenom povodní,
byl ustaven krizový štáb obce (viz příloha č. 6).
První zasedání krizového štábu obce již proběhlo a na programu jednání mělo přípravu opatření v případě výskytu ptačí chřipky v blízkosti naší
obce, či přímo v naší obci. Tato situace nám
bohužel reálně hrozí, jelikož v blízkosti naší obce
se nachází rozsáhlé vodní plochy, které jsou
hnízdištěm mnohých druhů ptactva, především
však vodního. V příloze č. 7 proto uveřejňujeme
obecné informace vztahující se k ptačí chřipce.
Od 20. 3. 2006 jsme v rámci veřejně prospěšných prací zaměstnali 2 občany naší obce.
Budou se komplexně starat spolu se stálými
zaměstnanci o veřejná prostranství, pečovat
o veřejnou zeleň a budou se také podílet na běžné údržbě objektů v majetku obce. To však zna-

mená, že v letním období nebude obec zaměstnávat tolik brigádníků z řad studentů jako v předchozích letech. Budeme si vybírat na základě
získaných zkušeností, ale určitě dáme příležitost
také nově nastupujícím studentům brigádníkům.
Přihlášky na brigádu si mohou jednotliví uchazeči podávat až do konce měsíce dubna letošního roku. O přijetí či nepřijetí na brigádu a stanovení případného termínu výkonu brigády jim
bude sděleno písemně do konce května 2006.
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne
15. 3. 2006 byla jako každoročně projednána
výroční zpráva o hospodaření s Fondem obnovy a rozvoje bydlení k datu 31. 12. 2005. Stručný výtah z této zprávy Vám předkládám v příloze č. 8.
Již na lednovém zasedání zastupitelstva pak
bylo rozhodnuto vrátit do 31. 3. 2006 na účet
ministerstva pro místní rozvoj návratnou finanční výpomoc ve výši cca 38 500 000 Kč, přičemž
tyto finanční prostředky byly určeny na zřízení
obecního Fondu obnovy a rozvoje bydlení, čili
Fondu pro poskytování úvěrů na opravy bydlení
v obci. Jak mnozí jistě zaznamenali, program
poskytování úvěrů s 3 % úrokem z tohoto Fondu pokračuje i v letošním roce, když uzávěrka
podání žádostí o úvěr byla stanovena na
12. 4. 2006. S poskytováním úvěrů z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce počítáme i v dalších letech.
Jelikož však poptávka po těchto úvěrech
nepřesahuje částku 2 miliony Kč ročně, chtěli
bychom finanční prostředky Fondu využít i jinak.
Po vrácení návratné finanční výpomoci do státního rozpočtu by na účtu Fondu zbylo aktuálně
asi 7,5 milionů Kč. Proto bychom chtěli využít
pro realizaci obecních projektů (opravy místních
komunikací, opravy v kulturním domě, ve školní
jídelně, budování infrastruktury sportovního areálu Na Dolách apod.) částku 4–5 milionů Kč.
Podotýkám, že letos by nám občané měli vrátit
na splátkách více jak 2,5 milionu Kč, a proto
i v dalších letech by se stálý zůstatek Fondu
pohyboval mezi 2–5 miliony Kč. Zdá se nám,
míním tím členy rady, že při stávajícím růstu cen
stavebních prací a materiálů by nebylo nejmoudřejší nechat tyto finanční prostředky pouze
„ležet“ na účtu. Zvláště, když úroky z vkladů jsou
takřka mizivé a v obci je stále co budovat
a vylepšovat. Je to však také závislé na stanovisku ministerstva pro místní rozvoj ohledně použití těchto prostředků po vrácení návratné finanční výpomoci do státního rozpočtu, ale je to také
záležitost právního výkladu, jelikož v naší obecně závazné vyhlášce upravující poskytování úvěrů z Fondu je ustanovení, že o případném dalším
využití prostředků Fondu může rozhodnout
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zastupitelstvo obce po vrácení prostředků do
státního rozpočtu.Více budeme vědět až v závěru měsíce dubna nebo začátkem května letošního roku.
Závěr příspěvku se bude týkat voleb. Mnozí
jste zcela jistě zaznamenali, že prezident republiky vyhlásil na termín 2. – 3. června 2006 konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky. V naší obci budou opět ustaveny 2 okrskové volební komise a v řádně zveřejněných termínech budou moci volební strany
delegovat do těchto komisí své zástupce. Věřím,
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že stejně jako v předchozích letech, kdy v naší
obci probíhaly jakékoliv volby, nebude ani tentokrát jejich průběh ničím narušen. Všem občanům, kteří se voleb zúčastní přeji „šťastnou ruku“
při volbě a doufám, že nově zvolení poslanci
budou více „slyšet“ hlas obcí.
K blížícím se Velikonocím přijměte přání jejich
radostného prožití a mnoho sil při zdolávání jarní únavy.
Radek Brázda

Pﬁíloha ã. 1
NÁVRH ROZPOâTU OBCE TROUBKY NA ROK 2006
âást A – P¤ÍJMY v tis. Kã
PAR

POL TEXT

1019
2321
3314
3319
3349
3612
3612
3612
3613
3632
3639
3722
3722
3722

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1337
1341
1343
1344
1347
1361
1511
2441
2460
4112
4139
4213
2131
2132
2111
2132
2112
2111
2132
2141
2132
2111
2111
2111
2112
2324

DaÀ z pﬁíjmu fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti
DaÀ z pﬁíjmu fyzick˘ch osob ze SVâ
DaÀ z pﬁíjmu fyzick˘ch osob z kapitálov˘ch v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob
DaÀ z pﬁíjmu právnick˘ch osob za obce
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psÛ
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj
Správní poplatky
DaÀ z nemovitostí
Splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ od obcí
Splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ od obyvatel
Neinvestiãní pﬁijaté dotace ze SR v rámci SDV
Ostatní pﬁevody z vlastních fondÛ
Investiãní pﬁijaté dotace ze státních fondÛ
Pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
Pﬁíjmy z pronájmu ostatních nemovistostí (âOV)
Knihovna – pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
Kulturní dÛm – pﬁíjmy z pronájmu
Zpravodaj – pﬁíjmy z prodeje
Bytové hospodáﬁství – pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
Bytové hospodáﬁství – pﬁíjmy z pronájmu bytÛ a ubytovny
Pﬁíjmy z úrokÛ
Nebytové hospodáﬁství – pﬁíjmy z pronájmu
Pohﬁebnictví – pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
Komunální sluÏby – pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
Sbûr a svoz kom. odpadÛ – pﬁíjmy z prodeje sluÏeb a v˘robkÛ
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ – pﬁíjmy z prodeje zboÏí
Sbûr a svoz komun. odpadÛ – pﬁijaté nekapitálové pﬁíspûvky

R 2005 po RO 7/05
2 700
1 180
190
2 850
4 250
5
600
38
30
7
10
50
1 350
63,6
4 767,70

125
960
5
60
12
100
1 300
980
250
50
75
15
90

2 811
932
154
3 186,80
227,8
5 459,70
5
550
38
31
7
10
50
1 356,90
79,4
4 897,70
341
135
1 859,40
172
960
5
60
17,9
100
1 350
1 048
190
84
75
9,9
30,2
109

sk/12/05 NÁVRH
R 2006
2 811,03 2 800
932,31
900
154,34
150
3 186,84 3 100
227,82
5 459,73 5 250
0
5
546,02
600
36,16
37
27,9
30
8,06
7
10
10
42,59
40
1 356,96 1 355
79,47
76
4 891,55 2 797
341
341
134,96
1 859,44
172,04
172
960
960
5,26
10
70,05
70
17,98
16
89,61
90
1 389,09 1 380
1 050,59
272
189,2
200
84,56
50
59,23
75
9,9
11
32,49
15
109,42
100
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5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310

2132
2111
2112
2133
2310
2324
2329
3111
2141

PoÏární ochrana – pﬁíjmy z pronájmu HZ
Místní správa – pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
Místní správa – pﬁíjmy z prodeje zboÏí
Místní správa – pﬁíjmy z pronájmu movit˘ch vûcí
Místní správa – pﬁíjmy z prodeje krátkodobého a DDHM
Místní správa – pﬁijaté nekapitálové pﬁíspûvky a náhrady
Místní správa – ostatní nedaÀové pﬁíjmy jinde nezaﬁazené
Místní správa – pﬁíjmy z prodeje pozemkÛ
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací – pﬁíjmy z úrokÛ
Zapojení pﬁebytku hospodaﬁení z roku 2005 do návrhu rozpoãtu 2006
Pﬁíjmy celkem

5
20
10

5
30
5

8,5
20
26
29,3
3
9,4
14
99,4
5

22 188

26 557

9
7
17,27
15
25,96
20
29,5
25
3
9,39
14,46
10
99,45
50
5,35
5
750,32
750
27 309 21 801

âást B – V¯DAJE v tis. Kã
PAR

POL TEXT

SILNICE
2212 5139 Místní komunikace – nákup materiálu
2212 5169 Místní komunikace – nákup ostatních sluÏeb
2212 5171 Místní komunikace – opravy a udrÏování
OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
2219 5139 Chodníky – nákup materiálu
2219 5171 Chodníky – opravy a udrÏování
2219 6121 Chodníky – investice
PROVOZ VE¤EJNÉ SILNIâNÍ DOPRAVY
2221 5193 V˘daje na dopravní územní obsluÏnost

R 2005 po RO 7/05

5
24
3 139,70

5
136
2 630

0
136
2 627,58

810
10
50
750

2
10

2
31
95,6

0
16
95,59

75
5
20
50

220

220

219,7

225
225

12,6

12,57

25
25

3

2,97

50
50

9,6
200
25,1
20
27,7

9,58
200,41
25,1
8,19
27,6

5
5
75

2
5
7
145

1,74
0,27
6,66
142,5

82
0
0
7
75

10
50
1 330

8
21
90
1 478

7,8
18,48
64,82
1 478

1 645
5
20
60
1 560

OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI V SILNIâNÍ DOPRAVù
2229 5139 Nákup materiálu (dopravní znaãky)
PITNÁ VODA
2310 6121 Vodovody, vodovodní pﬁípojky – investice
2321
2321
2321
2321
2321
2321

5139
5141
5169
5171
6121
6130

ODVÁDùNÍ A âI·TùNÍ ODPADNÍCH VOD
Nákup materiálu
Úroky vlastní
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Investice
Pozemky

3111
3111
3111
3111

5137
5139
5166
5171

P¤ED·KOLNÍ ZA¤ÍZENÍ
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
SluÏby konzultaãní (revize)
Opravy a udrÏování

3113
3113
3113
3113

5139
5166
5171
5331

ZÁKLADNÍ ·KOLY
Nákup materiálu
SluÏby konzultaãní (revize)
Opravy a udrÏování
Neinvestiãní pﬁíspûvky zﬁízen˘m PO

sk/12/05 NÁVRH
R 2006

3
246
10
10

375
5
200
50
20
50
50
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·KOLNÍ STRAVOVÁNÍ
3141 5139 Nákup materiálu
3141 5171 Opravy a udrÏování
3299
3299
3299
3299
3299
3299

5137
5139
5162
5169
5171
5172

OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI VZDùLÁVÁNÍ
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
SluÏby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Programové vybavení

âINNOSTI KNIHOVNICKÉ
3314 5139 Nákup materiálu
3314 5339 Neinvestiãní pﬁíspûvky ostatním PO
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319

5137
5139
5151
5153
5154
5164
5166
5169
5171
5229

OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI KULTURY
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Nájemné
SluÏby konzultaãní
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Ostatní neinvestiãní dotace neziskov˘m a podobn˘m organizacím

DOTACE CÍRKVÍM
3326 5223 Neinvestiãní dotace církvím a náboÏens˘m spoleãnostem
3341
3341
3341
3341
3341

5139
5162
5169
5171
6121

ROZHLAS A TELEVIZE
Nákup materiálu
SluÏby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Investice

OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI SDùLOVACÍCH PROST¤EDKU
3349 5138 Nákup zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje (Zpravodaj)
3399
3399
3399
3399
3399

5139
5169
5175
5192
5194

OSTATNÍ ZÁLEÎITOSTI KULTURY
Nákup materiálu
Nákup ostatních sluÏeb
Poho‰tûní
Poskytnuté neinvestiãní pﬁíspûvky a náhrady
Vûcné dary

OSTATNÍ TùLOV¯CHOVNÁ âINNOST
3419 5194 Vûcné dary
3419 5229 Ostatní neinvestiãní dotace neziskov˘m a podobn˘m organizacím

5
41

1,17
40,17

100
0
100

10
5
79
5
20
10

7
0
79
0
20
0

6,66
0
68,41
0
6,07
0

115
0
0
70
0
20
25

1
45

1
45

0
45

45
0
45

60
30
25
170
90
15
25
80
30

60
82
42
183
91
7,4
15
25
235
30

59,98
57,13
42
182,2
90,78
7,38
10,47
22,97
234,76
30

680
50
50
45
205
100
8
12
25
150
35

50

50

50

50
50

5

5
58
1,7
28
3 402

0
54,89
1,67
27,68
3 402,25

1 885
0
60
0
25
1 800

35

55

39,76

42
42

2
2
10
51
15

6
9
14
60
23

6,7
8,07
13,79
60
22,42

116
7
9
15
60
25

355

3
366

1,02
365,5

372
2
370

10

10

9,28

45

BYTOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
3612 5134 Prádlo

4 128
10

10
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
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5137
5139
5141
5151
5153
5154
5156
5162
5163
5166
5169
5171
5172
5362
5641
5660

Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
Úroky
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty
SluÏby telekomunikací a radikomunikací
SluÏby penûÏních ústavÛ
SluÏby konzultaãní (revize)
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Programové vybavení
Platby daní a poplatkÛ
Neinvestiãní pÛjãené prostﬁedky obcím
Neinvestiãní pÛjãené prostﬁedky obyvatel

75
60
6
35
225
35
50
40
12,1
100
10
250
5

15
110
7
85
195
39
50
49
22,1
125
20
500
0
0,2
190
5 819

1,29
89,93
6,62
88,65
210,16
36,16
43,3
48,43
11,66
115,33
14,23
499,63
0
0,2
190
1 105

50
182
12
15

46,12
181,84
11,84
13,51

6,5
5
10
20
14,5

5,5
0,89
7,46
0
14,48

240
30
25

0
30
8,26

11,9

11,9

16

16

15,99

50

69

68,95

722

1,1
33,2
54,3
720

1,07
33,2
54,32
710,45
0

15

38

37,94

5 795,20

VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ
3631
3631
3631
3631

5139
5154
5169
5171

Nákup materiálu
Elektrická energie
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování

3632
3632
3632
3632
3632

5137
5139
5154
5171
6121

Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Opravy a udrÏování
Investice

257
50
160
15

POH¤EBNICTVÍ
10
15
40

25

KOMUNÁLNÍ SLUÎBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje (popelnice)
Nájemné
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování

7
845

PÉâE O VZHLED OBCE A VE¤EJNOU ZELE≈
3745 5137 Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek

20
70

SBùR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU
5137
5138
5164
5169
5171

10
20

SBùR A SVOZ NEBEZPEâN¯CH ODPADU

3722
3722
3722
3722
3722

240
30
30
10

3635 6121 Investice

3721 5169 Nákup ostatních sluÏeb

0
2
12
20
10
300

240

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

3639 5329 Ostatní neinvestiãní dotace veﬁejn˘m rozpoãtÛm (Mikroregion)

50
182
10
15
44

V¯STAVBA A ÚDRÎBA INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ
3633 5171 Opravy a udrÏování
3633 5192 Poskytnuté neinvestãní pﬁíspûvky a náhrady
3633 6121 Investice

20
90
7
90
230
40
45
45
15
125
15
250
0
1
0
3 145

16
23
22
760
24
230
40
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3745
3745
3745
3745

5139
5156
5169
5171

Nákup materiálu
Pohonné hmoty
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování

11
5
40

32
40
8
103

31,96
39,11
6,64
102,05

35
45
10
100

90

83,82

90
90

3,5
5
47
30
5
34,7
10
35
7
13,5
11,4
3
8
35
0
3

3,52
4,4
46,64
29,76
2,28
34,7
8,13
28,9
6,18
13,45
11,27
0,6
5,37
15,61
0
3

427
3
5
20
30
4
40
15
35
7
14
12
3
6
230
0
3

950
247
86

870
200
60

861
170,72
59,1

1 100
850
185
65

1 800

1 907
3,2
268
517
179
12
10
20
90
90
63
240
210
25
230
270
13,2
92
75
205

1 900,72
3,2
267,99
516,31
178,74
11,51
3,52
7,91
84,35
86,62
51,79
233,87
205,65
21
203,84
251,39
13,2
96,88
70,55
203,08

5 178
2 000
0
250
550
190
12
10
15
75
100
20
230
210
25
210
260
0
50
70
200

80

OST. SOC. PÉâE A POMOC STAR¯M OBâANUM
4318 5192 Poskytnuté neinvestiãní pﬁíspûvky a náhrady
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512

5132
5134
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5162
5164
5166
5167
5169
5171
5194
5229

POÎÁRNÍ OCHRANA
Ochranné pomÛcky
Prádlo
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty
SluÏby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné
SluÏby konzultaãní
SluÏby ‰kolení a vzdûlávání
Nákup ostatních sluÏeb
Opravy a udrÏování
Vûcné dary
Ostatní neinvestiãní dotace neziskov˘m a podobn˘m organizacím

ZASTUPITELSTVO
6112 5023 Odmûny ãlenÛ zastupitelstev obcí a krajÛ
6112 5031 Povinné poji‰tûní na sociální zabezpeãení
6112 5032 Povinné poji‰tûní na veﬁejné zdravotní poji‰tûní
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171

5011
5019
5021
5031
5032
5038
5132
5134
5136
5137
5138
5139
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169

âINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
Platy zamûstnancÛ v pracovním pomûru
Ostatní platy (refundace)
Ostatní osobní v˘daje
Povinné poji‰tûní na sociální zabezpeãení
Povinné poji‰tûní na veﬁejné zdravotní poji‰tûní
Ostatní povinné poji‰tûní hrazené zamûstnavatelem
Ochranné pomÛcky
Prádlo
Knihy
Drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
Nákup zboÏí za úãelem dal‰ího prodeje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty
SluÏby po‰t
SluÏby telekomunikací a radiokomunikací
SluÏby penûÏních ústavÛ
Nájemné
SluÏby konzultaãní
SluÏby ‰kolení a vzdûlávání
Nákup ostatních sluÏeb

10
50
10
5
30
20
30
7
6
3
8
60
3

200
520
180
11
20
70
100
20
200
180
25
250
270
15
30
150

12
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
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5171
5172
5173
5175
5178
5192
5194
5229
5321
5361
5362
5363
5429
6119
6125
6130

Opravy a udrÏování
Programové vybavení
Cestovné
Poho‰tûní
Leasing (Locust)
Poskytnuté neinvestiãní pﬁíspûvky a náhrady
Vûcné dary
Ostatní neinvestiãní dotace neziskov˘m a podobn˘m organizacím
Neinvestiãní dotace obcím
Nákup kolkÛ
Platby daní a poplatkÛ
Úhrady sankcí jin˘m rozpoãtÛm
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
V˘poãetní technika
Pozemky

250
20
5
20
320
75
15
91

20
10

310
40
5
20
320
0
15
67
26
10
253
0,3
0,3
19
0
10

264,06
35,54
3,05
11,95
312,41
0
6,87
66,69
26
0,65
253
0,28
0,29
19,04
0
0

40

30

22,81

135

134,96

20
10

OBECNÉ P¤ÍJMY A V¯DAJE Z FINANâNÍCH OPERACÍ
6310 5163 SluÏby penûÏních ústavÛ
P¤EVODY VLASTNÍM FONDUM
6330 5342 Pﬁevod sociálnímu fondu obce
V˘daje celkem

270
30
3
15
261
0
10
75
26
1

0
10
25
25

19 416

âást C – FINANCOVÁNÍ v tis. Kã
PAR

POL TEXT
Splátka úvûru na stavbu âOV – SFÎP
Splátka úvûru na stavbu âOV – Volksbank
Splátka úvûru FORB
Splátka úvûru – v˘stavba datové sítû
Financování celkem

R 2005 po RO 7/05
1 308
500
63,6
0

SHRNUTÍ
Pﬁíjmy celkem:
V˘daje celkem:
Financování celkem:

1 308
500
79,4
0

sk/12/05 NÁVRH
R 2006
1 308 1 308
500
500
79,47
77
0
500
2 385
21 801
19 416
2 385

Návrh rozpočtu obce na rok 2006 je koncipován jako vyrovnaný s tím, že vyšší příjmy kryjí splátky úvěrů, které
má obec z předchozích let.
Rozpočet obce Troubky na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem dne 25. 1. 2006.
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Pﬁíloha ã. 2
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Pﬁíloha ã. 3
Seznam komunikací k opravû
Název ulice
Jubilejní
Kout
Louãka I.
Louãka II.
Louãka III.
Louãka IV.
Na Dolách
Nová ulice
Pﬁíãná
Roketská
Sadová (po sala‰e)
Sadová (bytovky)
Vrbí
Vrbí II.
Vrbí III.
Zahradní
Záhumení II.
Zárub
Krátká
Hﬁi‰tû – komunikace
Hﬁi‰tû – parkovi‰tû
CELKEM

Komunikace
délka
‰íﬁka celkem m2
179
6
1 074
109
7
161
5
1 568
200
4
800
177
4
708
171
4
684
173
4
692
167
5
835
320
6(4)
1 920
155
4
620
106
6
232
4,5
1 680
208
4,5 (7)
1 394
152
4,5
684
178
5
890
96
4
384
172
4
688
95
4
380
192
4,5
864
260
4
1 040
115
6
690
202
4
808
36
6
216
47
24
1 128
3 943

19 747

Poãet
V˘stavba
obyvatel Poznámka
domy
st. místa ostatní
10
4
1
26 chovatelsk˘ areál
11
6
11
7
12
8
26
8

–
5
2
5
3
6
5
2

4
–
4
2
–
1
1
–

32
10
37
16
38
30
69
20

prÛmyslová zóna

19
5
3
29
3
12
4
15
14
3

3
2

2

61

TH a.s., Zeltr s.r.o.

8
3
2
4
1
4
1

206

60

46
57
8
29
12
51
44
10

15

596

Pﬁíloha ã. 4
Přehled nákladů na odpadové hospodářství obce
Svoz komunálního odpadu za rok 2001
období
I. 01
II. 01
III. 01
IV. 01
V. 01
VI. 01
VII. 01
VIII. 01
IX. 01
X. 01
XI. 01
XII. 01
Celkem

hmotnost odpadu
19,4
16,9
17,9
18
20,8
14
16,3
16,2
15,9
31,5
16,9
13,7
217,5 t

cena za odpad
24 310,10 Kã
22 972,10 Kã
23 507,30 Kã
23 560,80 Kã
28 541,20 Kã
21 420 Kã
22 651 Kã
22 597,40 Kã
22 436,90 Kã
41 231,40 Kã
22 972 Kã
17 777,60 Kã
322 538,60 Kã

poznámka

Nagáno
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Mimo tyto výdaje na svoz popelnic bylo při úklidu obce (koše, úklid veřejných prostranství) odvezeno na skládku komunálních odpadů celkem 8,69 tun odpadů, přičemž výdaje za tento odpad činily celkovou částku 7 856 Kč (DPH pro svoz odpadů činila 5 %).
Tříděného odpadu bylo svezeno:
plasty – 5,2 tuny, sklo – 6,5 tuny.
Výdaje na mobilní svoz nebezpečného odpadu činily celkem 30 559 Kč.
Svoz komunálního odpadu za rok 2002
období
I. 02
II.02
III.02
IV.02
V.02
VI.02
VII.02
VIII.02
IX.02
X.02
XI.02
XII.02
Celkem

hmotnost odpadu
18,4
23,2
24,3
25,4
37,1
22,9
24,9
26,5
26,6
41,9
28,4
21,9
321,5 t

cena za odpad
27 759,00 Kã
30 459 Kã
34 559,60 Kã
35 178,30 Kã
52 205,00 Kã
33 772 Kã
34 897,10 Kã
35 797 Kã
35 853 Kã
54 905 Kã
36 865,80 Kã
33 210 Kã
445 460,40 Kã

poznámka

Oproti roku 2001: nárÛst o 104 t odpadu
nárÛst o 122 921,80 Kã

Mimo tyto výdaje na svoz popelnic bylo při úklidu obce (koše, úklid veřejných prostranství) odvezeno na skládku komunálních odpadů celkem 6,58 tun odpadů, přičemž výdaje za tento odpad činily celkovou částku 7 462 Kč (DPH pro svoz odpadů činila 5 %).
Tříděného odpadu bylo svezeno:
plasty – 8,451 tuny, sklo –11,861 tuny.
Výdaje na mobilní svoz nebezpečného odpadu činily celkem 24 862 Kč.
Svoz komunálního odpadu za rok 2003
období
I. 03
II. 03
III. 03
IV. 03
V. 03
VI. 03
VII. 03
VIII. 03
IX. 03
X. 03
XI. 03
XII. 03
Celkem

hmotnost odpadu
24,6
23,8
25,8
45,2
28,4
24,3
28,4
27,4
27,5
42,5
28,4
25
351,3 t

cena za odpad
34 728,30 Kã
34 278 Kã
35 403,30 Kã
56 761,20 Kã
36 865,80 Kã
34 560 Kã
36 865,80 Kã
36 303 Kã
36 360 Kã
55 243 Kã
36 865,80 Kã
34 953 Kã
469 187,20 Kã

poznámka

Oproti roku 2002: nárÛst o 29,8 t odpadu
nárÛst o 23 726,80 Kã
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Mimo tyto výdaje na svoz popelnic bylo při úklidu obce (koše, úklid veřejných prostranství) odvezeno na skládku komunálních odpadů celkem 10,63 tun odpadů, přičemž výdaje za tento odpad činily celkovou částku 12 055 Kč (DPH pro svoz odpadů činila 5 %).
Tříděného odpadu bylo svezeno:
plasty – 10,348 tuny, sklo –14,219 tuny.
Výdaje na mobilní svoz nebezpečného odpadu činily celkem 41 199 Kč.
Svoz komunálního odpadu za rok 2004
období
I. 04
II. 04
III. 04
IV. 04
V. 04
VI. 04
VII. 04
VIII. 04
IX. 04
X. 04
XI. 04
XII. 04

hmotnost odpadu
24,6
24,8
43,3
32,7
29,1
28,6
29,3
27,8
43,8
30,5
30
29,2

cena za odpad
35 610,30 Kã
35 725 Kã
57 082,70 Kã
40 251,60 Kã
40 410,20 Kã
40 106 Kã
40 532,10 Kã
40 146 Kã
61 539 Kã
41 843 Kã
41 529,00 Kã
41 026 Kã

poznámka

Celkem

373,7 t

515 800,90 Kã

nárÛst o 46 613,70 Kã

Oproti roku 2003: nárÛst o 22,4 t odpadu

Mimo tyto výdaje na svoz popelnic bylo při úklidu obce (koše, úklid veřejných prostranství) odvezeno na skládku komunálních odpadů celkem 15,14 tun odpadů, přičemž výdaje za tento odpad činily celkovou částku 18 904 Kč (DPH pro svoz odpadů činila do konce dubna 2004 – 5 %, od května
pak byla převedena do základní satby DPH, přičemž ta byla snížena na 19 %).
Tříděného odpadu bylo svezeno:
plasty – 11,501 tuny, sklo – 21,118 tuny, nápojové kartony – 0,318 tuny.
Ve sběrně společnosti KOVOS bylo občany odstraněno 279,503 tun kovů a 11,671 tuny papíru.
Výdaje na mobilní svoz nebezpečného odpadu činily celkem 56 487 Kč.
Svoz komunálního odpadu za rok 2005
období
I.05
II.05
III.05
IV.05
V.05
VI.05
VII.05
VIII.05
IX.05
X.05
XI.05
XII.05
Celkem

hmotnost odpadu
29,96
28,05
28,31
30,83
31,97
50,52
30,42
28,96
26,07
32,27
49,1
27,93
394,39 t

cena za odpad
40 608,00 Kã
39 198 Kã
39 390,00 Kã
41 250,00 Kã
42 091,00 Kã
65 029 Kã
40 947,00 Kã
39 870 Kã
37 737 Kã
42 312 Kã
63 981,00 Kã
39 110 Kã
531 523,00 Kã

poznámka

Oproti roku 2004: nárÛst o 20,69 t odpadu
nárÛst o 15 722,10 Kã
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Mimo tyto výdaje na svoz popelnic bylo při úklidu obce (koše, úklid veřejných prostranství) odvezeno na skládku komunálních odpadů celkem 21,592 tun odpadů, přičemž výdaje za tento odpad činily celkovou částku 20 011 Kč (DPH pro svoz odpadů činila 19 %).
Při úklidu skládky na hřbitově bylo odstraněno celkem 20,38 tun odpadu a výdaje činily celkem
21 366 Kč. Při sběru velkoobjemového odpadu bylo v podzimních měsících odstraněno z obce celkem 13,71 tun odpadů a výdaje na tento sběr činily celkem 14 373 Kč.
Tﬁídûného odpadu bylo svezeno:
plasty – 10,93 tuny, sklo – 23,62 tuny, nápojové kartony – 0,36 tuny.
Ve sběrně společnosti KOVOS bylo občany odstraněno 130,708 tun kovů a 13,754 tun papíru.
Výdaje na mobilní svoz nebezpečného odpadu činily celkem 65 723 Kč.
SOUHRN VYBRANÝCH ÚDAJU:
Místní poplatek za odpad je zaveden od roku 2002, pﬁiãemÏ v letech 2002–2005 byla jeho v˘‰e
následující:
2002 – 280 Kč/osoba (důchodci nad 70 let 140, děti 0–6 – 0 Kč, děti 6–15 let – 140 Kč)
2003 – 300 Kč/osoba (důchodci nad 70 let 150 Kč, děti 0–6 let – 0 Kč, děti 6–15 let – 150 Kč)
2004 – 300 Kč/osoba (důchodci nad 70 let 150 Kč, děti 0–6 let – 0 Kč, děti 6–15 let – 150 Kč)
2005 – 360 Kč/osoba (důchodci nad 70 let 180 Kč, děti 0–6 let – 0 Kč, děti 6–15 let – 180 Kč).
V poplatcích tak došlo od roku 2002 k navýšení o 80 Kč, což činí necelých 30 %.
Do‰lo také k nárÛstu tﬁídûného odpadu:
V roce 2001 bylo odvezeno celkem 11,7 tun tříděného odpadu (sklo, plasty),
v roce 2002 bylo odvezeno celkem 20,312 tun tříděného odpadu (sklo, plasty),
v roce 2003 bylo odvezeno celkem 24,567 tun tříděného odpadu (sklo, plasty),
v roce 2004 bylo odvezeno celkem 32,937 tun tříděného odpadu (sklo, plasty, nápojové kartony),
v roce 2005 bylo odvezeno celkem 34,91 tun tříděného odpadu (sklo, plasty, nápojové kartony).
Mimo to bylo v obci vytříděno v období 2004–2005 celkem 410,211 tun kovů, 25,425 tun papíru, a to
ve sběrně společnosti KOVOS.
Při úklidu veřejných prostranství a pravidelném sběru odpadů z košů bylo v období let 2001–2005
odstraněno celkem 62,632 tun odpadů.

Pﬁíloha ã. 5
âlenové povodÀové komise obce Troubky:
Mgr. Radek Brázda, starosta obce: mobil 737260606, krizové číslo: 725131267,
Ing. Josef Soušek, místostarosta obce: mobil: 739021800,
Vlastimil Zatloukal, velitel SDH Troubky: mobil 775321727
Pavel Kamelandr – zástupce velitele SDH, Pavel Mlčoch – preventista,
Emil Smolka – člen rady obce, Hana Obrtelová – tajemnice komise.

Pﬁíloha ã. 6
âlenové krizového ‰tábu:
Všichni členové povodňové komise (příloha č.5) a František Němčák – zastupitel a člen SDH Troubky, Vladimír Smolka – mistr Th a. s.Troubky, Josef Šimek - zaměstnanec obce a Antonín Kamelandr.
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Pﬁíloha ã. 7
BOJ PROTI PTAČÍ CHŘIPCE
Na základě vyhlášených mimořádných veterinárních opatřeních souvisejících s možným rozšířením ptačí chřipky a dále na základě informací poskytnutých zástupcům obce Krajskou
veterinární správou pro Olomoucký kraj sděluje
krizový štáb obce Troubky občanům následující
informace:
1) Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků:
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých
ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám
majitel ani správce území nálezu, je především
nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí), přičemž by
mělo být místo uložení ošetřeno desinfekcí
s virocidním účinkem, např. chloraminem,
2. spálení,
3. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na
jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
– kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik,
– kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti
(např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci),
– kontaktovat soukromého veterinárního lékaře,
který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box,
– podat informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.
Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).
2) Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
– k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepicí zakryjte vlasy,
– po provedené likvidaci si důkladně umyjte
ruce mýdlem.
Pﬁi nálezu vût‰ího poãtu uhynul˘ch ptákÛ (nad 5 kusÛ) nebo i jednotliv˘ch uhy-

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2006
nul˘ch vodních ptákÛ vÏdy kontaktujte
veterinárního lékaﬁe místnû pﬁíslu‰né
krajské veterinární správy.
3) Jaká opatření je možné provést k ochraně chovů drůbeže před zavlečením ptačí
chřipky:
Virus ptačí chřipky je vylučován výkaly
a k infekci dochází především perorální infekcí.
Z tohoto poznatku se odvíjí strategie preventivních opatření, která mají za cíl zamezení přímého či nepřímého kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a zabránění nepřímého přenosu infekce
kontaminovaným krmivem, případně vodou.
Opatření:
V chovech, kde je to možné, chovat drůbež
v uzavřených objektech a zajistit dodržování
obecných preventivních opatření
– desinfekční rohože a žlaby,
– zákaz vstupu cizích osob,
– zákaz vjezdu cizích vozidel,
– zasíťování oken a zabránění vniknutí volně
žijících ptáků do hal,
– pravidelné provádění DDD,
– zabránit kontaminaci krmiva ve skladech,
– sledovat a zaznamenávat spotřebu krmiva,
užitkovost a úhyny,
– provádět pravidelnou kontrolu zdravotního
stavu drůbeže a při změně zdravotního stavu
neprodleně informovat veterinárního lékaře.
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou
umístěny na adrese http://www.svscr.cz/files/
pt.html
Důležité kontakty:
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj,
tel. 585 700 730, e-mail: kvsm@svcr.cz
Inspektorát Přerov, tel. 581 209 608, 724 652
067, e-mail: insp.prerov.kvsm@svcr.cz

Pﬁíloha ã. 8
V˘roãní zpráva o hospodaﬁení s Fondem
obnovy a rozvoje bydlení k datu 31.12.2005
Obec Troubky obdržela návratnou finanční
výpomoc do Fondu rozvoje bydlení ve výši
61,884 mil. Kč. Od roku 1997 do roku 2000 byla
občanům poskytnuta celková částka ve výši
38.548.809,- Kč. S občany bylo sepsáno celkem
236 úvěrových smluv.
Na základě Usnesení vlády ze dne 29.4.1998
byl program FORB upřesněn termínem
31. 5. 1999. Z tohoto důvodu obec vrátila do
státního rozpočtu ČR částku ve výši
23.334.000,60 Kč.
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Obec Troubky měla do konce roku 2007 vrátit
do státního rozpočtu rozpůjčenou částku ve výši
38.549.999,40 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 25.1.2006 vrácení
návratné finanční výpomoci v celkové výši
38.549.999,40 Kč poskytnuté Obci Troubky podle programu poskytování státních půjček na
opravy bytového fondu v r. 1997 určeného pro
obce postižené záplavami na účet Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, nejpozději do 31.3.2006.
SPLÁCENÍ PROST¤EDKÒ Z FONDU OBNOVY A ROZVOJE BYDLENÍ V JEDNOTLIV¯CH
LETECH
V roce 1997 bylo splaceno včetně úroků
11.427,80 Kč,
v roce 1998 bylo splaceno včetně úroků
1.898.176,- Kč,
v roce 1999 bylo splaceno včetně úroků
4.559.737,- Kč,
v roce 2000 bylo splaceno včetně úroků
12.034.942,63 Kč,
v roce 2001 bylo splaceno včetně úroků
6.065.303,10 Kč,
v roce 2002 bylo splaceno včetně úroků
5.707.244,40 Kč,
v roce 2003 bylo splaceno včetně úroků
6.111.556,20 Kč,
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v roce 2004 bylo splaceno včetně úroků
5.273.671,- Kč.
v roce 2005 bylo splaceno včetně úroků
5.437.738,20 Kč.
K 31.12.2005 je splacena na účet Fondu
obnovy a rozvoje bydlení částka ve výši
47.099.796,33 Kč (tato částka je včetně
měsíčních úroků).
Celková částka, kterou mají občané obce
uhradit, je ve výši 4.627.220,50 Kč.
Splacené úvûry:
– do konce roku 2001 bylo splaceno celkem 29
úvěrů
– v roce 2002 bylo splaceno 33 úvěrů
– v roce 2003 bylo splaceno 15 úvěrů
– v roce 2004 bylo splaceno 5 úvěrů
– v roce 2005 bylo splaceno 70 úvěrů
– a v letošním roce má být splaceno 53 úvěrů.
V roce 2005 poskytla Obec Troubky úvûr
jedenácti ÏadatelÛm v celkové v˘‰i
1.295.000,-Kã.

Zastupitelstvo obce ..............................................................
USNESENÍ č. 21 ze zasedání Zastupitelstva
obce konaného dne 14. 12. 2005
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
– Výsledky hospodaření obce za období
1–11/2005.
– Informace o provedeném rozpočtovém
opatření č. 5/2005.
– Rozpočtové opatření č. 6/2005.
– Pravidla rozpočtového provizoria na leden
2006.
– Rozpočtový výhled na období let
2007–2009.
3. Školské záležitosti:
– Výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1–11/2005.
– Informace o zřízení školské rady příspěvkové organizace obce.
– Informace o další činnosti Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) v období 9–11/2005.

4. Žádost o změnu územního plánu sídelního
útvaru Troubky – č. 4.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005, kterou se mění OZV č. 2/2003, o místních
poplatcích, ve znění OZV č. 2/2004.
6. Změnu stanov dobrovolného svazku obcí
mikroregionu střední Haná se sídlem v Kojetíně.
7. Volbu přísedícího soudce Okresního soudu
v Přerově.
8. Žádost Hospice na Svatém Kopečku
o finanční příspěvek.
9. Záměry a převody nemovitostí.
10. Informace, diskuse, různé.
11. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 6/2005.
3. Zastupitelstvo obce schválilo pravidla rozpočtového provizoria na období 1/2006.
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4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový
výhled na období let 2007–2009 jako pomocný nástroj finančního plánování rozvoje obce.
5. Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 4 ÚPSÚ Troubky dle předložené žádosti pana Libora Stržínka, Troubky, tj. u lokality na rozmezí ulic Loučka I., Krátká a Příčná
bude změněn způsob využití lokality na
„občanskou vybavenost“.
6. Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 obce Troubky, kterou se mění OZV č. 2/2003, o místních
poplatcích, ve znění OZV č. 2/2004.
7. Zastupitelstvo obce schválilo změnu stanov
dobrovolného svazku obcí mikroregionu
střední Haná se sídlem v Kojetíně v článku
6, bodu 1 takto: „Příspěvky jsou stanoveny
ve výši 10,— Kč na jednoho obyvatele trvale přihlášeného v obci k 1. 1. daného roku“.
8. Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši 5000,— Kč pro Hospic na
Svatém Kopečku.
9. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č 969 Ing. Jaroslavu Tvrdému za cenu
dle znaleckého posudku.
10. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p.č. 69/5 Ing. Jaroslavu Tvrdému
za cenu dle znaleckého posudku.
11. Zastupitelstvo obce schválilo návrh termínů
zasedání zastupitelstva obce v roce 2006.
III. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1–11/2005.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 6/2005.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Troubky (příspěvkové organizace obce)
za období 1 – 11/2005.
IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Zastupitelstvo obce zvolilo pana Františka
Ticháčka, Troubky, přísedícím soudcem
Okresního soudu v Přerově.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
požádat Městský úřad Přerov o pořízení
změny č. 4 ÚPSÚ Troubky.
USNESENÍ č. 22 ze zasedání Zastupitelstva
obce konaného dne 25. 1. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
4. Kontrolu usnesení.
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5. Finanční záležitosti:
– Výsledky hospodaření obce za období
1–12/2005.
– Informace o provedeném rozpočtovém
opatření č. 7/2005.
– Návrh rozpočtu obce na rok 2006.
– Návrh poskytnutí finančních příspěvků
a dotací neziskovým organizacím v roce
2006.
– Návrh úpravy odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce.
– Návrh na vrácení poskytnuté návratné
finanční výpomoci ze státního rozpočtu –
Fond obnovy a rozvoje bydlení obce.
6. Školské záležitosti:
– Výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1 – 12/2005.
– Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Troubky, příspěvkové organizace
obce, na rok 2006.
7. Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
8. Záměry a převody nemovitostí.
9. Informace, diskuze, různé.
10. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu
Obce Troubky na rok 2006 v předloženém
znění.
3. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na poskytnutí finančních příspěvků a dotací neziskovým
organizacím v roce 2006 v předloženém znění.
4. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce v předloženém znění, s účinností od 1. 1.
2006.
5. Zastupitelstvo obce schválilo vrácení návratné
finanční výpomoci v celkové výši 38 549
999,40 Kč poskytnuté Obci Troubky podle programu poskytování státních půjček na opravy
bytového fondu v r. 1997 určeného pro obce
postižené záplavami na účet Ministerstva pro
místní rozvoj ČR , nejpozději do 31. 3. 2006.
6. Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Troubky, příspěvkové organizace obce, na rok 2006 v předloženém znění.
7. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části
pozemku p.č. 2399/1 (podle nového mapování p.č. 483) v k.ú. Troubky nad Bečvou panu
Jiřímu Červinkovi, Troubky.
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III. Zastupitelstvo obce bere na vûdomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření obce za období 1–12/2005.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedeném rozpočtovém opatření č.
7/2005.

Rada obce
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3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Troubky (příspěvkové organizace obce) za
období 1–12/2005.

........................................................................................

Usnesení č. 65 zasedání rady obce konané
dne 14. 12. 2005
Usnesení rady 65/385/2005
Rada schválila směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků.
Usnesení rady 65/386/2005
Rada schválila směrnici o účetnictví.
Usnesení rady 65/387/2005
Rada schválila směrnici o oběhu účetních
dokladů.
Usnesení rady 65/388/2005
Rada schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Troubky a společností Kabelová televize
CZ, s.r.o., ve věci oživení televizního kabelového rozvodu v obci – I. etapa.
Usnesení rady 65/389/2005
Rada schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 16. 11. 1998 mezi obcí Troubky
a Technickými službami Přerov.
Usnesení rady 65/390/2005
Rada schválila Dodatky ke smlouvám o dodávce zemního plynu (viz přílohy).
Usnesení rady 65/391/2005
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 1 000
Kč Alfa Handicapu Přerov.
Usnesení rady 65/392/2005
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 1 000
Kč TJ Sokol Troubky, na II. ročník „Troubecké
pálky“, turnaje ve stolním tenise.
Usnesení rady 65/393/2005
Rada schválila změnu účelu příspěvku poskytnutého z rozpočtu obce v roce 2005 Českému
zahrádkářskému svazu, ZO Troubky dle předložené žádosti.
Usnesení č. 66 zasedání rady obce konané
dne 28. 12. 2005
Usnesení rady 66/394/2005
Rada schválila rozpočtové opatření č. 7/2005.

Usnesení rady 66/395/2005
Rada bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 7/2005.
Usnesení rady 66/396/2005
Rada schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 149/04 uzavřený mezi obcí Troubky a společností GTT a.s..
Usnesení rady 66/397/2005
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 500
Kč na ceny pro vítěze 6. ročníku Štěpánského
turnaje ve volejbale konaného dne 26. 12. 2005
ve sportovní hale v Troubkách, a to pro TJ
Sokol Troubky, oddíl volejbalu.
Usnesení rady 66/398/2005
Rada schválila finanční příspěvek v celkové
výši 3 000 Kč pro Diakonii Broumov.
Usnesení rady 66/399/2005
Rada schválila žádost p. Skopala Jana, Troubky, o odklad měsíční splátky úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce, a to splátky za
měsíc prosinec 2005 s termínem splatnosti
dlužné splátky do 30. 6. 2006.
Usnesení rady 66/400/2005
Rada schválila prodloužení smlouvy o nájmu
bytu na ulici Dědina 14, č.p. 760, v Troubkách,
s nájemkyní Jurníkovou Danou, Troubky, do 31.
12. 2006.
Usnesení rady 66/401/2005
Rada schválila příspěvek ve výši 300 Kč formou nákupu věcných cen na II. ročník „Kultur
cupu“, turnaje neregistrovaných hráčů v malé
kopané konaného dne 14. 1. 2006 ve sportovní hale v Troubkách.
Usnesení č. 67 zasedání rady obce konané
dne 11. 1. 2006
Usnesení rady 67/402/2006
Rada schválila „Ceník služeb a pronájmů obce
Troubky“.
(ceník je přílohou usnesení)
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Usnesení rady 67/403/2006
Rada určila zaměstnance obce p. Vlastimila
Zatloukala, Troubky, jako osobu odpovědnou
za výdej a příjem obecního stolového zařízení
umístěného ve skladových prostorách obce,
a zároveň určila jako osoby jej zastupující p.
Josefa Šimka, Troubky a p. Pavla Kamelandra,
Troubky.
Usnesení rady 67/404/20056
Rada schválila „Smlouvu o závazku veřejné
služby uzavřenou mezi obcí Troubky a společností Connex Morava a.s.“.
Usnesení rady 67/405/2006
Rada schválila „Smlouvu o dílo uzavřenou mezi
obcí Troubky a společností DESANA v.o.s.
Tovéř ve věci deratizace obce pro rok 2006“.
Usnesení rady 67/406/2006
Rada schválila finanční příspěvek pro Sdružení přátel školy při Základní škole a Mateřské
škole Troubky ve výši 1 000 Kč na zakoupení
cen do tomboly na školní ples a dětský karneval.
Usnesení rady 67/407/2006
Rada schválila snížení ceny pronájmu Kulturního domu v Troubkách pro Sdružení přátel
školy při Základní škole a Mateřské škole
Troubky na částku 1 000 Kč při pořádání dětského karnevalu konaného dne 4. 3. 2006.
Usnesení rady 67/408/2006
Rada schválila žádost p. Gregovského Františka, Troubky, o odklad splátek úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce s tím, že polovina dlužné částky bude uhrazena do 30. 6.
2006 a v případě faktické úhrady této části dluhu by druhá polovina dlužné částky byla splatná do 31. 12. 2006.
Usnesení rady 67/409/2006
Rada pověřuje starostu obce, aby s p. Gregovským Františkem, Troubky, uzavřel písemnou „Dohodu o vyrovnání dluhu“, a to dle
podmínek stanovených radou obce.
Usnesení rady 67/410/2006
Rada stanovila v souladu s nařízením vlády č.
330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění, plat Mgr. Jitce Pěchové, ředitelce příspěvkové organizace – Základní školy a Mateřské
školy Troubky, s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení rady 67/411/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 3 000
Kč do „Tříkrálové sbírky 2006“ pořádané Českou katolickou charitou.
Usnesení č. 68 zasedání rady obce konané
dne 23. 1. 2006
Usnesení rady 68/412/2006
Rada schválila smlouvy o nájmu hrobových
míst (viz příloha – k dispozici na OÚ).
Usnesení rady 68/413/2006
Rada schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou
mezi obcí Troubky a Olomouckým krajem
v rámci projektu „Internetizace knihoven Olomouckého kraje“.
Usnesení rady 68/414/2006
Rada schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o výjimku z počtu dětí
v mateřské škole dle předložené žádosti.
Usnesení rady 68/415/2006
Rada stanovila s účinností od 1. 2. 2006 cenu
oběda ve školní jídelně pro cizí strávníky ve výši
50 Kč / oběd.
Usnesení rady 68/416/2006
Rada schválila zvýšení finančního příspěvku
pro důchodce z obce na zakoupení oběda ve
školní jídelně Základní školy a Mateřské školy
Troubky z 6 Kč na 12 Kč / oběd s účinností od
1. 2. 2006.
Usnesení rady 68/417/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 1 000
Kč na zakoupení ceny do tomboly konané na
hasičském bále pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Troubky.
Usnesení rady 68/418/2006
Rada schválila přidělení bytu, a zároveň smlouvu o nájmu bytu na ulici Nádražní č.p. 358
v Tovačově s nájemkyní – Markétou Malošíkovou, do 31. 1. 2009.
Usnesení č. 69 zasedání rady obce konané
dne 8. 2. 2006
Usnesení rady 69/419/2006
Rada schválila žádost Kalmana Josefa, Troubky,
o dočasné přerušení splácení dlužné částky úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. Bližší podmínky budou specifikovány v Dodatku
dohody o přistoupení k závazku a splácení dluhu.
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Usnesení rady 69/420/2006
Rada schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o odvozu a využití komunálních odpadů uzavřený mezi obcí Troubky a společností BIOPAS,
spol. s r.o., Kroměříž.
Usnesení rady 69/421/2006
Rada schválila Smlouvu o dílo č. 025/2005
o dodávce projektových a inženýrských prací
na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Dolách“ uzavřenou mezi obcí Troubky
a společností PRINTES –ATELIER, s.r.o., Přerov.
Usnesení rady 69/422/2006
Rada schválila Smlouvu o dílo č. 026/2005
o dodávce projektových a inženýrských prací
na akci „Parkoviště a dětské hřiště v ulici Na
Dolách“ uzavřenou mezi obcí Troubky a společností PRINTES – ATELIER, s.r.o., Přerov.
Usnesení rady 69/423/2006
Rada schválila rozdělení hospodářského
výsledku příspěvkové organizace obce –
Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok
2005 dle návrhu organizace.
Usnesení rady 69/424/2006
Rada stanovila hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce – Základní školy a Mateřské školy Troubky, v roce 2006 ve výši 30 000 Kč.
Usnesení rady 69/425/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč TJ Sokol Troubky, oddílu
kopané, na turnaj žáků konaný dne 19. 2. 2006
ve sportovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 69/426/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč na zakoupení ceny do tomboly konané na sportovních šibřinkách pořádaných oddílem kopané, TJ Sokol Troubky.
Usnesení rady 69/427/2006
Rada schválila Dodatek č. 1 k Dohodě o vyklizení bytu a splácení dluhu uzavřený mezi obcí
Troubky a MUDr. Františkem Ševčíkem.
Usnesení č. 70 zasedání rady obce konané
dne 22. 2. 2006
Usnesení rady 70/428/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových
prostor uzavřenou mezi obcí Troubky a MUDr.
Pavlínou Létalovou.
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Usnesení rady 70/429/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 483 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou, uzavřenou mezi obcí Troubky a Ing.
Vlastimilem Raškou, Troubky.
Usnesení rady 70/430/2006
Rada schválila smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 483 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou, uzavřenou mezi obcí Troubky a panem
Jiřím Červinkou, Troubky.
Usnesení rady 70/431/2006
Rada schválila Dodatek č. 1 k Dohodě o přistoupení k závazku a splácení dluhu uzavřený mezi
obcí Troubky a Josefem Kalmanem, Troubky.
Usnesení rady 70/432/2006
Rada schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi obcí Troubky a Františkem Gregovským, Troubky.
Usnesení rady 70/433/2006
Rada rozhodla pronajmout veřejné prostranství
v lokalitě na Záhumení v době konání troubeckých hodů firmě „Radost“ pana Františka Finka z Prostějova za účelem provozování lunaparku, a to za podmínek uvedených v žádosti.
Usnesení rady 70/434/2006
Rada rozhodla odvolat s okamžitou platností
všechny stávající členy povodňové komise
obce.
Usnesení rady 70/435/2006
Rada rozhodla s okamžitou platností jmenovat
za členy povodňové komise obce následující
osoby: Mgr. Radek Brázda (starosta obce) jmenován předsedou komise, Ing. Josef Soušek
(místostarosta obce) jmenován místopředsedou
komise, Hana Obrtelová (zaměstnankyně obce)
jmenována tajemnicí komise, Emil Smolka (člen
rady obce) jmenován členem komise, Vlastimil
Zatloukal (velitel SDH Troubky) jmenován členem komise, Pavel Kamelandr (zástupce velitele SDH Troubky) jmenován členem komise,
Pavel Mlčoch (preventista SDH Troubky) jmenován členem komise.
Usnesení rady 70/436/2006
Rada vzala na vědomí informaci starosty obce
o zřízení krizového štábu obce jako pracovního orgánu starosty obce pro řešení krizových
situací (§ 23 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů), když členy štábu
budou všichni členové povodňové komise
obce doplnění o následující osoby: František
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Němčák (starosta SDH Troubky), Antonín
Kamelandr (I. náměstek starosty SDH Troubky), Vladimír Smolka (zaměstnanec Th a.s.),
Josef Šimek (zaměstnanec obce).

Usnesení č. 71 zasedání rady obce konané
dne 8. 3. 2006
Usnesení rady 71/437/2006
Rada souhlasí se zapojením obce Troubky do
iniciativy LEADER a doporučuje zastupitelstvu
obce schválit zapojení obce do této iniciativy
a spolupracovat v rámci Místní akční skupiny
Střední Haná.
Usnesení rady 71/438/2006
Rada nedoporučuje zastupitelstvu obce Troubky schválit žádost Koutného Miroslava, Olomouc, o prodej (případně pronájem) pozemků
p.č. 3744 a p.č. 3745 v k.ú. Tovačov, jejichž
vlastníkem je obec Troubky.
Usnesení rady 71/439/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce Troubky
schválit žádost Dostálové Hany, Troubky,
o prodej části pozemku p.č. 1314 v k.ú. Troubky nad Bečvou, jehož vlastníkem je obec
Troubky.

Usnesení rady 71/440/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce Troubky
schválit žádost Janči Roberta, Troubky, o prodej části pozemku p.č. 1553 v k.ú. Troubky nad
Bečvou, jehož vlastníkem je obec Troubky.
Usnesení rady 71/441/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši
2 000 Kč Muzejní a vlastivědné společnosti
v Brně na tisk publikace „Středověká vesnice
na Moravě“, ve které budou také informace
o naší obci, za podmínky dodání 1 ks výtisku
publikace do místní knihovny.
Usnesení rady 71/442/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši
1 000 Kč Sdružení přátel školy při ZŠ Troubky
na zakoupení věcných darů u příležitosti konání dětských šibřinek v Kulturním domě v Troubkách.
Usnesení rady 71/443/2006
Rada schválila žádost Michala Jurdy, Troubky,
o dočasné ubytování na obecní ubytovně „Nagáno“ v ulici Na Dolách od 10. 3. 2006 do
31. 5. 2006.
Usnesení rady 71/444/2006
Rada schválila nákup rozmetadla WD – 40 pro
potřeby obce za podmínek předložené nabídky.

Z na‰í farnosti
Milí spoluobčané,
popeleční středou, 1. března, jsme vstoupili letos do postní doby, která je duchovní
přípravou na Velikonoce. Křesťané se po 40
dní podle vzoru Ježíše Krista postí a modlí, nevyhledávají zábavy a o to více se snaží plnit své povinnosti.
Poslední postní týden se nazývá Svatý
týden. Začíná Květnou nedělí, kdy si připomínáme slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma. Přinášíme do kostela rozkvetlé kočičky,
abychom se v průvodu připojili k zástupům,
které zdraví Krista. Obřady Květné neděle
(9. dubna) začínají v našem farním kostele
sv. Markéty v 7.30 hodin.
Dalším významným dnem Svatého týdne
je Zelený čtvrtek, kdy se slaví v kostele mše
na památku Poslední večeře Páně. Bohoslužba začíná v 18 hodin.
Následuje Velký pátek, den Kristovy smrti na kříži, den, kdy se věřící přísně postí.

Začátek velkopátečních obřadů je rovněž
v 18 hodin.
Sobota se nazývá Bílá. Název je odvozen
od bílých křestních šatů, do kterých se
oblékali novokřtěnci po křtu, který se ve starých dobách uděloval, ale i dnes uděluje
o Velikonocích. Na Bílou sobotu bývá celý
den otevřen kostel, aby věřící mohli adorovat u Božího hrobu, který je v našem kostele po pravé straně hlavního oltáře. Adorace je ukončena před obřady velikonoční
vigilie, které začínají ve 20,00 hodin. Je to
hlavní velikonoční bohoslužba, kterou oslavujeme Kristovo zmrtvýchvstání a obnovujeme křestní sliby.
Ve velikonoční neděli (16. dubna) se slaví
bohoslužba v 7.30 hodin a v 10.45 hodin.
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Velikonoční radost je umocněna příchodem jara.
Oldﬁich Ulman, faráﬁ
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Ohlédnutí za uplynul˘m rokem 2005
Leden:
- Myslivecký spolek uspořádal tradiční myslivecký ples.
- Tříkrálová sbírka na pomoc postiženým lidem
vynesla 41 245,50 Kč.
- Do mateřské školky nastoupily dvě nové paní
učitelky a začalo ji navštěvovat i sedm dětí
z Henčlova.
- K zápisu do první třídy ZŠ se dostavilo
14 dětí.
- Sdružení přátel školy uspořádalo tradiční dětský karneval a také školní ples, kde poprvé
proběhlo slavnostní stužkování žáků deváté
třídy.
- K 1. 1. 2005 bylo v obci k trvalému pobytu
přihlášeno 1999 občanů.
Únor:
- TJ Sokol Troubky uspořádal tradiční sportovní šibřinky.
- Do svazku obce byly přivítány čtyři děti.
- Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční hasičský bál.
Duben:
- Zahájení výstavby I. etapy multifunkční datové sítě (kabelová televize a datová síť) a nového telekomunikačního vedení.
- Sdružení přátel školy uspořádalo pro děti rej
čarodějnic.
- Místní divadelní soubor uvedl představení
pohádkové hry J. Drdy, Hrátky s čertem.
Kvûten:
- K 31. 5. 2005 bylo k trvalému pobytu v obci
Troubky hlášeno 2005 občanů, z toho 998
mužů a 1007 žen. Průměrný věk občanů činil
41 let.
âerven:
- Zastupitelstvo obce odvolalo F. Němčáka
z funkce starosty obce a zvolilo nového starostu obce Mgr. Radka Brázdu.
- Byla ukončena oprava místní komunikace
Vrbí III a rekonstrukce části komunikace
v Nové ulici.
- Sdružení přátel školy uspořádalo tradiční dětský den a jako hlavní atrakci zajistilo přistání
vojenského vrtulníku a předvedení ukázky
služebních psů.
- Dva kolektivy mladých hasičů obsadily na
soutěžích v Hranicích, Olšovci a Opatovicích
1. a 3. místa.

- Všichni žáci 9. třídy byli přijati v prvním kole
přijímacího řízení ke studiu na střední školy.
- Malá kopaná – FC SLZA postoupila do 1. ligy
PLMK.
- TJ Sokol Troubky, oddíl kopané: „A“ mužstvo
postoupilo do I. A třídy.
âervenec
- Sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční hodové zábavy.
- Proběhly oslavy 75. výročí založení troubecké kopané. Vítaným zpestřením zápasů bylo
exhibiční utkání žen FK „Holki“ Troubky s ženským mužstvem „Kozy“ Kozlovice.
- Poslední mistrovský zápas našich fotbalistů
s Nezamyslicemi měl výbornou atmosféru,
navštívilo ho asi 500 diváků.
- V mateřské škole byla provedena oprava
sociálního zařízení v II. poschodí a byly provedeny stavební opravy na objektu školní
jídelny.
- Byla předána I. etapa výstavby obecní multifunkční datové sítě.
- Do svazku obce bylo přivítáno 11 dětí.
- Rada obce na základě výsledků konkurzního
řízení jmenovala do funkce ředitelky ZŠ a MŠ
Troubky Mgr. Jitku Pěchovou.
Srpen:
- Jezdecký oddíl Troubky uspořádal VI. ročník
jezdeckých závodů.
- Národopisný soubor Hanák vystoupil na
mezinárodním folklorním festivalu Strážnice
2005, na Svatovavřineckých hodech v Přerově, mezinárodním folklorním festivalu v Písku
a při oslavách 30. výročí založení souboru
Blaťák ze Ševětína.
Záﬁí:
- Setkání rodiny Raškovy se zúčastnilo 136
rodinných příslušníků.
- Byla uzavřena skládka stavebního odpadu za
hřištěm na salaších.
¤íjen:
- Členové protivzdušné obrany uspořádali pro
děti I. ročník drakiády.
- Proběhla sbírka šatstva organizovaná Diakonií Broumov.
- V rámci akce „Týden knihoven“ se uskutečnily exkurze žáků ZŠ v místní knihovně.
- Členové SDH přebudovali čerpací stanici
na Svárově na skladové prostory.
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- Poprvé proběhl pravidelný sběr velkoobjemového odpadu.

Listopad:
- V kulturním domě se uskutečnilo tradiční setkání seniorů naší obce.
- Byla zvolena školská rada.

Prosinec:
- Sdružení přátel školy uspořádalo pro děti
mikulášskou besídku s bohatým programem.
- Národopisný soubor Hanák uspořádal tradiční posezení u cimbálu.
redakce

Kultura
Místní knihovna ........................................................................
I v rakvi na míru se dá otáãet !

Takový název dal autor jistě se záměrem, aby
čtenáře vyprovokoval a aby jeho kniha na pultě zaujala na první pohled. Druhý pohled už
většinou vyvolá u čtenáře spíš malé pousmání
a zvědavost: „Co to má znamenat?“ a nahlédne do knihy podrobněji. Zjistí, že autor tohoto
dílka, Zsolt Staník, vypráví humorný i absurdní příběh o životě ve společnosti „za totality“.
Jsou to zážitky a vzpomínky z doby před několika desítkami let, z doby, ve které většina z nás
žila. Příběh je napsán lehce a čtivě a podává
svědectví o tom, že i přes všechna známá
úskalí a omezení, život byl a je, ve své podstatě hezký. Záleží jenom na nás a na naší vůli,
jestli ho dovedeme naplnit spokojeností
a radostí.
Ukázka:
„Vsadili jsme se, že se nám podaří na dvě hodiny přerušit provoz z Můstku nahoru po Václavském náměstí. Vybavili jsme se vším, co je
k takové akci zapotřebí. Měli jsme všichni modré montérky, krumpáče, lopaty, čtyři kolečka,
dopravní tabule („vypůjčené“ předešlého večera
na Žižkově), kovové trubky a další komponenty
nutné na ohrazení prostoru.
Přijeli jsme na Můstek a zastavili jsme přímo
uprostřed. Regulovčík s praporky začal řídit
dopravu. Vyložili jsme nářadí a dva z nás začali
silně zastaralými detektory záření (vypůjčenými
z fakulty) monitorovat terén. Ostatní byli s krumpáči a lopatami připraveni k akci. Až asi po hodině prošli kolem dva policajti a zeptali se, jestli
něco nepotřebujeme. Zajímalo je, co vlastně
děláme, načež Pavel vychrlil snůšku odborných
blbostí. Dozvěděli se, že v geolitu pod námi ve
zvrásněné třídimenzionální sekularitě se derou na
povrch multidimenzionální bublinky, které by při
agresivní intenzitě mohly tangenciálně posunout
dlažební kostky, čímž by se začaly formovat heterogenní kumule. Toto vysvětlení považovali příslušníci za dostatečně vyčerpávající ...“
Vedle této humorné, odlehčené literatury nabízíme našim čtenářům i vážnější žánr. Možná, že

by bylo přesnější další knihu uvést jako žánr nejvážnější. Protože, co je vzácnějšího, než lidský
život a co je horšího, než malé židovské dítě ztracené v Evropě za 2. světové války?
Zajímavá kniha, kterou mám na mysli, se jmenuje PﬁeÏít s vlky, a její autorka a zároveň hlavní hrdinka příběhu je Misha Defonseca. Prožijete s ní pravdivý příběh sedmileté židovské
dívenky, která se sama uprostřed zuřící války
vydala z Belgie směrem na východ, protože „na
východ“ odvlekli Němci její rodiče.
Nevěděla mnoho o mrtvých ani o válce. Neměla žádnou představu o vzdálenostech. Pamatovala si, že zeměpis jí vyprávěl dědeček jako
pohádku: „Na východě jsou lesy, Ardeny v Belgii
a Černý les v Německu, tam je plno zvířat
a všechno je hezké a zelené.“ Východ, Německo nebo Polsko, to pro ni byla zelená barva blízko Belgie. Říkala si, že je to téměř vedle. A hlavně - tam „na východě“ ji čeká maminka. Tak si
vzala několik jablek, krajíc chleba a buzolu (dětskou hračku od dědečka) a vydala se na cestu.
Samotná prošla pěšky z Belgie do Německa, Polska, Ukrajiny, Moldávie a Rumunska. Tam se
dostala do podpalubí ilegální lodi, kterou utíkali
lidé z Rumunska, Srbska a Chorvatska do Itálie.
V Itálii si vzpomněla, že je to Holínka na dědečkově mapě. Vydala se tedy zase sama a pěšky na
sever, stále na sever, kde konečně najde maminku. Za obrovských útrap opravdu došla zpátky do
Bruselu. V nejtěžších chvílích jí pomáhali přežít
vlci, ale lidem nevěřila. Pokud se s nimi setkala,
zažila vždy jen velké zklamání stres a bolest.
Tento nezvyklý a mimořádně působivý pohled
na válku očima dítěte, které všechno intenzivně
prožívá, ale nic nechápe, dokázala autorka ztvárnit tak přesvědčivě jen proto, že ho zakusila
osobně. Teď žije se svým manželem v Americe,
kde po dlouhém čase opět nalezla ztracenou
duševní rovnováhu a víru v lidi. V současné době
je známá jako zanícená ekologická aktivistka
a ochránkyně zvířat.
Pﬁipravila Hana Obrtelová
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Spoleãenské dûní
Základní ‰kola ............................................................................
·KOLA V P¤ÍRODù
SPORT HOTEL TESÁK (16.1. – 20.1. 2006)
V pondělí 16. ledna žáci 2. - 5. ročníků ZŠ a MŠ
TROUBKY zahájili školu v přírodě v krásném prostředí Hostýnských vrchů.
Celý SPORT HOTEL TESÁK byl náš! Všichni
zaměstnanci hotelu se snažili dětem pobyt zpříjemnit svou ochotou a milým jednáním. Všude
bylo čisto, teplo, jídlo přímo domácí a na svah
jen kousek do kopce!
Každý den byl naplněn zajímavými činnostmi:
mezi ty méně oblíbené patřilo krátké dopolední
vyučování, které však rychle uběhlo a už se děti
zapojovaly s velkým elánem do připravovaných
soutěží (slalom na bobech, stezka odvahy, soutěž tříd ve svezení své paní učitelky, nejrychlejší
psí spřežení, nejlépe uklizený pokoj, karneval na
sněhu, atd.).
Vítězové jednotlivých soutěží byli odměněni
sladkými drobnostmi, které věnovalo dětem SPŠ
TROUBKY (děti děkují!). Ve středu odpoledne
nás objednaný autobus odvezl do Vsetína na
bazén, kde měly děti možnost vyzkoušet kvalitu
svých plavek na 92 metrů dlouhém toboganu.
Kdo se bál, dováděl v dětském bazénu a vířivce.
A ve čtvrtek odpoledne čekalo na děti po
návratu z bobování velké překvapení, které jim
věnoval majitel hotelu a to vystoupení známého

siláka Zekona, jenž svým humorem všechny
dobře naladil na závěrečnou večerní diskotéku,
kterou jsme zahájili velkým zmrzlinovým pohárem s ovocem a šlehačkou. Mohu všechny ujistit, že žádné zbytky nezůstaly, jak všem chutnalo! Paní učitelky připravily různé hry, které děti
s radostí plnily. Na posilněnou dostaly ještě dobré hranolky s tatarkou a kečupem, aby měly
dostatek síly na závěrečné křepčení.
Něco začíná, jiné zase končí! I my jsme se probudili následující den do pátečního rána, kdy nás
čekalo uklízení pokojů, balení a cesta zpět do
Troubek. Ještě jsme se však rozloučili a poděkovali všem, kdo se o nás staral. Byli jsme
pochváleni, že tam tak hodné děti dlouho neměli. Cestou do Troubek jsme se ještě v Bystřici pod
Hostýnem posilnili výborným zákuskem dle
vlastního výběru a už hurá domů!
Jsme rádi, že škola v přírodě proběhla bez problémů, bez zranění dětí a že již nyní se můžeme
těšit na další.
O děti se pečlivě staraly paní uč. L. Němčáková
(2.tř.), E. Halaštová (3.tř.), N. Konupčíková (4.tř.),
L. Nováková (5.tř.) a ze všech sil pomáhal odborný asistent M. Tesařík.
Mgr. N. Konupãíková
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Jak vzpomínají na ‰kolu v pﬁírodû dûti?
Na Tesáku bylo prima,
všude sníh a velká zima.
Sjížděli jsme z kopce dolů,
závodili jsme všichni spolu.
A na stezce odvahy
všichni se strachem klepali.
Potom přišel karneval,
všech masek velký ráj.
Na diskotéce jsme se vyřádili
a v pátek už jsme doma byli.
Všem se tam moc líbilo,
zážitků nám přibylo.
Už teď se všichni těšíme
na další školu v přírodě.
Lucka Pizúrová, 2.tﬁída
Ze všeho nejvíc se mi líbila stezka odvahy. Byla tma a bylo to strašidelné. Minuli
jsme se s paní učitelkou Halaštovou a pana
učitele jsme se vůbec nelekli! Celkem jsme
si měli zapamatovat pět složitých slov:
BELZEBUB, RAMPEPURDA, POPOKATEPETL… a dvě slova jsme zapomněli.
Ondra Fafrák, 3.tﬁída

Každé ráno po snídani nás čekalo trochu
toho učení a před obědem pěkná procházka, aby nám pořádně vytrávilo…
Odpoledne bylo nejhezčí, chodili jsme
bobovat. Ve středu nás čekal výlet na krytý bazén do Vsetína. Tam jsme se všichni
Martin Koller, 4.tﬁída
vyřádili.

Zápis do 1. tﬁídy
V pátek 27.ledna 2006 nastalo pro nejstarší děti mateřské školy velmi významné odpoledne. Konal se zápis do 1. třídy.
Pro předškoláky to ovšem rozhodně nebyla první návštěva Základní školy Troubky. Den
před zápisem navštívily tyto děti první třídu,
aby se podívaly, jak se kluci a holčičky učí.
Předškoláci si také vyzkoušeli, jak umí počítat, a se staršími kamarády, prvňáky, kouzlili
písmenka. Hodina strávená v první třídě uběhla jako voda a už zde bylo páteční odpoledne a budoucím prvňáčkům se znovu otevřela
školní budova.
Na chodbě školy čekalo na děti překvapení: Byl to pohádkový les, ve kterém se zabydleli kašpárek, vodník, Karkulka atd. Také třída, ve které probíhal zápis, byla slavnostně
vyzdobena. Pro předškoláky byly přichystány
malé dárky. Na lavicích ležely učebnice, pastelky, výkresy. Chlapci a děvčata přicházeli
v doprovodu rodičů k zápisu. A bylo veselo.
Třídou se ozývaly písničky a básničky malých
dětí a počáteční nejistota či rozpaky ustoupily stranou. Děti malovaly pěkné obrázky
a paní učitelky si s budoucími prvňáčky povídaly o škole, o tom, co je čeká po prázdni-

nách. Mnozí se rozpovídali tak, že se jim
domů ani moc nechtělo. Do první třídy bylo
zapsáno 12 dětí. A proč se těší do školy? Co
nám odpověděly?
Klárka a Kristýna:“ Nejvíc se těším na učení.“
Kuba: „Já na malování.“
Nikolka: „Já se těším na úlohy.“
Anička:„Dneska a včera se mi tu líbilo.“
A co dodat? Snad jen: „Na shledanou po
prázdninách ve školních lavicích.“
Mgr. Marie Göeblová
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LyÏaﬁsk˘ v˘cvik - Karlov 2006
Mrazivého rána dne 23.1.2006 odjela od
naší školy výprava 25 žáků sedmých
a osmých tříd se dvěma učiteli za čerstvým horským vzduchem, ale hlavně za
slibnou vidinou týdne stráveného na zasněžených svazích jesenických vrchů.
Ubytování na Karlově v hotelu Moravice
bylo na úrovni, strava skvělá. Náročná byla
cesta na svahy, kterou jsme museli čtyřikrát
denně pěšky absolvovat, ovšem radost

z lyžařských úspěchů nám tuto malou překážku pomáhala lehce zdolávat. Počasí
i sněhové podmínky nám přály, proto se
s velkou snahou i „absolutní nelyžaři“ naučili sjíždět svah jako nic!
Koncem týdne bylo všem jasné, že se na
Karlov za lyžovačkou vždy rádi zase rozjedeme a k příštím vánocům si budeme rozhodně přát nové lyže !!!

âisté nebe…

…i zuby.

Mateﬁská ‰kola ..........................................................................
Po novém roce děti přicházely do školky
s úsměvem na tváři. Už skoro z šatny vyjmenovávaly všechny hračky, které jim přinesl Ježíšek.
Ve školce na ně také čekala auta, panenky, „puclíky“ a spousta dalších hraček a her, co již před
Štědrým dnem našly pod stromečkem.
27.1.2006 proběhl v Základní škole Troubky
zápis dětí do 1. třídy. Všichni předškoláci se vydali do školy, aby se podívali, jak taková „velká ško-

la“ vypadá. Navštívili i hodinu, kde si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet, jak se sedí v takové „opravdové“ lavici. Odpoledne je čekal samotný zápis.
Děti měly za úkol říci své jméno i příjmení, poznat
barvy, přednést básničku nebo zazpívat píseň.
Jednoho krásného zimního dne, když nám napadl sníh, si děti přinesly do školky sáně a boby. Po
svačince jsme se pořádně oblékli a vydali se na
hřiště. První jízdu absolvovala paní učitelka. Hned
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za ní už jezdily děti, kterým se to velmi líbilo. Některé děti byly dokonce tak šikovné, že si boby zpět
na kopec vytlačily samy - odměnou jim byla další
rychlá jízda. Pro všechny sportovce byla ve školce připravena sladká odměna.
S pohádkou Medvídek na cestách, přijel do
školky pan Ševčík z divadla Koráb.
Děti viděly medvídka Míšu a jeho dědečka
a spoustu Míšových kamarádů (ježka, kačenku,
motýlka a zmiji), se kterými se seznámil při svém
putování po světě. A jak to již v každé správné
pohádce bývá, Míša se vrátil živ a zdráv zpátky
domů ke svému dědečkovi.
Jelikož byla tato zima opravdu štědrá, co se
sněhu týká, vyjeli jsme opět provětrat sáně
a boby. Tentokrát jen na školní zahradu, kde
jsme dětem připravili závody ve spřežení. Děti
soutěžily ve dvojicích. Jeden táhl a druhý se vezl
a po projetí mezi kužely se vyměnily a zpět jely
naopak. Při této namáhavé činnosti se zapotil
i ten největší silák. Na závěr se nám podařilo
zapojit se do vláčku a udělat tak „obří spřežení,“
při kterém se zapojily i paní učitelky a vlak táhly.
Koncem února jsme s dětmi začali pilně pracovat na výzdobě školky. Na blížící se karneval
jsme se všichni moc těšili. Děti pomáhaly nafukovat balónky, skládaly řetězy z krepového papíru, věšely fáborky atd. Pro sebe si každý vyrobil
indiánskou čelenku, papírové brýle a škrabošku
- myšku a opičku. Když bylo vše připraveno,
mohl karneval vypuknout. Děti si donesly do
školky masky, oblékly se a najednou tu stál vodník, víla, princezny, rytíř, indián, spiedermann,
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černokněžník, policista, berušky, čarodějnice
a spousta dalších nadpřirozených bytostí a zvířátek. Paní učitelky a naše hodné tety se také
nenechaly zahanbit a přišly v podobě krasobruslařky na kolečkových bruslích, fotbalistky
v dresu a s míčem, hokejové brankářky v plné
hokejové výzbroji i výstroji, a přilétla i soví rodinka. Menší děti nacvičily tanec Makarena a překvapily starší děti, které se rychle přidaly.
A potom už vypukly připravené soutěže - hod
míčkem do krabice, namotávání autíček na provázku, hod kroužkem na cíl, přenášení vejce na
lžíci (vejce bylo naštěstí umělé), chytání motýlků, pojídání gumových bonbonů zavěšených na
niti. Po splnění všech soutěží si děti zatančily
a bylo zde vyhodnocení nejhezčích masek. Rozhodování bylo natolik těžké, že jsme nakonec
nemohli určit vítěze, tak vyhrály všechny masky.
Čekalo na ně bohaté občerstvení - tyčinky, preclíčky, sušenky, oplatky… Na závěr karnevalového veselí jsme uspořádali bohatou tombolu, ve
které samozřejmě vyhrál každý.
Ještě jednou bych chtěla jménem celého
kolektivu MŠ poděkovat rodičům za sponzorské dary a opravdu krásné masky, které dětem
zhotovili.
Závěrem ještě jedna informace pro rodiče:
začátkem dubna proběhne zápis dětí do mateřské školy. Bližší informace se dozvíte z předem
vyvěšených plakátů a z hlášení místního rozhlasu.
Veronika Mlãochová

e
Karneval v na‰í ‰koliãc
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Balonková po‰ta ......................................................................
V říjnu 2005 poslaly naše děti v I. ročníku „Drakiády“ dopisy do světa „balonkovou poštou“. S odpovědí se nám přišlo pochlubit pět dětí, a protože texty na pohlednicích byly velmi milé, uvádíme je na
těchto stránkách, ať se můžete také potěšit:
Kateřina Mrtvá dostala krásný pohled
Jiří Skopal dostal pohled z obce Babice,
z Hluku napsaný dětskou rukou:
okres Uherské Hradiště:
„Našel jsem tvůj balónek na zahradě.
„Ahoj, Tvoj odkaz sme našli 22. 10. 2005
Jmenuji se Viktor Šimíček a je mi 8 let
v našej záhrade a veľmi sme sa potěšili. Aj náš
a jsem z Hluku. Ahoj, Viktor“
pes, ktorý nosil roztrhnutý balón v zuboch. Maj
sa krásně! Kukučkovci a pes Barin“
Petra Pacáčková dostala dopis i letecký snímek
z Jarošova, okr. Uherské
Hradiště.
Andrea Mrtvá dostala pohled z Popovic,
okres Uherské Hradiště:
„Ahoj Andrejko! Můj
manžel našel balónek
v poli v Popovicích.
Srdečně Tě zdravíme.
M + J“

„ … zasílám Vám letecký snímek, kde je vyznačeno místo nálezu. Vaši
zprávu jsem nalezl v řepkovém lánu v katastru naší honitby, tj.
ROCHUZ-JAROŠOV. Jsem myslivcem od roku 1979 a tak mé pozornosti neušla ani tato malá zpráva ležící uprostřed polí. Doufám, že Vám
moje odpověď udělá radost. Přeji Vám všem silný vítr a dlouhý dolet.
S pozdravem Lubomír Uherek“
Nejdál doletěl balonek Nikoly Kořínkové, která dostala pohled i
dopis až z Myjavy:
„Ahoj Nikolka! Dňa 13.11.2005 o 15.00 hod. som našiel leták zo
Šarkanády na kopci Barance při Starej Myjave. Posielam Ti pre radosť
pohladnicu z jeho okolia.
Prajem Ti veľa zdravia, úspechov v škole jako i v osobnom životě.
Manželia Pavol a Emília“
Hana Obrtelová

Dûtské ‰ibﬁinky ..........................................................................
Sdružení přátel školy uspořádalo v sobotu
4. března 2006 v kulturním domě již tradiční dětské šibřinky. Do bohatě vyzdobeného kulturního
domu zavítal nespočet karnevalových masek,
převleků a strašidýlek. Všechny děti, maminky,
tatínky, babičky a dědečky přivítala předsedkyně SPŠ Dana Kořínková a popřála jim příjemnou
zábavu.
Karnevalový rej zahájila již tradiční
„mašinka“, ve které se představily
všechny masky.
Poté již začal vlastní program, který si pro děti připravily členky a členové SPŠ.
Děti soutěžily v několika disciplínách, např. v jízdě ve slalomu na
koloběžce, v hodu kroužků na kužely, v namotávání cukru na nit, v chytání papírových mašliček do cedníků
apod.
Za jednotlivé soutěže dostaly za
odměnu lízátka a bonbony.
Po skončení soutěží následovalo
vyhodnocení nejlepších masek v jednotlivých kategoriích a volná zábava.

Největší radost dětem udělaly jistě balonky, které byly součástí výzdoby a členové SPŠ jim je po
soutěžích rozdali. Po celé odpoledne zajišťovaly členky SPŠ prodej bohatého občerstvení.
Všem členkám a členům SPŠ patří upřímný
dík, za velmi zdařile připravený program, o čemž
svědčí hojná návštěva dětí a rodičů a zcela zaplněný sál Kulturního domu.
SP· Troubky
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ..........................................
V pátek 16. prosince jsme se sešli na výroční
valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme
přivítali starostu obce, zástupce hasičského
záchranného sboru a kamarády hasiče z našeho okrsku.
V obsáhlé zprávě o činnosti se hovořilo nejen
o kladech, ale i o záporech, které náš sbor provází v každoroční dobrovolné činnosti. Velmi
jsme byli překvapeni malou účastí členů na jednání, hlavně pak mladých hasičů.
Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak obecními prostředky. Revizní komise neshledala závad, a tak mohlo v usnesení zaznít, že VVH schvaluje
hospodaření sboru.
Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši
aktivitu při brigádnické činnosti na změně užívání čerpací stanice na Svárově. Tento objekt byl
přeměněn na sklad pro zařízení a materiál sboru,
včetně stolového zařízení obce. Dále nás ubezpečil, že v rozpočtu obce bude pamatováno na
generální opravu dopravního vozidla AVIA-A31.
Zástupce HZS informoval členskou základnu
o nových povinnostech, které nás čekají v souvislosti se změnou v zařazení jednotky do vyššího stupně.
Po zdravicích od kamarádů hasičů z okrsku
jsme v diskuzi hledali příčiny zmenšující se aktivity v členské základně.
Valná hromada pak ve svém usnesení uložila
výboru sboru zpracovat a vést evidenci brigádnických hodin a od toho se odvíjející platbu členských příspěvků.
Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl
k datu konání VVH 99 členů.
Z toho je 32 mladých hasičů a 67 starších z nich je 15 žen a 52 mužů.
Koncem měsíce ledna jsme v Kojetíně hodnotili činnost našeho okrsku. Právě od nového

roku se náš okrsek rozrostl o sbory z Tovačova
a Kojetína. Dá se předpokládat, že z Moravské
hasičské jednoty přibudou do našeho sdružení
další sbory.
Na této valné hromadě nás informovali zástupci z Tovačova o připravovaných akcích v souvislosti s oslavami 130. výročí založení jejich sboru, které by měly být v srpnu.
Období masopustu jsme zakončili hasičským
bálem. Nová hudba navodila určitě dobrou
atmosféru, jen bohužel těch návštěvníků mohlo
být více. Zvlášť, když tombola byla velmi bohatá a na šťastné výherce čekaly hodnotné ceny.
Naše poděkování patří sponzorům, a také
našim členům, kteří finančně přispěli na tyto
ceny.
V měsíci březnu se rozběhla odborná školení
organizovaná HZS Olomouckého kraje. Následovalo školení řidičů s profesním oprávněním,
které organizoval obecní úřad.
Naše okresní sdružení organizovalo školení
vedoucích mladých hasičů a rozhodčích pro
všechny kategorie. Okrsek ještě bude zajišťovat
školení odbornosti hasičů III. stupně.
Soutěžní sezóna v kategorii mužů bude zahájena noční soutěží v Radslavicích, v sobotu
1. dubna. Okrskové kolo se bude konat 6. května v Tovačově. Tato soutěž bude určitě vyrovnaná, neboť tím, že k nám přistoupily sbory
z Tovačova a Kojetína, se konkurence podstatně zvýšila. Totéž bude platit určitě i o soutěžích
mladých hasičů, na které čeká vyvrcholení hry
Plamen v závěru května.
Nám nezbývá, než našim soutěžícím kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezóně.
S podporou ze strany výboru mohou určitě počítat.
Franti‰ek Nûmãák
starosta sboru

Mysliveck˘ spolek Troubky ........................................
Paní Zima se letos projevila v plné síle a kráse,
pokryla na dobu delší, než jsme byli obyčejně
zvyklí, celou Hanou svým bílým závojem. Kruté,
mnohastupňové mrazy a vysoká sněhová
pokrývka však trápila stejně jako jinde i zvěř
v troubeckém revíru. A tady přicházejí na řadu
myslivci, aby zimní útrapy zvěře zmírnili na minimum. Pravidelné přikrmování je nezbytná součást mysliveckého kalendáře, přesto ten, kdo se
v přírodě pohybuje, viděl ohryzané větve stromků od zajíců a srnčí zvěře. Takové množství krmiva, které jsme předložili zvěři do zásypů a krmel-

ců, to nám jindy stačí na dvě zimní období. Až
následující měsíce ukáží, jaké rány zvěř utržila,
jak se s touto mimořádně krutou zimou vypořádala.
Nový rok pro troubecké myslivce začíná první
velkou akcí – plesem. I když mnozí z vás vědí,
co pořádání této kulturní a společenské události předchází, rád bych přiblížil těm, kteří pod
pokličku příprav nemají možnost nahlédnout, co
vlastně příprava a samotný průběh obnáší. Zárodek můžeme počítat již po skončení starého plesu, kdy se objednává hudba na produkci novou,
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která bude nastávající rok. A už zde panuje
spousta názorů, kterou hudební skupinu či
orchestr bude nejlépe příště pozvat. Tady platí
dvojnásob rčení „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“ Je také vhodné zablokovat i kulturní dům, aby nám náš stálý termín někdo
„nevyfoukl.“
Hlavní část příprav však přichází před samotným plesem. Jelikož doba lovu většiny zvěře
končí 31. prosince a ples se koná v polovině ledna, je nutné ulovenou zvěř do tomboly a k přípravě mysliveckých specialit uložit tak, aby se
dala použít v nepoškozeném a zdravotně nezávadném stavu. Jaký by to byl myslivecký ples,
kdyby v tombole nebyla zvěřina. A že kvalita
i kvantita tomboly je na vysoké úrovni, to vám
jistě potvrdí každý účastník plesu. Pravidelně
mimo zajíců a bažantů se objevuje divoké prasátko, srnčí či dokonce jelení zvěř.
Ale vraťme se k přípravám. Reklamu a propagaci řešíme vyvěšenými plakáty, publikací
v oblastním tisku a roznosem pozvánek do každého stavení v naší obci. V týdnu kdy přichází
finále se urputně finišuje. Nejprve je třeba připravit zvěřinu na kulinářské pochoutky pro mlsné jazýčky našich hostů. „Rozbourat“ jelena,
srnčí zvěř, nachystat 300 řízků a připravit 50-ti
litrový hrnec masa na guláš, to není zrovna ta
nejlehčí a nejjednodušší práce.
Aby kulturní dům dýchal mysliveckým
duchem, je třeba pěkné vyšperkování sálu i přilehlých prostor kulturního domu. Náš ples není
obyčejná zábava a my si všichni přejeme, aby se
prostředí plesajícím líbilo a cítili se v něm příjemně. „Třešničkou na dortu“ této výzdoby jsou
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obrazy s mysliveckou tématikou a výjevy z okolí Troubek, nakreslené panem Martinem Štěpánkem v polovině minulého století. Ty byly původně určeny pro plesy konané v sále bývalé
Zavadilky, ale jakmile vyrostl „kulturák,“ padnou
i přes třicet let každým rokem i v něm (s výjimkou roku 1998, kdy svatostánek nebyl schopný
provozu po povodni). Myslím, že podobnou raritou se mnoho spolků či organizací pochlubit
nemůže. Pan Martin, který se na nás už dlouho
dívá „shora“ má jistě radost, že se obrazy používají již více než půl století. Když potom ještě
doplníme obrazy, které úplně zakrývají okna po
obou stranách sálu, nařezanými smrky z lesa,
nezbývá, než si trochu nostalgicky zasnít a vrátit se do časů, které nenávratně patří minulosti.
Abychom byli připraveni na případný „větší“
nápor účastníků, je nutná pomoc z henčlovské
Sokolovny v podobě dalších stolů a židlí. Po
navezení všech tekutých i netekutých poživatin
je tedy kulturní dům „v pohotovosti.“
Sobotní odpoledne je časem pro začátek přípravy jídel. Na Konírně se naše drahé polovičky
spolu s našimi babičkami pouští do vaření. Mísí
se zde vůně guláše, pečeného divočáka, smažených řízků.
Již dávno dopředu si musíme rozdělit „funkce.“ Kdo bude u pokladny, v šatně, u piva,
u vína, v kořalce, kdo bude v tombole, kdo bude
vozit a kdo vydávat jídlo. To vše je nutné dohodnout předem, aby se týmy na svou práci mohly
duševně i fyzicky připravit a vše chodilo jako
dobře namazaný stroj. Muzikanti musí přijet
s předstihem, aby si mohli naladit své instrumenty, aby jim to dobře ladilo.

Fotografie členů Mysliveckého spolku Troubky z výroční schůze v březnu t. r., zleva sedící Kratochvíl
Josef, Kaláb Josef, Svozil Stanislav, Stavinoha Čestmír, Judas František, Šmída Luboš, Skopal Jiří,
Ing. Semenovič Bohumil, Berčík Stanislav, zleva stojící Mateřánka Petr, Judas Luděk, Šťastný Dušan,
Smolka Aleš, Gregovský František, Dočkal Alois, Mrtvý Radek, Mateřánka Otakar a hostů: Vojtek Jiří,
Školoud Michal a Smolka Přemysl. Chybí Obrtel Alois, Dočkalové Dominik a Michal, Mateřánka Tomáš,
Janoušek Václav a Kratochvíl Vít.
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Myslivecký ples v Troubkách tedy může začít.
Místní hosté i plesající z okolí, pro které vypravujeme zvláštní autobus z Přerova, se začínají
pomalu scházet. Sálem zní do uší příjemná hudba a všude se rozléhá vůně jehličí. Na tanečním
parketu se objevují první páry.
Přichází slavnostní zahájení s přivítáním předsedou spolku a slavnostním troubením. Trubači
v bílých rukavicích s lesnicemi (hornami) podtrhují ráz zahájení. Myslivecké znělky a melodie
v tomto podání způsobují u těch, kteří rozumí
myslivosti, mrazení v zádech.
Tanečních párů přibývá víc a víc a ani u stolů
už není plno, protože je třeba odskočit si pro
něco z mysliveckých specialit v kuchyni, to
potom zapít douškem lahodného moku, či jen
tak si přiťuknout s přáteli. V tom všem mumraji
už pracují toboláři.
Přichází půlnoc a to je čas na tombolu. Napětí je cítit ve vzduchu. Tábory se rozdělí na ty
šťastné i na ty, kteří sice nemají štěstí ve hře, ale
jak se říká, v lásce určitě ano.
Pokračující veselí spěje ke druhé hodině ranní, kdy má být ples ukončen. Většinou se však
o nějakou tu minutku muzikanti nechají přemluvit, aby prodloužili svou šňůru dalšími pěknými
písničkami.
Je po plese, většina společensky unavených
účastníků míří do svých domovů, na Přerov se
naplňuje autobus a odjíždí. Muzikanti balí nástroje. Blíží se ráno a je třeba alespoň krátkou dobu
věnovat spánku, protože v devět je nástup na
úklid.
Určitě by se nedělní ráno dalo prožít jiným
způsobem, než úklidem sálu, ale není jiné cesty
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než se pustit do práce. Smotat obrazy, strhnout
výzdobu, odnést smrky, posbírat a umýt sklenice, shromáždit proviant k odvozu, předat zapůjčené nádobí. Každá ruka je dobrá.
Jistě jste si při výčtu, který jsem se vám snažil předložit, všimli, že bychom my, členové
Hubertova cechu, na vše určitě nestačili sami,
a proto si dovolujeme i touto cestou poděkovat
všem přátelům za pomoc a náklonnost nejen při
popsaném plese, ale i při všech dalších našich
aktivitách.
Tak tedy nějak vypadá doba předplesová, plesová i poplesová. Je třeba ještě vyslechnout
názory spokojených i těch méně spokojených
a už opět uvažovat, co zlepšit na budoucím mysliveckém plese tak, aby se návštěvníci dobře
pobavili a z mysliveckého plesu odcházeli spokojeni a těšili se na ten nastávající, v lednu příštího roku.

Rozbourání jelena je taková malá „zabíjačka“.

Jeden z výjevů na plesových obrazech myslivců.
„Taneční parket“ je na mysliveckém plesu vždy Určitě by málokdo „uhádnul“ hájenku U Vápenice.
zaplněn.
Ludûk Judas
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Soubor Hanák..............................................................................
Hanácký soubor uzavřel uplynulý rok valnou
hromadou, na které byla projednána činnost
souboru v r. 2005 a to jak v oblasti ekonomické,
tak i programové. Hanáci se zúčastnili mnoha
vystoupení u nás i v zahraničí a daří se nám
i vybavování souboru po krojové stránce. Kroje
nakupujeme náhodně, na základě inzerátů nebo
na doporučení známých. Proto využíváme i této
příležitosti a prosíme všechny, kteří mají doma
kroj a nebo jen jeho části, aby zvážili, jestli by je
souboru neprodali. Všechny majetkové záležitosti řádně eviduje revizní komise, která také vše
pravidelně inventarizuje.
Soubor Hanák měl loni mnoho vystoupení, ale
jedno bychom rádi připomněli. Byli jsme pozváni na 30. výročí souboru ze Ševětína. Tato akce
byla velmi zdařilá i díky obecnímu úřadu, který
nám umožnil, aby do Ševětína mohlo odjet přes
50 členů. Nejkrásnější bylo, že jela i spousta starších členů, kteří měli v ševětínském souboru
dávné přátele a ti nás všechny velmi pěkně přivítali a došlo tak k mnoha dojemným setkáním
po letech.
V loňském roce se naši členové maximálně
zapojovali do činnosti souboru. Každý podle
svých možností. Velmi nám pomáhali i přátelé
a rodinní příslušníci členů, kterým patří upřímné
poděkování. Jejich podpory si velmi vážíme
a věříme, že nám zůstanou věrní i nadále.
Letos bychom rádi uspořádali v Troubkách přehlídku hanáckých souborů. Po organizační stránce je tato akce již připravena, ale ještě zbývá
dořešit finanční záležitosti. To není nikdy jednoduché, ale folklor je třeba udržovat za každé situace.
Letos máme i předběžnou nabídku zúčastnit
se oslav města Přerova. Naše spolupráce s Přerovem je již několik let na dobré úrovni a na jejich
akcích vystupujeme i třikrát za rok. Zvažujeme
i pozvání na festival ve Francii, ale zatím je to ve
fázi jednání. Hanáci tam již jednou byli a na
základě dobré reprezentace jsme dostali další
pozvání.
Na jaro připravujeme třídenní soustředění
zaměřené na složky hudební, pěvecké, taneční
a taky na utužení kolektivu.
V současnosti náš soubor velmi mrzí odchod
několika tanečnic. Svou činnost ukončily z důvodu dlouhodobé nemoci nebo kvůli pracovnímu
vytížení, či z rodinných důvodů.
Rádi pﬁivítáme ve sv˘ch ﬁadách nové tváﬁe,
dûvãata nebo maminky, které rády tancují,
baví se a zpívají.

V dobré partě můžete na chvíli zapomenout na
starosti, můžete se od srdce zasmát a při výjezdech budete mít příležitost poznávat nové přátele, navštívíte různá místa naší republiky a podíváte se i do zahraničí.
Členskou základnu si sice vychováváme
v malém Hanáčku, který pracuje velmi dobře pod
vedením Evy Vojtkové, ale na tyto malošky si ještě musíme pár let počkat. A to je pro nás teď velmi těžké. Máme totiž v souboru na 13 kluků tanečníků jenom 6 děvčat!
Taková situace je opravdu raritou, protože většinou bývají v přesile děvčata. Ale pro nové členky,
na které se těšíme, to má velkou výhodu – nikdy
nezůstanou sedět a mohou si tanečníky vybírat.
Hudba je nyní na velmi dobré úrovni, protože
muzikanti trénují i samostatně, mimo naše taneční zkoušky.
Lidé přicházejí a odcházejí. Tak se stalo, že
i naše kamarádka a umělecká vedoucí Jarmila
Gregovská nám oznámila, že končí se svou činností v souboru Hanák. Bylo to pro ni jistě těžké
rozhodnutí, protože Jarmila věnovala Hanáku
velký kus života, a také velký kus srdce. Vždyť
tancovala v souboru více než třicet let. Začínala
jako svobodné děvče se svým budoucím manželem Karlem a později přivedla do Hanáku i své
tři děti. Během mnoha let si vyzkoušela na vlastní kůži všechny možné funkce. Byla tanečnice,
sólistka, zpěvačka, konferenciérka, organizátorka, choreografka a umělecká vedoucí souboru.
Co k tomu říct?
„Mamo Jaro, Hanáci Ti za všechno moc a moc
děkují a věří, že se mezi ně budeš ráda vracet!“
Novou uměleckou vedoucí a choreografkou
souboru se stala paní Alena Martinů (roz.
Bahounková). Vrací se mezi nás po delší přestávce a jsme velmi rádi, že přijala naši nabídku.
Známe ji velmi dobře, protože byla dlouholetou
tanečnicí a sólistkou souboru. Po odchodu pana
Dr. Běhala spolupracovala s panem Josefem
Němčákem ve funkci umělecké vedoucí a choreografky. Starší tanečníci si jistě vybavují její
humor a trefné připomínky, kterými je na zkouškách usměrňovala.
Náš soubor se snaží uchovat lidové tradice
i pro další generace, ale bez podpory a účasti
široké veřejnosti - našich diváků, by tato práce
neměla žádný smysl.
Srdečně zveme všechny příznivce folklóru na
naše vystoupení.
Stanislav Vojtek
vedoucí souboru
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Hanácký soubor v Písku

Pozvánka do divadla

........................................................

Divadelní soubor Vás srdeãnû zve
na pﬁedstavení detektivní komedie

Saula O’ Hary: „Oženit se je vždy riziko“
Pﬁedstavení se koná v sobotu 22. 4. 2006 a v nedûli 23. 4. 2006

Ze sportu
TJ Sokol Troubky ......................................................................
Výkonný výbor TJ Sokol Troubky svolal
v pátek 24.února do kulturního domu jednání 15.
valné hromady, které bylo zahájeno s hodinovým
zpoždění, až v 19.00 hod.. Důvodem posunutí
začátku schůze bylo probíhající hokejového
utkání našich reprezentantů s družstvem Švédska na olympijských hrách v Turíně. To se částečně odrazilo na účasti delegátů pozvaných na
valnou hromadu, kterých přišlo o poznání méně
než v minulém roce, přestože se měla projednávat velmi důležitá rozhodnutí.
Po uvítání a vzpomínce na zemřelé členy TJ
Sokol v uplynulém roce přišly na řadu hlavní
body schůze, úvodní slovo předsedy a účetní
zpráva hospodářky.

Předseda Ticháček Antonín ve svém vystoupení seznámil delegáty valné hromady s činností výkonného výboru tělovýchovné jednoty, poukázal na přetrvávající nedostatky ve vystupování
jednotlivých oddílů k jiným institucím a používání oddílových razítek na přihláškách a různých
žádostech, které nemohou nahrazovat jediné
úředně ověřené kulaté razítko TJ Sokol Troubky.
Vyzval vedení jednotlivých oddílů, aby při
pořádání kulturních a společenských akcí nebo
při jednání s jinými právními subjekty vystupovali ve spolupráci s vedením TJ Sokol a naplňovali tím body stanov tělovýchovné jednoty.
V březnu minulého roku živnostenský úřad na
návrh Krajského úřadu odboru dopravy v Olo-
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mouci zrušil TJ koncesi na přepravu osob,
výkonný výbor se zabýval touto skutečností
a rozhodl do budoucna nepodnikat v oblasti přepravy osob a používat autobus pouze pro vlastní potřebu a v případě naskytnuté možnosti
i jeho prodej. Vycházel při svém rozhodování ze
stále narůstajících nákladů, stáří autobusu, ale
především ze zpřísňujících se podmínek v oblasti přepravy.
Přísnější měřítka je nutné očekávat i v provozu sportovní haly, neboť se jedná o veřejné zařízení a v průběhu roku budou probíhat již avizované kontroly, jak je zajištěna bezpečnost
návštěvníků a sportovců sportovních zařízení
s ohledem na protipožární bezpečnost a stabilitu konstrukcí.
V loňském roce došlo k výměně zničených
dveří v šatnách sportovní haly a k instalaci nouzového osvětlení s označením únikových východů. V letošním roce musí být nově vybaveny
a zprovozněny všechny hydrantové skříně
a namontován ochoz u vodoměru z důvodu protipožární bezpečnosti. Také prostor do střešní
konstrukce sportovní haly musí být snadno přístupný, aby mohla být prováděna statická kontrola bezpečnosti konstrukce.
Letošní zima nepřipravila sportovní organizaci jen o finanční prostředky na provoz a vytápění objektu, ale postavila ji před skutečnost investovat do přelepení jedné čtvrtiny střechy na
sportovní hale. Neustálé odtávání sněhu
a následné mrznutí, vytvořilo ledovou vrstvu
o síle až 15 cm, která zapříčinila na několika místech narušení lepenky, a také střešních svodů,
které bude nutné opravit. Po množících se dotazech, zda je ve sportovní hale bezpečno, zajistilo vedení obce přístup na střechu z důvodu kontroly stavu sněhu na střeše sportovní haly.
Odklizením části sněhu, ale především ledu, byl
zajištěn nerušený a bezpečný provoz sportovních akcí.
Největším oříškem pro výkonný výbor bude
v případě úspěchu ve výběrovém řízení stavba
fotbalového víceúčelového hřiště s umělou trávou třetí generace. Již tento název předurčuje
dvě varianty řešení, které jsou zpracovány projektantem na využití okolí sportovní haly.
V minulém roce valná hromada schválila usnesení, které podporuje obě varianty stavby - fotbalové hřiště s umělou trávou a víceúčelové hřiště. Po roce se situace se stavbou, zdá se,
posunula dopředu, projekt je ve výběrovém řízení a dle informací s velkou pravděpodobností by
měla být tato investice přidělena naší TJ.
Výkonný výbor projednával vzniklou situaci.
Má ve vlastnictví pozemek potřebný ke stavbě,
ale v případě, že se investice bude týkat velké-
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ho fotbalového hřiště bude nutné použít část
pozemku stávající hokejové plochy, jinak by se
fotbalové hřiště do prostoru za sportovní halou
nevešlo.
Tato varianta stavby velkého fotbalového hřiště nenašla ve VV podporu a byla větší částí členů zamítnuta. Důvodem byl nesouhlas se zrušením hokejového hřiště. Pokud komise pro
výstavbu ČSTV v Praze přidělí TJ dotaci na stavbu fotbalového hřiště, bude nutné přeložit plochu hokejového hřiště do jiného prostoru za
sportovní halu a zachovat jeho provoz.
Valná hromada je nejvyšším schvalovacím
orgánem v TJ a po diskusi delegátů bylo navrženo do usnesení, v případě , že TJ obdrží dotaci na stavbu velkého fotbalové hřiště s umělou
trávou, použít i část pozemku hokejového hřiště a následně hokejové hřiště přesunout do jiného prostoru. V tomto znění bylo usnesení valnou
hromadou schváleno.
Předseda seznámil delegáty mimo jiné i se
stanoviskem stavebního úřadu v Přerově
k záměru manželů Ministrových s výstavbou
dvou antukových tenisových kurtů, že za podpory TJ bylo již vydáno stavební povolení pro
stavbu kurtů vedle kotelny sportovní haly. Vyslovil také přání, aby návrhy projektanta nezůstaly
jen na papíře a okolí sportovní haly, která zajišťuje skvělé zázemí začalo sportem také žít.
Krátce se zmínil o sportovní činnosti, kladně
zhodnotil loňský postup prvního družstva mužů
fotbalového oddílu do I. A třídy, který se uskutečnil v roce 75. výročí založení sportovního klubu a také rámec oslav tohoto výročí, který byl
kladně hodnocen širokou sportovní veřejností.
Z vystoupení hospodářky tělovýchovné jednoty Miroslavy Brázdové zveřejňujeme několik
údajů.
Příjmy TJ v roce 2005 činily
Výdaje
Hospodářský výsledek

1.094 681,- Kč.
1.099 941,- Kč.
- 5 260,- Kč.

Na závěr předseda poděkoval všem sponzorům, ale především Obecnímu úřadu v Troubkách za materiální výpomoc při údržbě sportovních areálů a za finanční podíl na provozu
tělovýchovných zařízení a vyzval sportovní veřejnost, aby svou účastí při volbách do Parlamentu ČR, ale především na podzim při volbách
komunálních, dala hlasy kandidátům, kteří se
objeví na kandidátkách a mají sportovního
ducha.
Ti pak budou i nadále střežit sportovní činnost
v naší obci a podpoří rozumné sportovní projekty, které mají doplnit okolí sportovní haly.
Antonín Ticháãek
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•Vybrali jsem pro Vás•
Co to znamená, kdyÏ se ﬁekne
„JE TO PRO KOâKU“ - nehodí se k niãemu
Je zajímavé, že snad všechny kočky na světě sice mňoukají a předou stejně, ale lidé
na ně volají různě. Naše kočky slyší na „čí čí,“ ruské však na „kis kis,“ anglické na „ps
ps“ a indické dokonce na „ču ču“. Nejen lidé, ale i kočky mají své dějiny. K lidským obydlím se zřejmě přiblížily v době, kdy se začalo ve větší míře sít obilí a zvětšila se potřeba
chránit jeho zásoby před hlodavci. Nejstarší zprávy o kočkách pocházejí ze starého Egypta, odkud se loďmi dostaly do Řecka a odtud se rozšířily po Evropě. Egypťané považovali kočky za posvátná zvířata a někdy je i balzamovali. Stejnou úctu jim projevoval i islám,
zatímco středověká křesťanská církev pro ně znamenala pohromu. Kočky, zejména černé, byly považovány za ztělesnění nečistých sil a pomocníky čarodějnic i samotného
ďábla, a proto pronásledovány. To se ovšem krutě vymstilo, protože nastalo přemnožení krys i jiných hlodavců, jejichž blechy přenášely nejrůznější nákazy. Rubem pronásledování koček se proto staly nejrůznější epidemie.
Rčení „je to pro kočku“ má ovšem původ ve staré bajce o kováři a jeho kočce: kovář si
umínil, že od svých zákazníků nebude chtít nic za svou práci a placení ponechá na jejich
vůli. Ti se pochopitelně vždy spokojili se slovy díků. Proto si kovář přivázal do kovárny
tlustou kočku a vždy, když odcházel zákazník se slovy díků, říkával: „To je pro kočku.“
Teprve, když kočka pošla hladem, začal se i kovář chovat jako ostatní řemeslníci.
Podobnou historku zaznamenal ve 2. pol.17. století i augustiniánský mnich Abraham
ze Santa Clary, který proslul jako dvorní kazatel a spisovatel. Odehrála se však mezi vévodou a chudákem, kterému vévoda stále sliboval hory doly, ale skutek utek. Když přišel
chudák již po několikáté a opět byl odbyt dalším prázdným slibem, sdělil vévodovi, že
jeho sliby krmil svou kočku, která už pošla hladem.
PRAMEN: S. KOVÁŘOVÁ: PROČ SE ŘÍKÁ 222x.

LK

Spoleãenská kronika
V mûsíci lednu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let Zdenka Jehláﬁová
70 let Libu‰e ·elhová
Leopold Kilian
Josef Mrtv˘
75 let Franti‰ka Vránová
Ladislav Janou‰ek
Vlasta Maková
85 let Marie Brázdová
V mûsíci únoru 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Vûra Gregovská
Marie Prikertová
70 let BlaÏena VaÀková
Marie DaÀková
Franti‰ek Kubita

75 let Helena Sná‰elová
Emil Novák
80 let Marie Ëoupalová
Franti‰ka Sou‰ková
90 let Franti‰ek H˘bner
V mûsíci bﬁeznu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
70 let Drahomíra Janou‰ková
Marie Smolková
75 let Josefa Ra‰ková
80 let AneÏka Mrtvá
AneÏka Marková
Jiﬁina Mrtvá
85 let Alois Obrtel
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví,
‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
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Kolik nás pﬁibylo
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Opustili nás

Václav Hodro‰
Tereza Smolková
Sára Gregovská
Amelie Anna Vojtková
Petr Koller
Milan Vojtá‰ek
Ondﬁej Vojtá‰ek

Alois Lajãík
Ladislav Nûmãák
Ondﬁej ·vára
Marie Hanusíková
Alois Prikert
Marie Majtnerová
Rosalie Kamelandrová

Do botníku pﬁibudou teì navíc botiãky, na
stÛl jedna lÏíce, do pokoje post˘lka a do
v‰ech srdcí mnoho radosti.
Blahopﬁejeme Vám k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám, aby pﬁineslo do Va‰í rodiny hodnû lásky, smíchu a nûhy. AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.

Kdo milován byl - nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrasti nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Pro zajímavost nûkolik statistick˘ch údajÛ.
Víte, že v naší obci je používáno 254 jmen a 621 příjmení?

10 nejãetnûj‰ích jmen
62
55
47
46
45
44
35
34
34
33

Petr
Josef
Pavel
Jiří
Jan
Jaroslav
Stanislav
František
Tomáš
Martin

110
60
37
31
30
26
25
24
23
23

10 nejãetnûj‰ích pﬁíjmení
Marie
Jana
Věra
Jarmila
Hana
Anna
Ludmila
Anežka
Eva
Martina

64
53
53
51
51
44
44
38
37
35

Zatloukal – Zatloukalová
Brázda – Brázdová
Raška – Rašková
Gregovský – Gregovská
Mrtvý – Mrtvá
Dočkal – Dočkalová
Smolka – Smolková
Vojtek – Vojtková
Němčák – Němčáková
Jehlář – Jehlářová

(36+32)
(28+25)
(29+24)
(24+27)
(26+25)
(21+23)
(23+21)
(16+22)
(19+18)
(20+15)

Věkové složení obyvatel (k 28. 2. 2006)
Do 6
MUŽI
45
ŽENY
42
CELKEM 87

7 –18
136
107
243

19-30 31-40 41-50 51-60 61-70
195
144 163
134
90
189
123 141
137
115
384
267 304
271
205

71-80
65
121
186

81-90
13
25
38

91-100 CELKEM
1
998
2
1015
3
2013

Počet obyvatel
K 1.1.2005 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 1999 obyvatel.
PﬁírÛstky v roce 2005:

narození
pﬁistûhovaní
celkem

21
28
49

Úbytky v roce 2005:

zemﬁelí
odstûhovaní
celkem

25
13
38

K 31.12.2005 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 2010 obyvatel.
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V roce 2005 jsme pro na‰e obãany vyﬁídili 131 Ïádostí o nov˘ obãansk˘ prÛkaz a 134 Ïádostí
o nov˘ cestovní doklad. V tomto období bylo pracovníky obecního úﬁadu ovûﬁeno (legalizováno)
356 podpisÛ a ovûﬁeno (vidimováno) 223 listin.
I v roce 2006 si prostřednictvím našeho obecního úřadu můžete požádat o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu. Upozorňujeme občany, kteří mají občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ knížka nebo karta růžové barvy) vydaný do 31.12.1996 , že platnost těchto občanských průkazů končí 31.12.2006. Žádost o nový průkaz je třeba podat nejpozději do 30. 11.2006.
Tato výměna je bez správního poplatku.
Agendu řidičských průkazu vyřizuje Městský úřad v Přerově.
Na obecním úřadě si také můžete podat žádost o výpis z rejstříku trestů, žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky, a požádat o ověření podpisu nebo listiny.
Pﬁipravila BoÏena Suchánková

Zadáno pro Ïeny
·tûpánská sekaná peãenû
Vepřové maso, hovězí maso, cibule, hladká mouka, strouhanka , dle potřeby sůl,
pepř, česnek, majoránka, vejce.
Postup: maso umeleme, přidáme nakrájenou cibuli, hladkou mouku, koření a vše
promícháme. Na desku vysypanou strouhankou rozděláme hmotu, jako nálpň vložíme natvrdo uvařené vejce, sekanou smotáme a vložíme péct na pekáč.

DIA koutek
S˘rová koleãka
150 g hladké mouky,125 g tvrdého sýra,
sůl, žloutek,
1 vejce na potření, kmín, mák nebo sezamová semínka.
Postup: na vál prosijeme mouku, přidáme
máslo, nastrouháme sýr, osolíme, přidáme
žloutek.Vypracujeme těsto, vyválíme na tenký plát a vykrajujeme kolečka. Potřeme je vejcem, posypeme kmínem nebo mákem, sezamem. Pečeme v mírné troubě do zlatova.
Plnûné pa‰tiãky
Listové těsto, vejce na potření, salám dle
chuti, tavený sýr, tvarohový sýr Lučina, sterilovaná kapie, zelená petrželka.
Postup: těsto vyválíme na tenký plát, vykrajujeme kolečka, u poloviny koleček vykrojíme prostředek. Kolečka plná s vykrojenými
slepíme vejcem a pečeme do zlatova.
Utřeme tavený sýr s Lučinou do pěny, přidáme umletý salám a dle potřeby osolíme.
Vzniklou pěnu stříkáme cukrářským sáčkem do středu koleček. Zdobíme kapií
JS
a zelenou petrželkou.
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Humor
Mal˘ Pepíãek se ztratil ve mûstû, sedl si na chodník a pláãe. Okolojdoucí paní se u nûj
zastaví a zeptá se ho, co se mu stalo. KdyÏ se dozví, Ïe se ztratil, ptá se dál:
„A zná‰ alespoÀ svou adresu?“
„Ano, je to www.pepicek.cz!“
Instruktor v auto‰kole se ptá pana Nováka: „Co udûláte, kdyÏ vám za jízdy
vypoví motor?“
„Zastavím a otevﬁu motorov˘ prostor.“
„A co udûláte potom?“
„Zaãnu stra‰nû nadávat …“
Povídají si dvû sousedky: „Nevíte, proã pan Novák vãera tak stra‰nû kﬁiãel na manÏelku?“
„Ale, nechtûla mu ﬁíci, za co utratila pût tisíc korun.“
„A proã na ni dnes kﬁiãel je‰tû víc?“
„ProtoÏe mu to prozradila …“
„·éfe,“ hlásí servírka, „pﬁi‰el nám dopis. Nûjak˘ egyptolog pí‰e, Ïe koneãnû rozlu‰til
tajemství na‰eho ‰éfkuchaﬁe a pr˘ mu pﬁijde dát pár facek.“
VûÏ na leti‰ti dostane naléhavou zprávu: „Tady OK-3, voláme kontrolu. Nemáme benzín, Ïádné instrukce!“
SluÏbu konající muÏ zezelená a rychle uchopí mikrofon: „Tady kontrolní vûÏ,
volám OK-3. Neztrácejte hlavu! Nepodléhejte panice. Popi‰te v˘znamné body
terénu pod sebou!“
Nastane chvíle muãivého ticha. Ve sluchátkách to najednou za‰ramotí. Koneãnû!
„Tady OK-3, volám kontrolní vûÏ. Jsem je‰tû na leti‰ti a nemÛÏu se doãkat tankovacího vozidla.“
StráÏník zastaví opilého chlapíka, kter˘ se potácí po ulici, a zeptá se ho, kam se vypravil v takovém stavu?
„Jdu na pﬁedná‰ku o ‰kodlivosti alkoholu.“
„A kdo teì v noci pﬁedná‰í?“
„No pﬁece moje manÏelka a tchynû …“
U rozvodu se ptá soudce svûdka: „Pane Novotn˘, byl jste u toho, kdyÏ se pan
a paní Novákovi zaãali hádat?“
„Ano, na jejich svatbû jsem byl totiÏ svûdkem.“
Soused se chlubí sousedovi: „Na‰e Vûru‰ka je hroznû chytrá. Podívejte:
Vûrko, kolikpak je pût a pût?“
„Sedm.“
„Tak to vidíte, spletla se jenom o dvû …“
ManÏel odmítl dát Ïenû peníze na nov˘ kost˘m. Îena si poplakala, po chvíli si
utﬁela slzy, usedla ke klavíru a zaãala hrát.
ManÏel ãetl noviny, ale po nûkolika minutách to nevydrÏel a musel se ozvat:
„Aleno, ví‰, Ïe násilím u mû nic nezíská‰!“
LK
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Moudrost slavn˘ch
Káva musí b˘t horká jako peklo, ãerná jako ìábel a sladká jako láska.
TALLEYRAND
Îena miluje muÏe málomluvné, neboÈ má za to, Ïe jí naslouchají.
S. GUITRY
Diplomacie je umûní lhát par excellences.
G. ELGOZY
Kdo umí nést poráÏky, umí nést i úspûchy.
K. âAPEK
Kohouti mohou kokrhat, ale je to slepice, kdo snese vejce.
M. THATCHEROVÁ
Kdo chce konat ‰patnû, vÏdy dÛvod najde.
P. SYRUS
Zdaleka nic neostﬁí zrak jako závist.
T. FULLER
Doktoﬁi léãí a vyléãí v nejhor‰ím svoje kapsy.
DAGESTÁNSKÉ P¤ÍSLOVÍ
NesnaÏte se Ïít vûãnû, to se vám nepodaﬁí.
G. B. SHAW
Dva milostné dopisy pí‰eme nejtíÏe – první a poslední.
PETRARCA
LK

KﬁíÏovka

Tajenku zašlete do 6.3.2006 na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29 a tři vylosovaní dostanou sladkou odměnu:
TAJENKA: ..........................................................................................................................................
JMÉNO, ADRESA: ................................................................................................Třída: ..................
Vylosovaní v˘herci z minulého ãísla: Michaela ·kolová, Nikola Koﬁínková, Kateﬁina Nezvalová.
(Správně odpověděli:Petra Kolmanová ,Kamila Soukupová,Tereza Dohnalová, Zuzana Kamelandrová,Tereza Kamelandrová, Jakub Nezval)
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Inzerce
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OSG•GREGOVSK¯s.r.o.

S TAV E B N Í A O B C H O D N Í F I R M A N A B Í Z Í :
-

V O L N O U K A PA C I T U P R O S TAV E B N Í P R Á C E
P Ů J Č O VÁ N Í M A L É H O R U Č N Í H O N Á Ř A D Í
P R O D E J Z Á K L A D N Í H O S TAV E B N Í H O M AT E R I Á L U
PRODEJ ZAHRÁDKÁŘSKÉHO, ŽELEZÁŘSKÉHO ZBOŽÍ
P R O D E J K R M I V P R O D O M Á C Í Z V Í Ř ATA

Kontakt: tel. 602 526 464,
602 893 189

novû otevﬁená
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Josef Pospíšilík
Riedlova 9, 750 02 Přerov
(u Michalova, za restaurací Labuť)
Tel.: 777 662 061, 581 735 910
Ordinační hodiny
Po - Pá 8.00 - 12.00 15.00 - 19.00
Ne
18.00 - 20.00
Mimo ordinační hodiny
pohotovost na tel. 777 662 061
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