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Slovo redakce
Vážení občané!
Letošní druhé čtvrtletí bylo úplně netradiční.
Počasí si spletlo jaro s Vánocemi, jako by vlahé
jarní dny nechtěly vůbec přijít. Nejvíce na to
doplatily zahrádky. Celé jaro „vypršelo,“ vody byl
takový přebytek, že jsme se obávali záplav. Sice
nás velká voda ohrožovala, avšak vyhnula se
nám. Stejně jsme ale cítili se zaplavenými vesnicemi, poněvadž jsme to sami zažili. Aby toho
nebylo málo, naši republiku postihlo několik
záplavových vln.
Devět let po povodni v naší obci je už většina
volných ploch po spadených domech zastavěná
moderními domy. V obci ubyl hlavně chov domácího zvířectva. Jarní koberce jasné zeleně doplňují okolí domů, které dostávají pěkné odstíny
pastelových barev. Travnatých ploch stále přibývá. Jen obecní úřad nechává posekat 14 ha
pozemků v obci.

Hlavní událostí tohoto čtvrtletí byly volby do
Poslanecké sněmovny Českého parlamentu.
Naše obec se zhostila tohoto úkolu dobře.
Volební účast 65% odpovídá republikovému
průměru. Na podzim nás ještě čekají komunální volby.
V každé obci je sledována státní instituce škola. Bývaly doby, kdy v mnohém ročníku byly
paralelky a ostatní třídy měly po čtyřiceti žácích.
Letos máme opačný problém. Žáků na základní
škole ubývá, což je ale stav dočasný, naopak –
v mateřské škole budeme mít o jedno oddělení
více.
Nastává období léta, spojené s odpočinkem,
přejeme všem našim čtenářům pěkné počasí
pohodu o dovolených a všem našim občanům
veselé hody.
redakce

A léta bûÏí...
Stalo se pﬁed 100 lety...........................................................................................
Věřím, že většinu lidí zajímá to, jak se žilo „za
starých časů“, za dob našich babiček a dědečků. Dnešní školáci si už těžko představují, že
jejich prababičky a pradědečci žili za císaře
pána. Ale příběhy ze života svých dědečků
a babiček si jistě rádi poslechnou, i když se jim
zdá divné, že jejich babička a děda žili „jak ve filmu pro pamětníky“.
Čas tak neúprosně letí. Uvědomuji si to, když
si vzpomenu na moji babičku Annu Kořínkovou.
Narodila se v roce 1901 a zemřela v roce 1993.
Co všechno prožila, k jakým obrovským změnám během jejího života došlo. „Od jízdního kola,
po přistání na Měsíci“.
V mládí sloužila babička u pánů v Čechách,
takže jistě i její kamarádky chodily různě posluhovat, pomáhat při žních, do statku za děvečky
a tak. Babička za svůj život prožila dvě války, kdy
„ničeho nebylo“. Když musela v těch těžkých
dobách přišít knoflík, vypárala kousek vyšívání,

aby měla nit. Velká šetrnost jí zůstala po celý
život – schovávala každý kousek provázku. Tyto
obrazy a vzpomínky mi vyvstaly před očima,
když jsem listovala v kronice s úmyslem přiblížit
vám, čtenářům, jak se žilo před 100 lety. Třeba
u některých z vás následující výpisky z kroniky
vyvolají také celý řetěz vlastních vzpomínek.
Můžete se o ně s námi v některém z příštích
Zpravodajů rozdělit.
Tak tedy, citováno z místní kroniky:
„Rok 1906 byl celkem deštivý a bouřlivý. Úroda hojná. Přes všechny lijáky byly včas žně,
senoseč i otavy byly uspokojivé. Slámy a píce
bylo hojnost. Řepa byla velmi dobré jakosti. Za
1 q se ve skladu v Troubkách platilo 1 koruna 96
haléřů.
Stromy byly jako suché. Nejvíce škod utrpěly
stromy ve Vrbí, na Záhumení a na Loučkách.
Zhoubně působily housenky bekyně ovocné
a nakladly vajíček plné stromy.
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Dne 7. května 1906 udeřil blesk do komína na
faře. Kromě rozbitých kamen, škody nenadělal.
V tomto roce byla postavena obecní váha
v Dědině.
28. 6. 1906 zavítal císař Pán František
Josef I. do Přerova.
Na nádvoří dostavilo se c. k. úřednictvo, starostové okresu a jiní, mezi nimi čtyři Hanačky
z Troubek, vedené starostou Martinem Hybnerem. Byly to Marie Špalková, Justina Šimová,
Františka Hrbáčková a Marie Stavinohová.
V národním kroji předstoupily a Marie Špalková
oslovila císaře následovně:
,Vaše Veličenstvo. Račte přijati, Vaše Veličenstvo, tuto kytici na důkaz lásky, úcty a oddanosti k Vašemu Veličenstvu od shromážděných
starostů okresu Přerov.‘
Císař kytici přijal a obdařil Marii Špalkovou
krásným zlatým náramkem s démanty. Po odjezdu císaře byla tato statečná dívka předmětem
obdivu na slavnosti v zahradě akciového pivovaru.“
O osm let později: „ … V roce 1914
Rakousko vypovídá Srbsku válku.
31. července vydalo c. k. hejtmanství vyhláš-
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ku o všeobecné mobilizaci vojska a domobrany.
Lid byl velmi polekán. V noci z 31. července na
1. srpna svolal na rozkaz četníka obecní strážník 25 domobranců, vesměs starších a ženatých
občanů, na radnici a bylo jim nařízeno, aby do
10 hodin dopoledne nastoupili vojenskou službu
v Přerově k hájení nádraží a železného mostu.
Bylo to překvapení a naříkání. Ráno mobilizační vyhláška volala všechny vojíny do 42 roků do
10 hodin večer 1. srpna k svým plukům. Toho
dne odešlo z Troubek 200 vojínů. Každý si vzal
s sebou jídelní příbor, ešus, dobré boty, teplý
oděv a deku na přikrytí.“
Uplynuly další dva roky: „ … Žně v roce
1916 byly špatné. Počítal se průměr na 1 měřici rži 100 kg, žita 200 kg. Ovsy byly dobré. Po
žních byly ihned nařízeny soupisy zásob. Každému bylo vyúčtováno na zásobení a setí a přebytek musel být odevzdán.
V tomto roce byl velký nedostatek piva. Přišlo
nařízení, že pivo se může prodávat jen v neděli
od 4 hodin do 10 hodin večer, ve všední den od
7–10 hodin večer – pro jednoho hosta půl litr
piva denně! U nás se toto nařízení nedodržovalo, a také nenašel se udavač.“

Stalo se pﬁed 50 lety.............................................................................................
K padesátým letům si já sama netroufám
napsat žádný komentář. Je těžké vžít se do srdcí tehdejších hospodářů, kterým všechno brali.
Můj táta mě jednou na hřbitově upozornil, ať si
všimnu, kolik lidí umíralo v padesátých letech,
když jim brali jejich koně, dobytek, pole - jejich
dědictví otců. Vyprávěl, jak jeho rodiče a samozřejmě všichni další hospodáři celý život dřeli,
nespali, šetřili každou korunu, aby si koupili
a udrželi pole, svoji obživu a jistotu. A také si
pamatuji, jak se můj otec rozzuřil, když jsem se
jako školačka bezstarostně učila do vlastivědy,
že: „… rolníci s radostí dobrovolně vstupovali
do družstev …“
V tomto období se mi v kronice nepodařilo
nalézt žádný úsměvný odstaveček. Tentokrát už
vzpomínky vás, pamětníků, nebudou veselé, ale
nedá se nic dělat.
Výpis z místní kroniky:
“V roce 1956 je na našem okrese již dvacet

JZD. … V Troubkách však rolníci stále hospodaří
postaru, nechtějí pochopit přes mnoho přesvědčování výhody společného hospodaření. …
Jako loňského roku, tak i letos byl nedostatek
mlátičkářů z řad zdejších občanů. Po celou dobu
mlácení vypomáhali tři vojáci.
Při výmlatu došlo k několika úrazům. Oldřich
Krejčíř přišel o palec pravé ruky tím, že za chodu opravoval vázání lisu. František Ježák přišel
o dva prsty na pravé ruce tím, že je strčil do bubnu.
… Při letošní řepné kampani většina řepy ze
skladu za mlékárnou byla na auta naložena
automatickými nákládači sovětské výroby.
Komunální podnik Přerov zřizuje z bývalé mlékárny prádelnu, která má být do roka otevřena.
Že našemu lidu se žije lépe a radostněji nedokazují jen rádia, pračky, ledničky, vysavače, ale
také motocykly a poslední dobou též televizory…“
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Stalo se pﬁed 10 lety.............................................................................................
A jsme v současnosti. Tady si už na jednotlivé
události vzpomene většina našich čtenářů. Takže ti z vás, kteří mají lepší paměť, si jistě všimnou, že uvedený přehled není úplný. Jako zdroj
informací jsem použila především staré Zpravodaje. Pokud si tedy vzpomenete na další důležité události z této doby, můžete nám je napsat do
některého příštího Zpravodaje. Jen doufám, že
těch mých opomenutí nebude mnoho.
Tak tedy, stalo se před 10 lety:
Místní kino ukončilo po 67 letech svou
činnost.
Poprvé se promítalo v roce 1929 a byl to film
„Hotel v manželství.“ Promítací kabina byla tehdy postavena v sokolovně a promítací přístroj
stál 24 500,- Kč. Od roku 1936 už mělo kino
i zvukové zařízení. Nejmodernější techniku na
promítání širokoúhlých filmů mělo kino od roku
1966 - jaký to byl tenkrát přepych!
Zajímavost ze statistiky:
V období od roku 1966–1970 navštěvovalo
jedno představení v průměru 150 diváků, naproti tomu v letech 1994–1995 navštěvovalo jedno
představení v průměru jen 5 diváků.

Úspěch našich volejbalistů:
V dubnu 1996 proběhla ve sportovní hale
v Troubkách kvalifikace staršího dorostu do
přeboru republiky. Naši volejbalisté zde podali
výborné výkony a v této prestižní soutěži suverénně zvítězili. V červnu 1996 získali naši hráči
Martin a Lukáš Ticháčkovi zlaté medaile za titul
Mistra republiky.
Lidový soubor Hanák uspořádal Hanácké
slavnosti, které se uskutečnily před kulturním
domem. Hostovaly u nás čtyři folklorní soubory
a celá akce měla velký úspěch, i když tenkrát
bylo velké horko. Hned v červenci ještě Hanáci
vycestovali na Mezinárodní folklorní festival ve
Španělsku.
Ve věku 86 let zemřel dlouholetý choreograf
MVDr. Alois Běhal.
Zahrádkáři z Troubek byli na zájezdu
v Rakousku – v Salcburku a Welsu.
V obci byla vysázena druhá část parku u hřbitova a dokončena úprava komunikace ve Vlkošské ulici. Probíhaly dokončovací práce na
vybudování plynových přípojek pro občany
a v kulturním domě bylo zrekonstruováno sociální zařízení.

Volby:
I v roce 1996 zvítězila v Troubkách ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR strana ČSSD a na druhém místě byla ODS.
Rok 1996
1. ČSSD
2. ODS
3. KDU-ČSL
6. KSČM

Rok 2006
393 hlasů
296 hlasů
151 hlasů
73 hlasů

31,26 %
23,55 %
12,01 %
5,81 %

1. ČSSD
2. ODS
3. KSČM
4. KDU-ČSL

453 hlasů
258 hlasů
135 hlasů
132 hlasů

(40,17 %)
(23,82 %)
(12,47 %)
(12,19 %)

Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly v roce 1996 za malého zájmu občanů.
V přerovském okrsku se voleb do senátu zúčastnilo 27 % voličů.
V lednu 1996 po těžké nemoci zemřela Olga Havlová, manželka prezidenta a zakladatelka
Výboru dobré vůle.
Hana Obrtelová

❖❖❖❖❖
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Pranostiky
KdyÏ dne ub˘vá, horka pﬁib˘vá.
âervenec hork˘, pûkné jsou vdolky.
Co ãervenec neupeãe, to jiÏ v srpnu neuteãe.
V srpnu kdyÏ pÛlnoãní vítr vûje, bez de‰tû sluneãko hﬁeje.
Moc hub srpnov˘ch - moc vánic snûhov˘ch.
I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, horko nás pﬁece jen muãí.

Na‰i dopisovatelé

Tﬁi Franti‰kové
Za svého života jsem měl často možnost
nahlédnout do osudů lidí, ať už blízkých nebo úplně cizích, které mne zaujaly svou výjimečností
nebo prostotou, a které se mi nyní občas vynořují z paměti. Z těchto osobních vzpomínek, jež
se mi jeví jako barevné korálky volně navěšené
na niti času, jsem tentokrát vybral vzpomínku na
tři Františky, troubecké občany, kteří už bohužel
nežijí, ale kteří kdysi tvořili společnou skupinu,
jež sledovala určitý cíl. Byli to František Kristinek,
František Mlčoch a František Procházka. Přes
různost povah, kdy každý z nich vnímal svět po
svém, měli jedno společné – poctivost ve všem
co konali. Ale nejprve se zmíním o jednotlivcích.
František Kristinek byl člověk bez zvláštních
ambicí, neboť pracoval léta v Heinikově slévárně
v Přerově a slévačina, jak každý uzná, byla velká dřina. Těžkou prací mu ruce ztvrdly tak, že
jejich stisk při našem setkání působil vždy bolestivě, přičemž mu v usměvavé tváři svítila malá jiskrná očka. Snad jediným koníčkem mu byla pravidelná návštěva fotbalových zápasů, kde nikdy
nechyběl. Při nevelké dělnické mzdě stačil postavit svůj rodinný domek, kde žil s manželkou
a dvěma dětmi. Byl zkrátka skromný a pracovitý
muž – náš troubecký soused děda Krátký pro to
měl krásný výraz „dělavý“.
František Mlčoch byl živnostníkem, když předmětem jeho činnosti byly pomníky, sochy aj.,
vynikal velkou podnikavostí, k čemuž ho nutila
mimo jiné stále se rozrůstající rodina. S manžel-

kou vychovali celkem osm dětí, což jim zvláště
v době předválečné krize, za války, a také
v poválečných letech přinášelo značné problémy. Přesto své děti vychovali tak, že všichni se
v lidské společnosti dobře uplatnili.
František Mlčoch po válce často docházel na
místní národní výbor s prosbami o nějakou
pomoc, ať už v potravinách, při zabijačkách
apod., když lístkový zásobovací systém, ustavený za války, trval až do roku 1953. Jeho žádostem, aspoň po dobu, kdy jsem tam pracoval,
bylo vždy vyhověno.
Poslední z trojice, František Procházka, byl
rovněž živnostník v oboru keramických a cementářských výrobků.Byl také hlavním organizátorem skupiny, která nesla název PROMLČ. Jak
vidět, tento název vznikl ze zkratek příjmení Procházka a Mlčoch, Kristinkovo příjmení už se do
názvu jaksi nehodilo.
Mezi společníky se jednalo o zakoupení maringotky, se kterou měli vyrazit do širého světa
a provozovat tam určitou výdělečnou činnost. To
vše se odbývalo několik let po první světové válce, ve dvacátých letech., kdy všichni byli ještě
mladí, bez závazků. Přesto jejich původní velké
nadšení brzy vyprchalo, jednak z důvodů finančních, a jednak také pro nevyjasněnost společné
činnosti, a tak z celého podniku nakonec sešlo.
Po válce se František Procházka stal jedním
z mých dobrých přátel, s nimiž jsem trávil většinu volného času, kdy jsem se zvolna zotavoval
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z následků totálního nasazení,
a také své zklamané bývalé lásky.
Při těchto besedách nám František Procházka vyprávěl o zážitcích
ze své podniknuté cesty do Francie
a z návštěvy Paříže. Viděl také slavnou americkou černošskou tanečnici a zpěvačku Josephinu Bakerovou, jež vystupovala v pařížských
divadlech v Evině rouše.
Jedním z jejích přátel se stal také
Adolf Loos, rakouský architekt,
narozený v Brně, který byl spoluzakladatelem moderní architektury
a bojovníkem za věcnost a účelnost
v architektuře a umění. Vytvořil řadu významných
staveb v Praze, ve Vídni a v Paříži. V roce 1924
se načas přestěhoval do Paříže a navštěvoval
tam vystoupení Josephiny Bakerové. Návrh
domu pro svou novou přítelkyni, bohužel nakonec neprovedený, byl pojat velmi zvláštně (viz.
obrázek). Jeho fasádu vyzdobil barevnými pruhy, jejichž motiv připomíná koupací trikot, ale
i americkou vlajku.
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Na stáří, tato kdysi „skandální Josephina,“ si
koupila zámek blízko Paříže, v němž poskytla
domov svým četným adoptovaným dětem. Zemřela v dubnu 1975 v Paříži.
František Procházka se po rozvodu se svou
manželkou odstěhoval do Olomouce, kde ještě
žil dlouhá léta. Zemřel v říjnu 1993 ve vysokém
věku 92 let.
Oldﬁich Kupãík

První pováleãná léta 1945–1946
Když po šesti letech konečně skončila druhá
světová válka, byli všichni lidé šťastni a s velkým
nadšením šli ochotně pracovat tam, kde to bylo
nejvíce zapotřebí. Při zvýšené průmyslové výrobě se také zvýšila spotřeba uhlí. V uhelných
dolech chyběly pracovní síly, proto také jezdili
muži ze zemědělství na uhelné brigády. V zimě,
kdy je na vesnici méně práce, odjeli také muži
z Troubek na uhelnou brigádu do Dolní Suché ve
Slezsku.
Jednoho zimního rána nastoupilo v Přerově do
vlaku asi třicet mužů a s nimi dvě kuchařky.
Odjížděli pracovat do neznámého prostředí, hluboko do podzemí, kde slunce nesvítí, ani ptáci
nezpívají.
Moje maminka tam první rok vařila s Libuškou
Brázdovou, provdanou Jehlářovou a příští rok ji
v kuchyni vystřídala Boženka Čečmanová, pro-

vdaná Večeřová. Po příjezdu jich tamější správce ubytoval a ukázal jim kuchyni,ve které měly
vařit. Vybavení kuchyně bylo velmi ubohé – žádné nádobí – a tak všechno potřebné, co do
kuchyně patří, jim zapůjčily manželky havířů.
Potraviny byly ještě na lístky, ale havíři, jako těžce pracující, měli větší příděl všech potravin. Na
potravinové lístky měli nárok také všichni brigádníci pracující v dolech.
Když šli muži na šichtu, brali si s sebou na pití
černou kávu uvařenou z melty, kterou se nejlépe zahnala žízeň.
Jednou nabídl důlní inženýr všem kuchařkám,
které tam byly se svou brigádou, prohlídku šachty. Maminka mně vyprávěla, jak s lampičkami,
zavěšenými na krku, všichni procházeli důlními
chodbami, někde mírně do kopce, někde zase
z kopce.
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Některé štoly byly vysoké, jiné naopak tak nízké, že tam museli havíři ležet při práci na zádech.
Všude plno uhelného prachu a nebezpečí výbuchu metanu.
Manželky havířů do šachty nikdy nesfáraly,
protože celý život žily v obavách a strachu o své
muže a syny, kteří tam pracovali. Životu nebez-

pečných povolání je mnoho, hornické povolání
však patří k těm nejnebezpečnějším.
Po měsíční brigádě se všichni troubečtí brigádníci šťastně navrátili domů. Příští zimu si
„havířinu“ ještě jednou zopakovali.
A. Hejkerlíková

Nákupy s lidskou tváﬁí
Většina z nás proti nakupování, alespoň myslím, celkem nic nemá. Jistě, mužská část populace sice není z častého a dlouhého nakupování nijak „odvázaná,“ ale pokud mužům plynou
z nákupů určité výhody – tu v podobě salámu, tu
piva či jiné laskominy, poživatiny, pochutiny atd.
– dá se tato společenská událost i přežít. Ale
důležitou (možná i nejdůležitější) roli při „přežívání“ nákupů, zejména těch velkých, hraje bezesporu prodavač(ka). Nás, slabší povahy, dokáží některé prodavačky (říkejme jim třeba
„stíhačky“) „sestřelit“ okamžitě už ve dveřích
otázkou: „Co si přejete?“ přičemž my jsme se
nestačili po obchodě ani rozhlédnout. A nedejbůh, když ještě přesně nevíme, co bychom si
chtěli koupit.
Jiným typem prodávajících jsou tzv. „radiči“.
Poradí ochotně, ale následujícím stylem: „Toto
vám sluší, to je to pravé, to si rozhodně musíte
koupit, v tom vypadáte opravdu báječně….“ Ale
vám přitom chybí tak dva centimetry na kalhotách v pase, abyste se mohli nadechnout nebo
stejné dva centimetry chybí halence, aby neustále nehrozilo, že knoflíček na prsou každou
chvíli uletí.
Nejúžasnější skupinou prodávajících jsou
docela určitě „sluníčka“. Paní prodavačky a páni
prodavači zářící úsměvem a rozdávající optimismus a dobrou náladu. Bohužel, toto je mizící skupina, která je zanesena v Červené knize ohrožených druhů.
Ale nejstrašnějšími prodávajícími pro zákazníky jsou „rachejtle“. Zde je třeba podotknout, že
v této kategorii zcela jednoznačně vítězí ženy.

„rachejtle“ nás dokáží srovnat, „postavit do latě“,
spérovat, seřvat na tři doby, zkrátka jasně nám
dají najevo, kdo je v obchodě pánem a kdo je
obyčejným zákazníkem, který vlastně obtěžuje,
když něco chce. Jeden malý příklad za všechny:
Po dlouhém nákupu v jednom nejmenovaném
supermarketu plném lidí jsem se i s celou svou
rodinkou (manželem a tříletým synem) blížila
k pokladnám. Dlouhé fronty nevěstily nic dobrého. Před námi ve frontě stál starší pán s hůlkou.
Najednou zaregistroval, že k vedlejší prázdné
pokladně přichází prodavačka a zcela logicky se
k pokladně přesunul. A skutečně, ona zmiňovaná pokladní, poněkud kypřejších tvarů, právě
ukládala své kilogramy na židli u pokladny. Stařík se zdvořile zeptal: „Můžu k vám?“ A teď to
začalo. Pokladní probodla pána pohledem a hlasem, za který by se nemusel stydět ani Drsný
Harry, mu řekla: „Jinak bych sem přece nechodila.“ Musím přiznat, že kdyby se trestalo za vražedné pohledy, dostala by zmiňovaná paní už
nejmíň pětkrát doživotí. A vtom jsme byli na řadě
my. Paní pokladní šla práce od ruky, dokonce stačila během „čtení“ kódů na zboží „házet likvidační pohledy“ na našeho neposedného synka.
A v té chvíli se to stalo. Paní sáhla po balíčku
hroznů a stroze mi oznámila: „Nemáte to zvážené.“ Začala jsem se bránit: „Ale tam je uvedeno,
že se jedná o půl kila.“ Podotýkám, že hrozny
byly zataveny v sáčku. Ale naše pokladní byla
neoblomná: „To si musíte zvážit.“ A vyexpedovala mě na informace. Myslím, že v tu chvíli mě
asi všichni nakupující, kteří stáli za námi v dlouhé frontě, strašně milovali. Nicméně poklusem
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jsem dorazila k informacím a jako slušně vychovaný člověk jsem čekala, až paní prodavačka
domluví, abych jí neskákala do řeči. Ona si mě
změřila pohledem (aniž by přestala se svojí známou mluvit) a zřejmě usoudila, že nejsem naléhavý případ a dál rozebírala svou rodinnou situaci. Trošku jsem znervózněla a po chvíli jsem
dokonce musela trošku zneužít situace.
V momentě, kdy se nadechovala, aby dál pokračovala ve svém vyprávění, co právě dělá její Tonda, jsem rychle požádala o zvážení. Její pohled
na mě bych přirovnala asi tak ke dvěma středně
velkým fackám. Přiznávám, že mě napadlo, jestli se nejedná o příbuznou „mé“ paní pokladní.
Nicméně hurá, bylo zváženo a mohla jsem zpátky k pokladně. Doběhla jsem, paní si hrozny
namarkovala, oznámila mi, kolik mám zaplatit
a na závěr se mě zeptala asi takovým tónem,
jakoby mi oznamovala, že už nemám otravovat:
„Bylo všechno v pořádku?“ Málem se o mě pokusil infarkt. Jenom zachovat klidnou hlavu
a nechovat se hystericky. Tak jsem jenom řekla:
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„Nebylo a na shledanou“ a odklopýtala jsem uložit nákup do auta. Mám ráda usměvavé prodavače, ale obávám se, že této paní pokladní by
nepomohlo, ani kdyby jí na obličej přišili široký
úsměv Lucie Bílé nebo Julie Roberts. Tato paní
vyzařovala tolik negativní energie, že kdyby to
bylo technicky možné, rozjede na ni celou elektrárnu a osvětlí nejmíň půl Přerova …
Rozhodně ale nechci křivdit všem prodavačům
a prodavačkám. Naopak , vážím si jejich práce
a chápu, že toho mají někdy plné zuby a není
jednoduché být stále příjemný a milý na své okolí, navíc za tak nízký plat. Možná bych mohla celé
tohle zamyšlení zakončit jedním citátem, který by
se mohl stát návodem pro prodávající i pro nakupující:
„Smích je jako most, po kterém mohou lidé
přejít jeden k druhému.“
Takže aspoň to zkusme se na sebe v obchodech (a pokud možno nejen tam) usmívat.
Marcela Haraštová

Informace obecního úﬁadu
Letošní počasí s námi provádí divy. Dlouho
trvající zima a pozdější chladné jarní počasí se
nám protáhlo až do začátku června, a proto
jsme si z počasí začali dělat legraci, jako v případě písně Jaromíra Nohavici - Ladovská zima,
s velice trefným textem nebo v případě vtipu
kolujícím po republice o tom, že jestli nám to ten
červenec a srpen nepokazí, tak jsme měli krásnou zimu … A teď se zase naopak ohříváme při
tropických vedrech. Zřejmě si již dopředu musíme naakumulovat teplo na další tvrdou zimu.
Ale pojďme od vrtkavého počasí k informacím
o dění v obci.
Začátkem měsíce června letošního roku
schválilo zastupitelstvo obce na svém řádném
zasedání převod části finančních prostředků
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce do rozpočtu na letošní rok. Zároveň rozhodlo o účelovém použití části těchto prostředků. Přesné

rozdělení finančních prostředků najdete v usneseních ze zasedání zastupitelstva obce.
Větší objem financí byl vyčleněn na vybudování sociálního zařízení, které je nutné pro zřízení III. oddělení mateřské školy. Toto oddělení bude zřízeno v areálu základní školy a k jeho
zřízení nás vedla snaha udržet děti v Troubkách. Kapacita naší školky je totiž v současné
době zcela naplněna a počet přihlášených dětí
pro nový školní rok převyšoval tuto kapacitu.
Vedení školy tak muselo vydat pro část rodičů
rozhodnutí o nepřijetí dítěte do troubecké školky. Jediným řešením, které by umožnilo změnit vydané rozhodnutí o nepřijetí do školky, bylo
zřízení III. oddělení školky. A jediné vhodné
prostory se nachází v areálu školy, v části, kterou využívá školní družina. Jelikož zde ovšem
není adekvátní sociální zařízení, musíme toto
vybudovat. Stavební práce by zde měly probí-
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hat v průběhu prázdnin, ale je docela možné,
že se protáhnou do měsíce září. Vybudované
sociální zařízení ovšem nebude sloužit pouze
pro potřeby III. oddělení mateřské školy, ale je
určeno také pro děti, které navštěvují školní
družinu.
Další prostředky byly vyčleněny na výměnu
oken v objektu školní jídelny. Rovněž tyto práce by měly probíhat v průběhu letních prázdnin.
Zároveň dojde k menší opravě střechy na tomto objektu. Věříme, že nová okna sníží náklady
na vytápění.
K výměně části oken dojde také v kulturním
domě, kde bychom ještě chtěli opravit jeviště.
Zde by měly být práce prováděny v období září
– říjen 2006.
Část financí bylo také vyčleněno na dokončení chodníku k naší škole. Dá se ovšem předpokládat, že chodník bude možné vybudovat až
v příštím roce. Musíme si totiž nechat zpracovat projektovou dokumentaci a požádat o vydání stavebního povolení. Dá se předpokládat, že
stavební povolení nebudeme mít k dispozici dříve jak v měsíci září. Spíš to však bude později,
a to již zřejmě nebude možné chodník stavebně řešit. Ale třeba se mýlím a počasí nám tuto
akci dovolí do konce letošního roku zrealizovat.
Z finančních prostředků rozdělených z části
zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
pak ještě byla část určena na posílení rozpočtu
na opravy v kapitole bytové hospodářství a část
na posílení údržby v mateřské škole, kde jsme
v původním rozpočtu na letošní rok počítali
s dokončením rekonstrukce sociálního zařízení

v II. NP, ale nově vznesené požadavky krajské
hygieny nás nutí provést v objektu ještě další
stavební úpravy. Zároveň bude dokoupeno nutné vybavení pro školku – povlečení, přikrývky,
židličky apod.
Finanční prostředky, které nebudou vyčerpány v letošním roce budou převedeny do nově
zřízeného Fondu rozvoje a rezerv. O použití prostředků tohoto Fondu pak bude rozhodovat
zastupitelstvo.
Zachován zůstane i Fond obnovy a rozvoje
bydlení obce, ze kterého jsou občanům poskytovány půjčky na opravy jejich rodinných domků, případně bytů. Další kolo výběrového řízení
na poskytnutí půjček z tohoto fondu již letos
nebude vyhlášeno. O termínech výběrového
řízení na poskytnutí půjček v roce 2007 rozhodne již nové zastupitelstvo, které by mělo být
ustaveno do konce měsíce října 2006, případně začátkem listopadu (předpokládaným termínem voleb je pátek a sobota 20. – 21. 10. 2006,
ale záleží na rozhodnutí prezidenta republiky).
Mimo výše zmíněné akce bylo zahájeno stavební řízení na opravu místní komunikace v ulici Na Dolách a projekčně se pracuje na komunikacích v Nové ulici a části ulice Kout.
Po vydání stavebních povolení bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele těchto akcí.
S ohledem na změny provedené v zákoně
o zadávání veřejných zakázek, které platí od
1. 7. 2006, nemuselo by výběrové řízení trvat
dlouho, a tudíž by možná mohly být stavební
práce zahájeny v podzimních měsících letošního roku.

Od 1. května 2006 byla naše obec převedena
pod působnost oddělení železniční policie Přerov
Získané zkušenosti zatím naznačují, že by tato
změna mohla být pro občany obce přínosem.
Působnost tohoto oddělení je stanovena
v následujícím rozsahu (viz. přiložená mapa):
Služební obvod Oddělení železniční policie
Přerov je tvořen svrškem železniční trati č. 270,
Přerov–Olomouc, po konec železničního mostu,
dále pokračuje po toku řeky Bečvy ve směru na
obec Troubky, kdy hranice je tvořena středem

koryta řeky až po soutok Bečvy s Moravou.
Odtud je hranice po toku, středem koryta řeky
Moravy, až po nejužší místo mezi Moravou
a Malou Bečvou, na pomyslné spojnici mezi
obcemi Tovačov-Annín a Kyselovice. Odtud
pokračuje středem koryta proti toku Malé Bečvy,
až na hranici bývalého okresu, na pomyslné
spojnici mezi obcemi Záříčí–Polkovice. Zde
pokračuje po hranici okresu až k železniční trati
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č. 330, Přerov–Břeclav. Po železničním svršku je
pak služební obvod až do míst návaznosti na
železniční trať č. 270. Území služebního obvodu
zahrnuje zejména vlastní železniční stanici Přerov, přilehlé ulice Husovu a Tovární, včetně auto-

busového nádraží a hypermarketu Hypernova,
včetně obslužných parkovišť patřících k tomuto
nákupnímu středisku. Dále objekty Přerovských
strojíren, obce Henčlov, Troubky, Vlkoš, Věžky,
Říkovice, Lověšice a Bochoř.

❖❖❖
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Od 1. července 2006 jsou platná nová pravidla silničního provozu:
Přehled nejdůležitějších změn silničních pravidel uvádíme níže. Chtěl bych však na tomto
místě osobně apelovat na řidiče – občany obce,
aby pravidla silničního provozu dodržovali i na
našich místních komunikacích. Prázdniny jsou
v plném proudu, děti mají více volnosti a při
svých hrách často zapomínají na opatrnost. Je
tedy na nás dospělých, abychom byli více pozorní a předvídaví, abychom pokud možno minimalizovali množství nehod a kolizí.
Nejdůležitější změny v silničních pravidlech:
Celoroční svícení
Novela zavedla povinnost celodenního
a celoročního svícení. Dosud tato povinnost
platila pouze v zimním období a končila dnem,
kdy jsme se začínali řídit tzv. letním časem.
V tomto roce tato povinnost s ukončením tzv.
zimního času (26. března 2006) byla ještě zrušena, ale od 1. července znovu zavedena.
Jízda pod vlivem alkoholu a drog
Novelizace přináší vyšší sankce za jízdu pod
vlivem alkoholu a ostatních omamných látek
(drogy, léky). Řízení pod vlivem alkoholu se
stává novým trestným činem. Strážníkům
obecní policie je umožněno v případě podezření provést orientační dechovou zkoušku
na ovlivnění alkoholem. Policista také může
v určitých případech zadržet řidičský průkaz
nebo i zabránit v další jízdě.
Povinné dětské autosedačky na všech typech
komunikací
Dětské autosedačky jsou nově povinné na
všech typech komunikací. Z této povinnosti
jsou ale výjimky.
Novela umožňuje výjimky pro početnější rodiny (paragraf 6, odst. 1f). Pokud se na zadní
sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li připoutané
bezpečnostním pásem.
Dále nemusí být dítě v autosedačce při jízdě
taxíkem v obci. Stejně však nesmí sedět vedle
řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním

pásem. Další výjimka se až do 1. 5. 2008 vztahuje na vozidla zabezpečující přepravu dětí do
mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní nebo společenské akce, ovšem rychlost vozu je omezena maximálně na 70 km/h.
Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami,
může řidič osobního vozidla přechodně (nejdéle
do 1. 5. 2008) na pozemních komunikacích
s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí, než je
sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo
dětskými autosedačkami, bez použití zádržného
bezpečnostního systému.
Povinné přilby pro cyklisty
Novelizace přináší povinnost cyklistů mladších 18 let za jízdy použít ochrannou přilbu
schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
Předjíždění cyklistů
Řidič musí dát při předjíždění cyklisty vždy
znamení o změně směru jízdy, i když nevybočuje ze svého směru jízdy. Dále může řidič
předjíždět cyklistu i v křižovatce a v její těsné blízkosti.
Telefonování za jízdy
Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce
nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Zastavení a stání
Novela umožňuje parkování nejen souběžně s chodníkem, nýbrž i šikmo a kolmo, aniž
by to muselo být vyznačeno příslušnou dopravní značkou. Při volbě takového parkování je však
třeba mít na paměti, že se nemění pravidlo, podle něhož při stání musí zůstat aspoň jeden volný jízdní pruh o šířce nejméně 3 m pro každý
směr jízdy. Důležitá je i volba místa – i při splnění této podmínky může být kolmé postavení
vozu riskantní pro jeho majitele, tedy že do něho
někdo nabourá …
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Jízda v jízdních pruzích
Odstavce 6 a 7 upřesňují chování řidičů při jízdě po silnici o více pruzích. Jedná se o změnu
pruhů, kde by sice logika měla řidiči napovědět,
ale dění na silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud
totiž na tří a víceproudé komunikaci současně
chtějí do volného jízdního pruhu najet dva automobily, měli by se řidiči řídit pravidlem pravé
ruky. Přednost má tedy vozidlo, přijíždějící
z pomalejšího (vnitřního) pruhu. Někteří automobilisté v rychlých pruzích však měli možná
dojem, že jako rychlejší mají přednost… Novela
tedy tyto situace řeší naprosto jednoznačně
a jasně: přednost mají řidiči automobilů přijíždějící z pravých jízdních pruhů.
V dalším paragrafu je upřesněno najíždění na
dálnice a rychlostní komunikace prostřednictvím připojovacích pruhů, které je v případě
jejich existence řidič povinen použít. Ačkoliv se
to zdá jako samozřejmost, jsou stále řidiči, kteří
na tyto komunikace i při existenci připojovacích
pruhů vjíždějí se zastavením jako na nějaké křižovatce. Teď se již nebudou chovat jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zákonem a dopravními
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předpisy. Hlavně se však sníží riziko kolizí, které
zvyšuje velký rozdíl rychlosti mezi projíždějícími
vozy a těmi, které nevyužijí připojovacího pruhu
a najíždějí prakticky z nulové rychlosti.
Jízda po kruhovém objezdu
Řidič nedává znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd. Řidič je
povinen dát znamení o změně směru jízdy při
vyjíždění z kruhového objezdu, a také pokud na
něm přejíždí z jednoho pruhu do druhého.
Průjezdný jízdní pruh na dálnicích při dopravní zácpě
Aby byl při dopravních zácpách na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla zajištěn plynulý
průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (vozidel s modrými majáky), zákon nově stanovuje
způsob vytváření tzv. průjezdného jízdního pruhu o šířce nejméně 3 metry na dálnicích a rychlostních silnicích (tj. silnicích pro motorová vozidla). Řidiči jsou povinni ještě před zastavením
vozidla v zácpě vytvořit takový jízdní pruh, do kterého jiná vozidla, než vozidla s právem přednostní jízdy, nesmějí vjíždět.

Průjezdný jízdní pruh se vytváří způsobem vyobrazeným na následujícím obrázku - na dálnici a silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích

Čerpáno z www.novapravidla.cz

12
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Na přelomu měsíce března a dubna jsme opět
pocítili, jakou sílu má vodní živel. Obecní orgány
krizového řízení, v tomto případě povodňová
komise, musely proto pracovat naplno. Komise
průběžně informovala občany obce o situaci a to
formou oznámení na úřední desce, v obecním

rozhlase, i formou SMS infokanálu (mimochodem v tomto období výrazně přibylo uživatelů
SMS infokanálu). Řešila možnou evakuaci obyvatel obce a monitorovala situaci na řece Bečvě
a Moravě. Z činnosti komise pak vzešla hodnotící zpráva, jejíž obsah na tomto místě uvádím.

Souhrnná hodnotící zpráva
o povodni:
Název povodňového orgánu: Povodňová komise obce Troubky
Období, za které se zpráva podává: 28. 3. 2006 – 10. 4. 2006
Období aktivní činnosti komise:
29. 3. 2006 – 31. 3. 2006 (platilo pro všechny členy komise)
28. 3. 2006 – 10. 4. 2006 (pracovní skupina komise – starosta obce Mgr. Radek Brázda
a velitel JSDH Troubky Vlastimil Zatloukal)
Účastníci protipovodňových opatření:
Obec Troubky,
Troubecká hospodářská a.s.,
Přehled toků zasažených povodní:
Bečva,
Malá Bečva,
Morava,
svodnice Lukavec.
Přehled zabezpečovacích prací:
- Návoz materiálu (kravského hnoje) na přejezdy přes hráze na k.ú. obce. Provedeno jako preventivní opatření pro případ přelévání řeky Bečvy přes hrázový systém, kde tyto přejezdy jsou
nižší než samotné hráze. Tento návoz zajišťovala Troubecká hospodářská a.s. svými zaměstnanci ve spolupráci se zaměstnanci obce.
- Provizorní oprava stavidel Zemědělské vodohospodářské správy na svodnici Lukavec ústící
do řeky Moravy z důvodu proudění vod řeky
Moravy touto svodnicí do obce a tím pádem
nepřetržitým provozem povodňových čerpadel
na ČOV Troubky. Provizorní opravu stavidel zajišťovali zaměstnanci obce ve spolupráci se
zaměstnanci Troubecké hospodářské a.s.

kávala komise také prostřednictvím HZS OK a při
své činnosti bohatě využívala webových stránek
Povodí Moravy. Na území obce komise velmi
dobře spolupracovala s místní zemědělskou společností – Troubeckou hospodářskou a.s..
Naopak vázla komunikace s Povodím Moravy,
především ve vztahu ke stavidlům na mostě přes
Malou Bečvu. Dále Zemědělská vodohospodářská správa, která je majitelem a správcem svodnice Lukavec, nevěděla nic o nefunkčnosti stavidel na této svodnici, přičemž díky jejich
nefunkčnosti vznikaly v obci problémy (viz výše),
a zároveň tato stavidla nepříznivě ovlivňovala
situaci na úpravně vody Troubky, kde musela být
neustále odčerpávána voda z důvodu možného
zatopení strojovny úpravny.

Zhodnocení spolupráce s dalšími povodňovými orgány:
Na velmi dobré úrovni fungovala spolupráce
s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností, tj. města Přerova. Hodnotné informace zís-

Vyžádání vojenské nebo jiné výpomoci:
Jak už bylo uvedeno výše komise si pro určitá
opatření vyžádala pomoc společnosti Troubecká
hospodářská a.s., která v tomto směru vyšla
vstříc.
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U splavu (foto Martin Nezval)

U splavu (foto Radek Brázda)
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U Ïelezného mostu (foto Radek Brázda)

(foto Martin Nezval)
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Místo, kde se Morava pﬁelévala do Bágru – hladina Bágru stoupla o 4,5 m (foto Radek Brázda)

Přehled záchranných akcí (evakuace):
Naštěstí k nim nemuselo dojít, organizačně však
byla zajištěna.

členů komise mohla využívat ručních vysílaček
JSDH Troubky).

Povodňové škody:
Přehled stupňů povodňové aktivity na území
obce:
28. 3. 2006 ve 4.30 – oznámením předsedy
povodňové komise ORP Přerov byl vyhlášen
II. SPA pohotovost.
29. 3. 2006 v 9.10 – vyhlásila povodňová komise obce na svém území III. SPA ohrožení.
31. 3. 2006 v 9.30 – zrušila povodňová komise
obce na svém území III. SPA pohotovost, ale
nechala v platnosti II. SPA pohotovost z důvodu
možného ohrožení obce řekou Moravou.
Povodňová pohotovost byla v obci zrušena dne
10. 4. 2006.
Přehled vlastních mimořádných finančních
nákladů:
Během povodňové situace se zvýšily náklady na
provoz vozového parku obce (PHM), který byl
využíván pro menší zabezpečovací práce a především pak pro nepřetržitý monitoring situace na
místních kritických bodech. Dále byly ve zvýšené míře využívány služební mobilní telefony (část

Vlivem povodňové situace se zvedla hladina
spodní vody, která poté zatopila celý areál fotbalového hřiště (fotbalové hřiště, hřiště na malou
kopanou, plochy pro hasičský sport); areál leží
v bezprostřední blízkosti toku řeky Bečvy a Malé
Bečvy. Jelikož v předchozích letech byl areál
postupně rekonstruován, převážně z prostředků
obce (zčásti pak TJ Sokol Troubky), přistoupila
obec po snížení hladiny obou výše zmíněných
toků k čerpání vody ze zatopeného areálu. V průběhu nepřetržitého třídenního čerpání se pracovním skupinám Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Troubky podařilo vodu z celého areálu
odčerpat - od 3. 4. 2006 do 5. 4. 2006.
Náklady na čerpání tohoto areálu:
- oprava čerpadla během čerpání: 7 100 Kč
- náklady na PHM (spotřeba cca 500 litrů):
15 000 Kč
- občerstvení pro členy JSDH: 1 000 Kč
Náklady celkem: 23 100 Kč

16
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Za fotbalov˘m hﬁi‰tûm (foto Martin Nezval)

Škody na fotbalovém areálu vlivem zatopení:
- cca 35 000 Kč
Vlivem povodňové situace bylo dále spodní
vodou zatopeno skladiště stolového zařízení
obce a SDH Troubky. Voda z tohoto skladiště
byla vyčerpána JSDH Troubky během středy
5. 4. 2006 a náklady na toto čerpání byly minimální.
Škody na majetku dalších osob:
Troubecká hospodářská a.s.
- došlo k zaplavení více jak 14 ha zemědělsky
využívaných polností na k. ú. Troubky nad Bečvou, přičemž škody společnost vyčíslila na cca
67 000 Kč.
František Gregovský, soukromý zemědělec
- měl zaplaveno asi 20 ha pozemků využívaných
pro pastvu hovězího dobytka, přičemž škody
byly vyčísleny asi na 20 000 Kč.
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Přerov
- bude nutné vyčistit svodnici Lukavec od nánosů a dále rekonstruovat stavidla u „sifonu“ pod
Malou Bečvou. Náklady na odstranění škod
vyčíslili pracovníci společnosti asi na 200 000
Kč.
Vodovody a kanalizace Přerov a.s.
- zvýšené náklady za provoz povodňových čerpadel na ČOV Troubky, stálé odčerpávání vody
z prostor na Úpravně vody v Troubkách. Náklady nevyčísleny.

Povodí Moravy s.p.
- poškození břehů řeky Bečvy a z toho nutně
vyplývající potřeba oprav poškozených břehů,
čištění toků. Náklady nevyčísleny.
Rozsah rozlivu, zatopené pozemky:
Celkem bylo zaplaveno vodou z řeky Bečvy asi
34 ha pozemků, které pro svou činnost využívá
Troubecká hospodářská a.s. a František Gregovský, soukromý zemědělec.
Škody a závady na objektech:
- nefunkční stavidla na svodnici Lukavec,
- špatně fungující stavidla na mostě přes Malou
Bečvu,
- zatopení areálu fotbalového hřiště spodní
vodou,
- zatopení skladiště obce spodní vodou.
Opatření ke zlepšení činnosti povodňové
komise obce:
- aktualizace povodňového plánu s uvedením
nově vysledovaných rizik,
- školení povodňové komise a průběžné šetření
připravenosti členů komise,
- doplnění materiálně technického vybavení
povodňové komise,
- označení hlásných profilů typu „C“ pro vyhodnocování místní povodňové situace.
Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními
účastníky ochrany před povodněmi:
- zkvalitnit komunikaci, především s Povodím
Moravy, kde chyběly informace o manipulačním

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2006

řádu stavidel na mostě přes Malou Bečvu
a z toho vyplývající komunikační nedorozumění.
- spolupráce s ostatními účastníky ochrany před
povodněmi na území obce je na celkem dobré
úrovni (ovšem vždy je co zlepšovat).
Opatření ke změnám v povodňových dokumentacích:
Obec Troubky podá Krajskému úřadu Olomouckého kraje návrh na změnu rozsahu stanoveného záplavového území řeky Bečvy v k.ú. Troubky nad Bečvou při Q 5, případně Q 20, jelikož
letošní povodňová situace odpovídající Q 5 neodpovídá rozsahu záplavového území řeky Bečvy
uvedeného v rozhodnutí KÚOK o stanovení
záplavového území pro k.ú. Troubky nad Bečvou.
Návrh opatření k vyloučení dalších povodňových škod:
A. na území obce
- oprava stavidel na svodnici Lukavec,
- vyčištění svodnice Lukavec,
- opravy břehů vodních toků Bečva a Malá Bečva,
- pročištění koryta řeky Bečvy,
- rekonstrukce jezu v Troubkách (takřka havarijní stav),
- opravy hrázového systému na k.ú. Troubky nad
Bečvou.

Na fotbalovém hﬁi‰ti (foto Radek Brázda)
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Všechna tato opatření jsou v kompetenci jiných
organizací, než je Obec Troubky, a to – Zemědělské vodohospodářské správy a Povodí Moravy. Oba subjekty obec písemně vyzve k řešení
potenciálních povodňových rizik pro obyvatele
naší obce uvedených výše.
B. mimo území obce
- oprava břehů řeky Moravy tak, aby již více
nedošlo k přetékání vod z řeky Moravy a Bečvy do „troubeckého“ jezera, které je zdrojem pitné vody pro Přerovsko.
Odpovědná organizace: Povodí Moravy s.p.
- vybudování suchého poldru u Teplic nad Bečvou, případně dalších poldrů, které mohou
ochránit obyvatele nejen naší obce, ale i Přerova, Bochoře, Vlkoše a dalších obcí postižených tragickou povodní v roce 1997.
Odpovědná organizace: Česká republika
O reakcích jednotlivých odpovědných organizací
vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych
Vám popřál příjemně strávenou dovolenou, při
které načerpáte mnoho nových sil do dalších
dnů.
Radek Brázda, Hana Obrtelová
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 23
ze zasedání Zastupitelstva obce
Troubky konaného dne 15. 3. 2006

8. Zapojení obce do iniciativy LEADER.
9. Záměry a převody nemovitostí.
10. Informace, diskuze, různé.
11. Usnesení a závěr.

I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
- Výsledky hospodaření obce za období 1 –
2/2006.
- Rozpočtové opatření č. 1/2006.
3. Dokumentaci změny č. 3 územního plánu
sídelního útvaru Troubky:
- návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky, zpracovaný v prosinci
2005 ALFAPROJEKTEM Olomouc, a.s.;
vedoucí projektant Ing. Arch. Šárka Moráňová, pod zakázkovým číslem 5 – 209/06,
- návrh podkladů pro schválení Změny č. 3
územního plánu sídelního útvaru Troubky,
zpracovaných ve smyslu ust. § 23 odst. 1
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 8 odst. 1
písm. m) vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
o územně plánovacích podkladech
a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, které jsou přílohou
č. 1 důvodové zprávy,
- návrh Obecně závazné vyhlášky č.
1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5 o závazných
částech územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění obecně závazné
vyhlášky Obce Troubky č. 1/2001
a obecně závaznévyhlášky Obce Troubky č. 1/2005.
4. Zprávu o činnosti rady obce za období
06/2005 – 02/2006.
5. Zprávu o činnosti finančního výboru za rok
2005.
6. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok
2005.
7. Výroční zprávu o nakládání s prostředky Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce za rok 2005.

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2006.
3. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ust.
§ 31 odst. 1,2 podle § 26 odst. 2 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 35 odst. 2 a ust.
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky v celém rozsahu předloženého návrhu.
4. Zastupitelstvo obce schválilo výroční zprávu
o hospodaření s Fondem obnovy a rozvoje
bydlení k datu 31. 12. 2005.
5. Zastupitelstvo obce schválilo zapojení obce
Troubky do iniciativy LEADER a spolupráci
v rámci Místní akční skupiny střední Haná.
7. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje
části pozemku p. č. 1314 a části pozemku p.
č. 1553 v k. ú. Troubky nad Bečvou paní Haně
Dostálové, Troubky.
8. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje
části pozemku p. č. 1553 v k.ú. Troubky nad
Bečvou panu Robertu Jančovi z Troubek.
III. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje (případně pronájmu) pozemku p. č. 3744
a 3745 v k. ú. Tovačov panu Miroslavu Koutnému, Olomouc.
IV.Zastupitelstvo obce vymezilo:
1. Zastupitelstvo obce vymezilo v souladu s ust.
§ 31 odst. 1,2 podle § 29 odst. 2 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
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ním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, závaznou část Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Troubky a veřejně
prospěšné stavby, jak jsou uvedeny v příloze
č. 1 důvodové zprávy.
V. Zastupitelstvo obce vyhlásilo:
1. Zastupitelstvo obce vyhlásilo v souladu s ust.
§ 31 odst. 1,2 podle ust. § 29 odst. 3 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d),
§ 12 a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku obce Troubky č. 1/2006, kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č.
5 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Troubky ve znění obecně závazné
vyhlášky Obce Troubky č. 1/2001 a obecně
závazné vyhlášky Obce Troubky č. 1/2005.
VI. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření obce za období 1 – 2/2006.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
1/2006.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k usnesení o schválení Změny č.
3 územního plánu sídelního útvaru Troubky,
včetně přílohy č. 1.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti rady obce za období 06/2005 –
02/2006.
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti finančního výboru za rok 2005.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti kontrolního výboru za rok 2005.
VII. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
zajistit u zpracovatele, ALFAPROJEKTU Olomouc, a.s., vyhotovení 4 paré dokumentace
Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru
Troubky a zajistit její opatření schvalovací
doložkou ve smyslu ust. § 16 odst. 4 vyhlášky
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích pod-
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kladech a územně plánovací dokumentaci, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce
zajistit u zpracovatele, ALFAPROJEKTU Olomouc, a. s., vyhotovení schématu hlavního
výkresu.
3. Zastupitelstvo obce uložilo radě obce vyřešit
parkování vozidel na místních komunikacích,
a to především v zimním období.
4. Zastupitelstvo obce uložilo radě obce vyřešit
zatékání do školní jídelny.

USNESENÍ č. 24
ze zasedání Zastupitelstva obce
Troubky konaného dne 19. 4. 2006
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
- Výsledky hospodaření obce za období
1–3/2006.
- Rozpočtové opatření č. 2/2006.
3. Školské záležitosti:
- Výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1-3/2006.
- Informace o další činnosti Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce).
4. Žádosti o poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce.
5. Záměry a převody nemovitostí.
6. Informace, diskuze, různé.
7. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo výsledky hospodaření obce za období 1 – 3/2006.
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/2006.
4. Zastupitelstvo obce schválilo zařazení žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení paní Pavly Kočí do výběrového řízení.
5. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
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150 000,— Kč panu Petru Navrátilovi v ulici
Vrbí č.p. 120 na opravu rodinného domu. Další podmínky poskytnutí úvěru budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
6. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
150 000,- Kč panu Vlastimilu Zatloukalovi v ulici Na Dolách č.p. 509 na opravu rodinného
domu. Další podmínky poskytnutí úvěru budou
stanoveny úvěrovou smlouvou.
7. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
250 000,- Kč panu Mečislavu Vitoslavskému
v ulici Nová čtvrť č.p. 526 na opravu rodinného domu. Další podmínky poskytnutí úvěru
budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
8. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
150 000,- Kč panu Václavu Němčákovi v ulici
Vrbí č.p. 178 na opravu rodinného domu. Další podmínky poskytnutí úvěru budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
9. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
200 000,- Kč panu Jindřichu Válkovi v ulici
Vlkošská č. p. 608 na opravu rodinného domu.
Další podmínky poskytnutí úvěrubudou stanoveny úvěrovou smlouvou.
10. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
200 000,-Kč paní Janě a Vladimíru Povýšilovým v ulici Kozlovská č. p. 245 na opravu
rodinného domu. Další podmínky poskytnutí
úvěru budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
11.Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
120 000,- Kč panu Martinu Nezvalovi v ulici
Loučka II.,č.p.230 na opravu rodinného domu.
Další podmínky poskytnutí úvěru budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
12.Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
65 000,- Kč panu Zdeňku Vinklerovi v ulici
K Záložně č. p. 149 na opravu rodinného
domu. Další podmínky poskytnutí úvěru
budou stanoveny úvěrovou smlouvou.
13. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení ve výši
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100 000,- Kč paní Pavle Kočí v ulici Chobotov č. p. 496 na opravu rodinného domu. Další podmínky poskytnutí úvěrubudou stanoveny úvěrovou smlouvou.
14. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p. č. 1314 a části pozemku p.č.
1553 v k.ú. Troubky nad Bečvou paní Haně
Dostálové, Troubky, za cenu dle znaleckého
posudku.
15. Zastupitelstvo obce schválilo prodej části
pozemku p.č. 1553 v k.ú. Troubky nad Bečvou panu Robertu Jančovi, Troubky, za cenu
dle znaleckého posudku.
16. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem
pozemků p.č. 4059, 4086, 4087, 4088, 4139,
4144, 4145, 4234, 4292 a 4327 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti Úsovsko EKO
s.r.o., Klopina.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
2/2006.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Troubky (příspěvkové organizace obce) za
období 1-3/2006.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Troubky (příspěvkové organizace obce).

USNESENÍ č. 25 ze zasedání
Zastupitelstva obce Troubky konaného
dne 8. 6. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Kontrolu usnesení.
2. Finanční záležitosti:
2.1 Závěrečný účet obce za rok 2005.
2.2 Výsledky hospodaření obce za období
1 – 5/2006.
2.3 Použití části finančních prostředků Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce v rozpočtu obce v roce 2006.
1.4 Zřízení Fondu rozvoje a rezerv.
2.5 Financování I. etapy výstavby multifunkční datové a kabelové sítě v obci.
2.6 Dohodu o uznání a splácení závazku.
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2.7 Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého krajena financování jednotky sboru dobrovolných hasičů.
2. Školské záležitosti:
3.1 Výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1 – 5 /2006.
3.2 Informace o další činnosti Základní školy a Mateřské školy Troubky (příspěvkové organizace obce).
4. Zprávu o činnosti rady obce za období 3 –
5/2006.
5. Stanovení úkolů pro finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva obce.
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2006-2010.
7. Změnu územního plánu obce č. 4 – doplnění
zadání.
8. Zprávu o povodňové situaci v obci v období
3 – 4/2006.
9. Záměry a převody nemovitostí.
10. Informace, diskuze, různé.
11. Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet
obce za rok 2005 bez výhrad.
3. Zastupitelstvo obce schválilo použití části
zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
v celkové výši 5 500 000 Kč do rozpočtu obce
v roce 2006.
4. Zastupitelstvo obce schválilo návrh na rozdělení částky 5 500 000 Kč takto:
- částku do 620 000 Kč použít na vybudování sociálního zařízení v objektu dvorní
přístavby školní budovy,
- částku do 330 000 Kč použít na výměnu
oken v objektu školní jídelny,
- částku do 300 000 Kč použít na výměnu
oken v kulturním domě,
- částku do 100 000 Kč použít na úpravu
prostor jeviště v kulturním domě,
- částku do 400 000 Kč použít na dokončení výstavby chodníku ke škole,
- částku do 100 000 Kč použít na nutné udržovací práce v objektu mateřské školy a na
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pořízení vybavení školky,
- částku do 250 000 Kč použít na stavební
práce spojené s údržbou bytových domů
v majetku obce,
- finanční prostředky nevyčerpané na jednotlivé akce do konce roku 2006 budou
převedeny do Fondu rozvoje a rezerv
obce.
5. Zastupitelstvo obce schválilo převedení částky v celkové výši 3 400 000 Kč do Fondu rozvoje a rezerv.
6. Zastupitelstvo obce schválilo krátkodobé použití částky 2 000 000 Kč z Fondu rozvoje
a rezerv na úhradu krátkodobého úvěru z roku
2005 poskytnutého Komerční bankou Přerov,
kterým obec financovala I. etapu výstavby
multifunkční datové a kabelové sítě v obci
s termínem vrácení finančních prostředků do
Fondu rozvoje a rezerv do 31. 10. 2006.
7. Zastupitelstvo obce schválilo zřízení peněžního Fondu rozvoje a rezerv.
8. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí střednědobého úvěru ve výši 2 000 000 Kč na dokončení a zprovoznění I. etapy výstavby multifunkční datové a kabelové sítě v obci. Úvěr
bude splatný do 31. 10. 2010.
9. Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o uznání a splácení závazku uzavřenou mezi Obcí
Troubky a Zemědělským družstvem Krasonice.
10. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestičního příspěvku v celkové výši 15 000 Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje na věcné
vybavení JSDH Troubky – pořízení vozidlových a přenosných radiostanic.
11. Zastupitelstvo obce schválilo spolufinancování nákupu věcného vybavení JSDH Troubky – pořízení vozidlových a přenosných radiostanic, ve stejné výši jako je příspěvek
z rozpočtu Olomouckého kraje.
12. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o poskytnutí neinvestičního příspěvku v celkové výši 15 000 Kč uzavřenou mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky.
13. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestičního příspěvku v celkové výši 32 500 Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje na věcné
vybavení JSDH Troubky.
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14. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o poskytnutí neinvestičního příspěvku v celkové výši 32 500 Kč uzavřenou mezi Olomouckým krajem a Obcí Troubky.
15. Zastupitelstvo obce schválilo stanovení úkolů pro finanční výbor v předloženém znění.
16. Zastupitelstvo obce schválilo stanovení úkolů pro kontrolní výbor v předloženém znění.
17. Zastupitelstvo obce schválilo doplnění zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Troubky – změna funkčního využití části
území v lokalitě U Dvora.
18. Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje
pozemků p.č. 1035, 1036 a 1037 v k.ú.
Troubky nad Bečvou panu Janu Zatloukalovi, Troubky.
19. Zastupitelstvo obce schválilo změnu nájemce prostor restaurace v kulturním domě –
nový nájemce pan Libor Hanzlík, Přerov-Dluhonice, za stejných podmínek nájmu jako
v případě současného nájemce.
20. Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení kapacity školní družiny na cílový stav 56 žáků.
21. Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení kapacity mateřské školy, a to zřízením III. oddělení školky (cílový stav 65 dětí).
III. Zastupitelstvo obce stanovilo:
1. Zastupitelstvo obce stanovilo pro volební
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období 2006–2010 počet členů zastupitelstva
obce Troubky na 15.
IV. Zastupitelstvo obce vyhrazuje:
1. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na rozhodování o tvorbě a použití finančních prostředků Fondu rozvoje a rezerv.
V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření obce za období 1–5/2006.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Troubky (příspěvkové organizace obce) za
období 1–5 /2006.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o činnosti rady obce za období 3 – 5 /2006.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o povodňové situaci v obci v období 3–4/2006.
VI. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce dojednáním všech podmínek úvěrové smlouvy na
financování akce „Dokončení a zprovoznění
I. etapy výstavby multifunkční datové a kabelové sítě v obci.“

Rada obce
Usnesení č. 72 zasedání rady obce
konané dne 30. 3. 2006
Usnesení rady 72/445/2006
Rada schválila žádost Rašky Josefa, Troubky,
o prominutí úhrady úroků z prodlení úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
Usnesení rady 72/446/2006
Rada schválila žádost Vrány Stanislava, Troubky, o změnu splátkového kalendáře úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
Usnesení rady 72/447/2006
Rada schválila pořízení nové škrabky brambor
do školní jídelny z důvodu neopravitelnosti stávající za podmínek uvedených v nabídce.

Usnesení rady 72/448/2006
Rada schválila pronájem obecního mobilního
domku Ministru Milanovi, Troubky,za standardních podmínek pronájmu nebytových prostor.
Podrobnosti budou uvedeny v nájemní smlouvě.
Usnesení rady 72/449/2006
Rada schválila záměr pronájmu pozemků p.č.
4059, 4086, 4087, 4088, 4139, 4144, 4145,
4234, 4292 a 4327 v k.ú. Troubky nad Bečvou
společnosti Úsovsko EKO s. r. o., Klopina
a doporučuje uzavřít s danou společností nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let (sazba nájemného 1 800 Kč / ha).
Usnesení rady 72/450/2006
Rada schválila smlouvu o úhradě dlužného
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nájemného za pronájem pozemků - nájemce
Úsovsko EKO, s.r.o., Klopina.
Usnesení rady 72/451/2006
Rada neschválila žádost Zsemle Miroslava,
Troubky, o dočasné náhradní ubytování na obecní ubytovně Nagáno na dobu 2 měsíců od 1. 4.
2006.
Usnesení rady 72/452/2006
Rada schválila přidělení bytu, a zároveň smlouvu o nájmu bytu na ulici Kozlovská 2, č.p. 764,
v Troubkách s nájemcem – Jaroslavem Navrátilem, do 31. 3. 2009.
Usnesení rady 72/453/2006
Rada neschválila žádost Sollárové Ivety, Troubky, o změnu rozhodnutí vztahující se k ukončení
nájmu bytu rozsudkem Okresního soudu v Přerově.

Usnesení č. 73 zasedání rady obce
konané dne 12. 4. 2006
Usnesení rady 73/454/2006
Rada schválila smlouvy o nájmu hrobových míst.
Usnesení rady 73/455/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 307/06 uzavřenou mezi obcí Troubky a společností GTT a.s. na
dokončení I. etapy VTS v obci.
Usnesení rady 73/456/2006
Rada schválila smlouvu č. 7775615 uzavřenou
mezi Kabelovou televizí Přerov a.s. a obcí Troubky na poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím pevného datového okruhu.
Usnesení rady 73/457/2006
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 1 500
Kč pro Filipa Běhala, Troubky, na pobyt ve škole
v přírodě.
Usnesení rady 73/458/2006
Rada uložila starostovi obce vyřešit ve spolupráci
se Správou silnic Olomouckého kraje osazení
krajnice v ulici Dědina, a to u domů č.p. 9
a č.p. 295.
Usnesení rady 73/459/2006
Rada schválila žádost manželů Dohnalových,
Troubky, na výsadbu zakrslých okrasných dřevin
na obecním pozemku.
Usnesení rady 73/460/2006
Rada schválila žádost manželů Koblihových,
Přerov, o dočasné náhradní ubytování na obec-
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ní ubytovně Nagáno do 30. 6. 2006.
Usnesení rady 73/461/2006
Rada na základě nových informací uložila starostovi obce zvážit ve spolupráci s právním zástupcem obce JUDr. Taláškem podání trestního oznámení na bývalého jednatele společnosti SIKONY
HUMANITAS spol. s r.o., Troubky, p. Vladimíra
Šimaru, Přerov.

Usnesení č. 74 zasedání rady obce
konané dne 3. 5. 2006
Usnesení rady 74/462/2006
Rada schválila smlouvu
číslo Z_S14_12_8120001127 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie uzavřené mezi
společností ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Troubky.
Usnesení rady 74/463/2006
Rada schválila smlouvu č. 97/2006 o zprostředkování kulturního vystoupenídle autorského práva mezi ALENOU BASTLOVOU, Opava (umělecká agentura) a Obcí Troubky.

Usnesení č. 75 zasedání rady obce
konané dne 17. 5. 2006
Usnesení rady 75/464/2006
Rada schválila smlouvu o dílo č. 05/052006 uzavřenou mezi obcí Troubkya společností OSG –
GREGOVSKÝ s.r.o., Troubky, ve věci rekonstrukce a opravy bytu na bytovém domě DPS
Kozlovská v obci Troubky.
Usnesení rady 75/465/2006
Rada schválila smlouvu o servisu telekomunikační sítě v obci Troubky uzavřenou mezi Kabelovou televizí Přerov a.s., a Obcí Troubky.
Usnesení rady 75/466/2006
Rada schválila záměr prodeje části pozemku p.č.
215 v k.ú. Troubky nad Bečvou v obci Troubky
manželům Vlastě a Josefu Smolkovým, Liberec.
Usnesení rady 75/467/2006
Rada schválila, na základě žádosti Kalmana
Josefa, Troubky, prodloužení termínu splacení
dlužné částky úvěru poskytnutého z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce do 31. 12. 2006.
Usnesení rady 75/468/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
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žádost manželů Špalkových, Troubky, o změnu
územního plánu obce – změnu funkčního využití
části území v lokalitě U Dvora.
Usnesení rady 75/469/2006
Rada schválila žádost Nadačního fondu Genáček, Olomouc, o snížení ceny za ubytování pro
účastníky setkání „Mosty 2006“ (1 noc x 60 Kč x 1
osoba).
Usnesení rady 75/470/2006
Rada schválila žádost TJ Sokol Troubky o snížení ceny za ubytování pro letní soustředění družstev žáků a žaček basketbalového oddílu TBC
Přerov (1 noc x 75 Kč x 1 osoba).
Usnesení rady 75/471/2006
Rada obce schválila vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku příspěvkové organizace obce –
Základní školy a Mateřské školy Troubky, dle
předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena
v rámci stanoveného objemu mzdových prostředků přidělených Základní škole a Mateřské
škole Troubky.
Usnesení rady 75/472/2006
Rada schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o změnu zařazení v síti škol – zvýšení cílové kapacity počtu žáků ve školní družině.
Usnesení rady 75/473/2006
Rada schválila přidělení bytu, a zároveň smlouvu o nájmu bytu na ulici Kozlovská 2, č.p. 764,
v Troubkách s nájemkyní Miroslavou Pluháčkovou, Tovačov, do 30. 4. 2009.
Usnesení rady 75/474/2006
Rada schválila přidělení bytu, a zároveň smlouvu o nájmu bytu na ulici Dědina 1, č.p. 761,
v Troubkách s nájemkyní Annou Murčekovou,
Řimice, do 30. 4. 2009.
Usnesení rady 75/475/2006
Rada schválila žádost Smolky Milána, Troubky,
o montáž 2 ks madel do sociálního zařízení v bytě
na DPS Šíma „A.“

Usnesení č. 76 zasedání rady obce
konané dne 31. 5. 2006
Usnesení rady 76/476/2006
Rada schválila program XXV. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení rady 76/477/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce použití čás-
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ti zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
v celkové výši 5 500 000 Kč do rozpočtu obce
v roce 2006.
Usnesení rady 76/478/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
návrh na rozdělení částky 5 500 000 Kč takto:
- částku do 620 000 Kč použít na vybudování
sociálního zařízení v objektu dvorní přístavby
školní budovy,
- částku do 330 000 Kč použít na výměnu oken
v objektu školní jídelny,
- částku do 300 000 Kč použít na výměnu oken
v kulturním domě,
- částku do 100 000 Kč použít na úpravu prostor
jeviště v kulturním domě,
- částku do 400 000 Kč použít na dokončení
výstavby chodníku ke škole,
- částku do 100 000 Kč použít na nutné udržovací práce v objektu mateřské školy a na pořízení
vybavení školky,
- částku do 250 000 Kč použít na stavební práce
spojené s údržbou bytových domů v majetku
obce.
Finanční prostředky nevyčerpané na jednotlivé
akce do konce roku 2006 budou převedeny do
Fondu rozvoje a rezerv obce.
Usnesení rady 76/479/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce zřídit
peněžní Fond rozvoje a rezerv.
Usnesení rady 76/480/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit přijetí střednědobého úvěru ve výši 2 000 000 Kč na
dokončení a zprovoznění I. etapy výstavby multifunkční datovéa kabelové sítě v obci. Úvěr bude
splatný do 31. 10. 2010.
Usnesení rady 76/481/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit
krátkodobé použití částky 2 000 000 Kč z Fondu
rozvoje a rezerv na úhradu krátkodobého úvěru
z roku 2005 poskytnutého Komerční bankou Přerov, kterým obec financovala I. etapu výstavby
multifunkční datové a kabelové sítě v obci s termínem vrácení finančních prostředků do Fondu
rozvoje a rezerv do 31. 10. 2006.
Usnesení rady 76/482/2006
Rada doporučuje zastupitelstvu obce vyslovit
souhlas se změnou nájemce restaurace v kulturním domě.
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Usnesení rady 76/483/2006
Rada schválila žádost pana Michala Jurdy, Troubky, o prodloužení ubytování na ubytovně „Nagáno“ v ulici Na Dolách v obci Troubky do 30. 6.
2006.
Usnesení rady 76/484/2006
Rada obce schválila žádost Občanské besedy
Troubky o prodloužení termínu čerpání finančních
prostředků dle „Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku“ uzavřené mezi Obcí Troubky a Občanskou besedou Troubky v roce 2005.

Usnesení č. 77 zasedání rady obce
konané dne 14. 6. 2006
Usnesení rady 77/485/2006
Rada schválila udělení výjimky z počtu žáků
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v příspěvkové organizaci obce – Základní škole
a Mateřské škole Troubky, podle § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a § 4
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, když k datu 1. 9. 2006 bude průměrný počet
žáků v základní škole činit 16 žáků na třídu.
Usnesení rady 77/486/2006
Rada schválila žádost Smolky Emila, Troubky,
o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce do 9. 6. 2007.
Usnesení rady 77/487/2006
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku
Sboru dobrovolných hasičů Troubky ve výši 2 000
Kč na organizaci soutěže „O pohár Hané“.

❖❖❖

Oznámení obãanÛm
Od 1. července 2006 se město Přerov
stává „statutárním městem,“
kdy dochází ke změně názvů takto:
„Město Přerov“ se mění na „Statutární město Přerov“
„Městský úřad Přerov“ (úřad, MěÚ) se mění na „Magistrát města Přerova (MMPr)“
Sídlo zůstává stejné:
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
Identifikační číslo zůstává stejné: 00301825
Bankovní spojení zůstávají stejná
„starosta města Přerova“ se mění na „primátor města Přerova“
„místostarosta“ se mění na „náměstek primátora“
(Zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon o obcích č. 128/2000 Sb. a další zákony.)
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Z na‰í farnosti
Vyuãování náboÏenství ve ‰kole
Ve školním roce 2005/06 bylo obnoveno vyučování římskokatolického náboženství
na Základní škole v Troubkách. Podle nového školského zákona je vyučování náboženství zařazeno do vyučovacích osnov jako nepovinný předmět. Rodiče mají možnost přihlásit své děti do vyučování náboženství na ředitelství školy už před prázdninami v měsíci červnu, aby toto vyučování
mohlo začít brzy po zahájení školního roku. Na ředitelství školy, popř. na farním úřadě, je možno si
vyzvednout přihlášky, které pak rodiče jen vyplní.
Do vyučování náboženství mohou být přihlášeny i děti nepokřtěné, které mají zájem poznat Bibli
– knihu všech knih – a z ní vyplývající náboženské a mravní postoje a jednání. Vyučuje se jedna
hodina týdně od 1. do 9. třídy.
Oldřich Ulman, děkan

Místní knihovna
„KDYÎ Tù âEKÁ DLOUHÁ TÚRA,
NEZBYTNÁ JE PEDIKÚRA!“
radí Halina Pawlowská ve své novince Záhada žlutých žabek.
Proč zrovna žluté žabky? To by nestačily banánové
rybičky?
Originální vysvětlení této záhady, včetně nezbytné
rady na závěr, můžete najít hned v první povídce této
milé knížky. Ovšem bavit se budou jen ti čtenáři, kterým je Halina sympatická, kteří mají rádi její humor
a její nekonečné příběhy ze života.
Ať už patříte mezi její fandy či nikoliv, vězte, že je:
„LEP·Í H¤E·IT, NEÎ TO ¤E·IT!“
A pokud máte právě siestu po obědě, s kávičkou
a zákuskem, pak je všechno v nejlepším pořádku,
protože pro tyto situace Halina razí heslo:
„V·ECHNO PUTNA, DOKUD CHUTNÁ!“
A protože mnohé z troubeckých hospodyněk ještě teď cítí bolavá záda z gruntování a náročných příprav na troubecké hody, nemohu jinak a loučím se stylově, posledním heslem Haliny Pawlowské:
„ÚKLIDU ZDAR!“
S úmyslem pobavit vás, připravila Hana Obrtelová
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Spoleãenské dûní
Základní ‰kola
a Mateﬁská ‰kola Troubky
Vonící lípy ohlašují blížící se prázdniny. Ve škole nás však čeká ještě mnoho práce. Zopakovat
učivo a prověřit znalosti žáků, uzavřít známky,
připravit třídy a kabinety na prázdninový úklid ,
aby po dvou měsících se zase škola mohla rozeznít dětskými hlasy….
Sedmnáct žáků 9.třídy už nezasedne do lavic
troubecké školy, složili úspěšně přijímací zkoušky na střední školy a čekají je nové studijní úkoly, noví pedagogové a spolužáci. Přeji jim dobrý
start, chuť do práce a spokojenost. Naopak 10
nových prvňáčků přivítáme poprvé ve školních
škamnech, také jim začíná odlišná etapa života
spojená s úkoly, prvními starostmi a povinnostmi. I jim přeji, aby přicházeli s úsměvem a sbírali samé úspěchy.
A jaký byl školní rok 2005/2006 ? Nabitý prací. Prioritní výchovně – vzdělávací činnosti jsme
doplňovali sportovními, kulturními a poznávacími akcemi. Žáci se zapojili do sportovních soutěží v regionu, účastnili se výtvarných, přírodovědných a jiných soutěží. Zhlédli kvalitní divadelní
představení v Moravském divadle v Olomouci,
uspořádali jsme pro ně několik výchovných koncertů, pět odvážných dívek podniklo expedici do
Belgie a Velké Británie.
S velkým úspěchem proběhl na naší škole
sběr starého papíru, v němž zabodovali žáci 5.třídy , s 838 kilogramy nasbíraného papíru se stali suverénními vítězi v soutěži mezi třídami.
Všechny třídy získané peníze použily na úhradu
školního výletu. S obrovským nadšením se naši
žáci vrhli na sběr víček plastových lahví (z recyklovaných se vyrábějí skluzavky a houpačky na
dětská hřiště) a sesbírali neuvěřitelných 224 605
ks v celkové váze 567 kg.Tato soutěž na vyhlášení vítěze zatím čeká.
Velmi dobře se rozběhla na naší škole činnost
zájmových kroužků, jež dotuje obecní úřad. Díky

této finanční pomoci se 127 dětí mohlo scházet
ve svém volném čase a věnovat se dle svých
zájmům - pohybovým hrám, angličtině, počítačům, keramice.Výborně nás reprezentovaly členky aerobiku, které sklízely potlesk za svá taneční vystoupení v mnohých místech našeho
regionu. V těchto volnočasových aktivitách
bychom chtěli pokračovat a obměňovat nabídku
o nové netradiční činnosti. Děti projevily zájem o
fotografování, netradiční sporty, pozorování přírody a mnoho dalších aktivit. Pomůžete nám najít
nové vedoucí kroužků? Těšíme se na vaše tipy!
Poděkování za výbornou spolupráci patří také
zřizovateli - Obecnímu úřadu v Troubkách, který
v maximální míře podporuje činnost a rozvoj školy a významně ovlivňuje kvalitu našich poskytovaných služeb v oblasti výchovy a vzdělání.
Poděkovat bych také chtěla členům Sdružení
přátel školy, kteří aktivně spolupracují se školou
a s obrovským zápalem, nasazením a bez ohledu na volný čas připravují dětem zábavné akce
a přispívají našim žákům nemalými finančními
částkami na sportovní i kulturní vyžití.
Děkuji těm učitelům, kteří plnili náročné úkoly
kvalitně, se zápalem a nadšením, mnozí z nich i
nad rámec svých povinností. Chtěla bych touto
cestou také poděkovat provozním pracovníkům,
kteří se starají o zázemí školy.
Přeji všem příjemnou dovolenou a prosluněné
léto.
Mgr. Jitka Pěchová,
ředitelka školy
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Organizace ‰kolního roku
2006/2007
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních školách, středních školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2006.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2007.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
19. 2. – 25. 2. 2007 Přerov
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Ze Ïivota ÏákÛ na‰í ‰koly
O tom, že i naši žáci umí přiložit ruce k dílu,svědčí tato fotografie, na níž zaměstnanec obecního
úřadu Ondřej Polášek vyrábí kryt na příslušenství bazénu za vydatné pomoci Vaška Krátkého
a Michala Vojtka, kteří prokázali nejen ochotu podílet se prospěšném díle, ale i odbornou zdatnost,
šikovné ruce a vysoké pracovní nasazení.
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V˘let do svûta oãima uãitelky
Dne 21.5.2006 u naší školy zastavil mikrobus,
aby naložil 5 odvážných slečen na velkou cestu
do světa na zkušenou. Čeká je šest náročných
dní plných cestování, novinek a zážitků. Jede se
na výlet do Anglie. V batůžku svačinu a pas, před
námi dlouhá cesta autobusem se zastávkou
v Bruselu, pak lodí do anglického přístavu Dover
a konečně Londýn. Děvčata tuší, že dovolená
s mámou a tátou u moře vypadá asi jinak. Jedou
na zkoušku nejen z angličtiny, ale také ze samostatnosti. Následujících několik večerů budou
totiž trávit u cizích lidí, a ti nejen že nemluví česky, ale mají i úplně jiné zvyky a tradice. Hlava
horečně pracuje, aby vykutala z mozkových závitů alespoň pár větiček, které už slyšely tolikrát.
Najednou jakoby zmizely v nenávratnu. Ale ano...
už si vzpomínám! How are you? My name is
Jane. I’m fifteen. I am from the Czech Republic,
Central Europe.
Poslední opakování před malou maturitou.
Budou mi rozumět? Nebudu dělat chyby? Teď,

babo, raď: „Mlčeti zlato“, nebo „Líná ústa holé
neštěstí“ ???
Dnes už jsou v pořádku doma, zážitky pomalu blednou, ale co zůstane, je velká zkušenost.
Holky si na vlastní kůži zakusily, co obnáší běžný život v anglické rodině, jak rozdílná je kultura
Angličanů, jak zajímavá je země, jejíž jazyk se
učíme ve škole. Uspěly na výbornou. A snad už
taky vědí, že i na západě žijí obyčejní lidé, kteří
se netopí ve zlatě, mají úplně běžné starosti, zvyklosti i zlozvyky, jako ostatně my všichni, a že
k západní kultuře není třeba vzhlížet, stačí se
vzájemně respektovat a tolerovat. I tam za
mořem už je dnes pár lidí, kteří najdou na mapě
nejen Českou republiku, ale taky jednu vesničku
nedaleko Přerova – Troubky. Už vědí, že v té vesničce stojí škola a do té školy chodí spousta
šikovných dětí. Pár z nich už se nebojí světa, takže se v něm určitě neztratí. Ostatně – o to šlo.
Mgr. Petra Pavlíková
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V˘let do svûta oãima Ïákynû
Vzpomínky na Brusel
Konečně je neděle – 21. května 2006. Na
tenhle den jsem se těšila a zároveň se ho bála.
Vždyť celý týden budu sama v cizí zemi!
Před půl druhou stojím u školy. Postupně se
scházejí všechny účastnice šestidenního poznávacího studijního pobytu ve Velké Británii
v doprovodu rodičů. Přijela se s námi rozloučit
i paní ředitelka. Za chvíli přijíždí poslední opozdilec, takže objemná zavazadla můžeme
naskládat do tranzitu, který nás odveze do Kuřimi, v níž nastoupí další výletníci. Nastává doba
rozloučení - smíšené pocity - nepříjemné loučení, ale vidina nových zážitků, nová přátelství, ale
není čas rozjímat.Odjezd! Do velikého autobusu
s veškerým zařízením naskládáme docela
objemná zavazadla a vzhůru do Bruselu! Unaveni dlouhou jízdou a po probdělé noci dorážíme
do hlavního města Belgie. Ale nevadí. Hlavně že
je legrace.
Naše první zastávka je Mini Europe, modely
památek z celé Evropy. Je tu hezky. Procházíme
se kolem těchto měst, obdivujeme, přemýšlíme,
fotíme… Fotek mám nakonec tolik, že se musím
smát, takové detaily. Sdělování zážitků nebere
konce. Zjišťujeme, že jsme vynechali jednu atrakci – hry. Škoda, ale nedá se nic dělat – na programu máte totiž další stavbu – Atomium. Jde

o model molekuly železa, vysoký 135 metrů. Už
když se na něj dívám zdola, mám závratě. A co
teprve nahoře!
Vyjedeme do první kopule po eskalátoru
s výhledem ven. Do sytosti se vyblbneme, hlavně tím, že sjíždíme na eskalátorech, když už
máme všechny dostupné prostory prohlédnuty.
Když sejdeme dolů, čeká nás poslední zkouška
– nevyšší kopule. Vyjedeme výtahem, to nám
ještě připadá jako legrace, ale když uvidím tu
výšku z oken Atomia, zhoupne se mi žaludek.
Navíc si uvědomuji, jak nepříjemně a znatelně se
to tam houpe. Už abychom byli dole! Ale spása
nepřichází. Na výtah je děsná fronta a navíc si
celá skupina neprohlédla celou kopuli. Čím déle
jsme tam, tím více se mi dělá špatně, ale konečně je tady výtah. I tam je mi pořád špatně, ale
dole je to už fajn. Zapřísáhnu se, že nevylezu výš
než 2 metry, ale stejně musím – čeká mě London Eye, a to si nemůžu nechat ujít. Nakonec
usoudíme, že to nebylo tak hrozné, možná
bychom si to ještě zopakovali. Teď nás čeká prohlídka města a katedrály. Je to tady vážně hezké a ze všech výloh na mě kouká čokoláda
v jakékoliv formě. Ale udržím se. Polknu sliny
a nic si nekoupím. Jdeme do katedrály a pak na
náměstí, kde máme rozchod. Tam je teprve
čokolády! Ale my se jdeme podívat na sochu,
které když se dotkneme, přinese nám to štěstí.
Doma jsem stejně zjistila, že štěstí nepřišlo, spíš
jsem měla ještě více smůly, ale nedá se nic dělat.
Po náměstí se jdeme podívat na symbol Bruselu číslo jedna – čůrající holčičku. Když ji spatříme, čeká nás zklamání – socha je malá a vůbec
nečůrá! Ne že by nám to chybělo, ale má to být
čůrající holčička a není. Takže zklamáni jdeme
k dalšímu symbolu Bruselu – čůrajícímu chlapečkovi. Ten je opravdu důležitější a opravdu
potřebu koná. Kouká na nás ze všech výloh –
jako těžítko, pohled a dokonce jako čokoláda. Ale
asi není na prodej.
Po tomhle programu jedeme do hotelu F1,
odkud ráno ve dvě hodiny odjíždíme do přístavu
Calais ve Francii. Dobrou noc!
Kateřina Dostálová, žákyně 9.třídy
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Ze ‰kolní druÏiny
Blíží se konec školního roku a každé dítě přemýšlí, zda se mu podařilo zvládnout všechno na
jedničku, zda má přidat v tom či jiném předmětu. Mnohé jdou do školy se strachem, zda zvládnou písemné práce, zda budou zkoušeni, či ne.
Ve školní družině však takové obavy mít nemusíme. Ptáte se proč? Přijďte se podívat a uvidíte. Je to naše dětské království plné her a hraček. Zde brzy zapomeneme, že se nám při
vyučování něco nepovedlo. S chutí se pustíme
do činností, které nás nejvíce baví. Jedni si kreslí, vyrábí z papíru, jiní dávají přednost sportu –
kopané, hokeji či vybíjené. Zde také všichni rádi
cvičíme, hrajeme míčové hry a soutěžíme. A že
těch soutěží je!
Svou radost a sílu jsme si mohli změřit s dětmi ze školní družiny z Tovačova ve sportovním
klání na školním hřišti. Při veselých disciplínách
jsme se nejen zasmáli, ale hlavně jsme získali
nové kamarády a kamarádky.
Tělocvična se však také někdy promění v divadlo a my v herce. Stávají se z nás pohádkové
bytosti a my předvádíme nejen své herecké
umění, ale i umění pěvecké. Mnozí herci a zpěváci by nám záviděli.
A co teprve, když se vydáme na výlet do

neznáma s cílem najít poklad. To je, panečku,
něco! Prozkoumat neznámou krajinu a získat
poklad v podobě plné tašky sladkostí – mňam.
Dokonce jsme se při jedné hře stali loupežníky
a detektivy. Poctivě jsme však vrátili uloupené
penízky a za tento skutek jsme dostali sladkou
odměnu.
Ale to není vše. Pošeptáme vám do ouška:
„Umíte určitě všichni jezdit na kole?“ My jsme si
svou zručnost mohli vyzkoušet v dopravní soutěži s názvem „jízda králů“. Slalom a jízdu přes
„potok“ jsme zvládli téměř všichni v rekordním
čase.
Zato s „Všeználkem“ jsme se zapotili. Vypravili jsme se do země vědomostí a znalostí. Na
trase jsme plnili různé veselé úkoly, ale současně jsme museli odpovídat na záludné otázky. Do
cíle jsme došli všichni.
Prázdniny pomalu ťukají na dveře. Mnozí z nás
však ještě budou využívat prvních čtrnáct prázdninových dnů k pobytu ve školní družině. Čeká
nás mnoho dalších her, soutěží a překvapení.
Jenom aby nám svítilo sluníčko!
Prázdniny rychle utečou a my se opět v září
setkáme v našem království.
Nechejte přijít i vaše děti mezi nás.
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e
VáÏení rodiã
Školní družina však neplní jen funkci zábavnou, zaměřenou na hry dětí, ale je zde také pro
vás. Je důležitý výchovný partner rodiny a školy.
Plní výchovné cíle, rozvíjí specifické nadání
dětí, pomáhá jim překonat jejich handicapy a
negativní sociální jevy. Usiluje o vytváření zdravé osobnosti, která bude znát svou cenu, najde
své místo v životě.
Hlavním cílem je připravit děti pro život ve společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit
je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi,
ale také postoji.
Přejeme si, aby se dětem ve školní družině
líbilo a snažíme se pro ně připravovat pestrý pro-

gram. V příštím školním roce bychom chtěli
nabídnout pobyt v příjemném, nestresujícím prostředí rovněž žákům šestých tříd.
Kromě účelově vybavených heren mohou využívat tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, projekci
(video), koutek se stoly na tenis, družinové
zábavné hřiště, školní zahradu.
Vždyť pohyb je přirozeným projevem dětí, který je jim zde v plné míře poskytován. Děti mají
dostatečný prostor ke hraní a plnému využití volného času v přírodě i v místnosti.
Největší odměnou pro nás je úsměv na dětské
tváři, jejich spokojenost a pohoda.
Vladimíra Mateřánková

Mateﬁská ‰kola
V měsíci červnu proběhla v mateřské škole
oslava dětského dne.
Po krátkém programu jsme naposledy zazvonili předškolákům a předali jim dárek na rozlou-

Na‰i pﬁed‰koláci

čenou. Následovaly soutěže a hry, kterých se
zúčastnili i rodiče, dědečci a babičky.
S pomocí dospělých děti plnily úkoly a zdolávaly překážky a získávaly tak obrázky, které jim
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„ježibaba“ v perníkové chaloupce měnila za bonbony.
Na závěr nám tatínkové pomohli rozdělat oheň
a všichni si pochutnali na vlastnoručně opečených špekáčcích.
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Děkujeme paní Marii Špalkové, která věnovala našim dětem dobroty a balonky.

Velk˘ úspûch mûl ná‰ v˘let do Vy‰kova, kde si dûti mohly pohladit zvíﬁata na babiããinû dvoreãku v zooparku.

Potom jsme se pﬁesunuli do Dinoparku.
Nûkteré dûti mûly z poãátku obavy, kdyÏ na nû zapÛsobila atmosféra pravûku.
Ale za chviliãku uÏ stateãnû tahaly dinosaura za ocas
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Cestu zpátky si nûkteﬁí pod
tíhou dojmÛ ani nepamatují.

Krásnou dovolenou, hodnû sluníãka a radosti vám
pﬁejí na‰i nejmen‰í.
Vladimíra Hanzlíková
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SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly
V pátek 28. 4. 2006 uspořádalo
Sdružení přátel školy při ZŠ Troubky
již tradiční pálení čarodějnic.

ejnic
Rej ãarod

V 16.30 hod. se slétli stejně jako v loni, v hojném počtu všichni čarodějové, čarodějnice
a jejich přisluhovači u kulturního domu, aby se
za doprovodu čarodějnické hudby přemístili na
volejbalové hřiště na Záhumení.
Průvodem zněly píšťalky, řehtačky, pokličky
a jiné čarodějnické hudební nástroje.
Přítomné čarodějnice a čaroděje přivítala členka SPŠ Daniela Kolečářová.
Rej čarodějnic zahájila
tradiční mašinka, kde se
všechny masky představily.
Pro všechny přítomné
děti byly připraveny
zábavné soutěže, hod
koštětem, skákání v pytli,
modelování čarodějnic
z plastelíny aj. Za každé
splnění soutěžního úkolu
dostaly děti sladkou
odměnu. Zvláštní odmě-

nu dostaly čarodějnické rodiny, ve složení rodičů
a dětí.
Poté došlo na vyhlášení nejlepších masek
v kategorii jednotlivců a v kategorii rodinka.
Během celého odpoledne zajišťovaly členky
SPŠ prodej bohatého občerstvení. V 19.00 hod.
vzplál čarodějnický oheň a byla upálena čarodějnice.

Letos se nám podařilo vyčarovat příznivé počasí, až na drobný déšť, který nás
kolem deváté hodiny večerní rozehnal
do našich domovů. Potěšila nás hojná
účast rodinných příslušníků a především
rodičů dětí, kteří se zúčastnili také
v maskách.
Děkujeme volejbalistům za poskytnutí
jejich sportovního areálu.
Hana Kamelandrová

❖❖❖
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Dûtsk˘ den
V pátek 26. května 2006 za příjemného slunečného počasí uspořádalo Sdružení přátel školy při ZŠ Troubky v areálu mysliveckého sdružení dětský den pro všechny děti školou i školkou
povinné. V areálu Na Konírně byly pro děti připraveny různé soutěže, kde si mohly vyzkoušet
svou zručnost a dovednost v jízdě na koloběžce,
v hodu míčkem na plechovky, v hodu míčkem do
koše na šaška, prolézání tunelem a kreslení křídou. Za každé zvládnutí úkolu dostaly děti sladkou odměnu.
Jako každý rok měli členky a členové SPŠ připraveno pro děti velké překvapení. Letos to byl
skákací hrad pro děti, který nám ochotně postavili zaměstnanci Kabelové televize a.s. Přerov.
Děti měly z hradu velkou radost a hrad byl neustále plně obsazen.
Od 15.00 hod. byl odstartován branný závod
pro děti navštěvující základní školu.
Děti soutěžily v družstvech, v kategoriích
mladších a starších žáků. Pro jednotlivé katego-

rie bylo připraveno 10 stanovišť (dopravní výchova, topografie, přírodověda, prolézačky, hod na
cíl aj.). Po skončení soutěží bylo vyhodnocení.
Družstva, která se umístila na prvních třech místech dostala sladkou odměnu a všichni, kteří se
závodů účastnili dostali upomínkové předměty.
Celá akce se zdařila, o čemž svědčí i hojný
počet zúčastněných dětí a rodičů.
Pro děti a všechny přítomné bylo připraveno
bohaté občerstvení, které zajišťovali členové
SPŠ. Všechny děti ke svátku Dne dětí dostaly od
Sdružení přátel školy občerstvení a sladkosti
zdarma. Nejlepší odměnou pro pořadatele byla
jistě veselá a příjemná atmosféra a rozzářené a
spokojené oči všech dětí.
Děkujeme p. Kundelovi z Kabelové televize za
bezplatné zapůjčení hradu, členům učitelského
sboru za přípravu a pomoc při branném závodě.
Děkujeme také našim myslivcům za poskytnutí
areálu.
Hana Kamelandrová

Divadelní soubor Troubky
„OÏenit se, to je vÏdycky riziko“
Divadelní soubor Občanské besedy Troubky
uvedl ve dnech 22. 4. - 23. 4. 2006 představení
detektivní komedie Saula O’Hary: Oženit se, to
je vždycky riziko. Jednalo se o hru anglického
dramatika, kde hlavní představitelé hledali v
manželství pouze zisk – peníze. Proto systematicky vraždili své drahé polovičky, ale vždy tak,
aby to vypadalo, že se jedná o nešťastnou náhodu. Až do té doby, než vysloužilý plukovník Brockelsby narazil na Lýdii Barbentovou.
Suchý anglický humor ale asi nebyl úplně tím
pravým ořechovým, a tak přestože sobotní představení sledovalo více jak 200 diváků, „výbuchy
smíchu“ nebyly tak časté jako při loňském představení. Přesto si myslím, že má cenu zkoušet a
hrát i tyto hry.

V příštím roce hodlá soubor nazkoušet opět
pohádkovou hru. Titul vám ovšem neprozradím.
Věřím však, že se bude jednat o vděčnější představení a snad se nám podaří jej nazkoušet do
takové podoby,abychom si u troubeckého publika „nevystřihli“ ostudu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim
příznivcům, včetně rodinných příslušníků, za
jejich podporu v našem snažení.
Zároveň přeji všem příznivcům troubeckého
ochotnického divadla, ale i všem občanům naší
obce, pěkné léto a příjemně strávenou dovolenou.
Radek Brázda, vedoucí souboru
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Ještě než začala soutěžní sezóna pro všechna naše soutěžní družstva, pořádně naši techniku prověřilo čerpání vody v prostorách fotbalového hřiště. Nepřetržitě, celých 48 hodin, za
asistence strojníků, trvala tato práce na vodě.
Oba dva stroje PPS 12 tak prošly náročnou
zkouškou, která se neobešla bez drobných technických závad. Obě čerpadla jsou již v pořádku
a připravena k možnému zásahu.
Členové sboru, zařazeni do povodňové komise, prováděli hlídkovou činnost. Také jim patří
poděkování.
Tentokrát nás řeka Bečva neohrozila. Horší
byla situace na vodním toku řeky Moravy, kde
došlo k rozlití vody do vodárenského zdroje.
Škody byly značné, ale zásobování pitnou vodou
pro celý okres bylo zabezpečeno.
20. 4. 2006 v odpoledních hodinách zasahovala naše technika při požáru bytu v DPS Kozlovská. Škoda na zařízení bytu byla velmi vysoká. Členové sboru pomáhali také při likvidaci
poškozeného vybavení bytu. Příčina požáru je
stále v šetření.
Neklamným znamením, že se soutěže
v požárním sportu blíží, bylo školení rozhodčích,
které pořádal náš sbor. Hodnocení z řad školených bylo velmi vysoké.
Okrskové kolo mužů a žen se konalo 6. 5.
2006 v Tovačově. Náš, opět doplněný kolektiv,
zvítězil a taktéž v soutěži jednotlivců patřila
medailová místa našim zástupcům.
Okresní kolo se konalo 10. 6. 2006 v Horním
Újezdě. V závěrečné tabulce patřila našemu
družstvu 6. příčka a tedy první body do hodnocení VC OSH. V Hlinsku se nám bohužel neda-

řilo, když jsme se umístili na 17.místě. Na naší
soutěži „O pohár Hané“ skončili naši muži na 16.
místě, takže je stále co zlepšovat.
Oba kolektivy mladých hasičů startovaly na
okresním kole Hry Plamen, které se konalo
v Soběchlebích ve dnech 27. 5.–28. 5.
2006.Soutěž provázelo nepříznivé počasí po
oba dny. V závěrečném vyhodnocení obsadili
mladší 7. místo a starší 9. místo. Radost nám
udělali jednotlivci v obou dorosteneckých kategoriích. Nováková Nikola ve své kategorii zvítězila a postoupila do oblastního kola. Dorostenci Bálint Lukáš a Stavinoha Bronislav
taktéž obsadili medailová místa s právem postupu na oblastní kolo.
Tyto závody se uskutečnily 11. 6. 2006
v Jeseníku. Ani zde naši členové nezklamali
a obsadili 4. a 5.místo v soutěži jednotlivců.
Vynikajícího úspěchu dosáhla Nováková Nikola, když ve své kategorii zvítězila a postoupila
na mistrovství republiky, které se koná v Liberci
na začátku prázdnin.
VC OSH v kategorii mladých hasičů naplno
rozjela své pohárové soutěže. Naši zástupci
obsadili v Olšovci 3. místo a v Opatovicích
4. místo. V Miloticích skončili mladší na 7. místě
a starší na 6. místě. Na naší domácí soutěži se
nám loňské výsledky nepodařilo obhájit. Mladší
skončili na 6.místě a starší na 8.místě.
Seriál soutěží bude pokračovat celé prázdniny a bude ukončen závěrečným vyhodnocením,
které se uskuteční 16. září 2006 v Oseku nad
Bečvou.
František Němčák
starosta sboru

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí čtenáři,
už několik let naplno pracuje Český svaz chovatelů v Troubkách.
Chtěli bychom vám proto podat několik informací o naší práci.

Jedním z hlavních bodů usnesení na výroční
členské schůzi v roce 2004 byla výstavba sociálního zařízení v areálu ČSCH. Stavba byla zahájena začátkem dubna 2005 a ještě v témže měsíci byla svolána první velká brigáda. Následně
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druhá a v měsíci srpnu se již prováděly obkladačské práce, líčení a celková kompletace stavby.
Taktéž se musely provést terénní úpravy pro
vstup do sociálního zařízení, aby bylo vše připraveno na výstavu, která se v areálu konala ve
dnech 10. - 11. 9. 2005.
Akci zajišťoval výstavní výbor v tomto složení:
předseda Stanislav Mišák, místopředseda Jan
Skopal, jednatel Josef Kalman, pokladník Soňa
Brázdová, hospodář Zdeněk Jehlář, občerstvení
Oldřich Pavlík.
Králíků bylo vystaveno 161 kusů, 23 plemen
ve 26-ti barevných rázech. Byly uděleny 3 poháry a 9 čestných cen. Drůbeže bylo vystaveno 244
kusů, 25 plemen a 34 barevných rázů. Byly uděleny 3 poháry a 12 čestných cen. Holubů bylo
vystaveno 152 kusů, 14 plemen ve 20-ti barevných rázech a oceněni byli třemi poháry a sedmi
čestnými cenami. Putovní pohár o nejlepšího
místního chovatele získal Jaroslav Gajdoš.
Na této výstavě vystavovalo celkem 47 chovatelů, z toho 8 členů ČSCH Troubky. Při posouzení zvířat nám pomáhali chovatelé ze základních organizací Tovačov, Bochoř, Malhotice
a Kyjov. Patří jim velké poděkování. Dále bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům: Obecní úřad
Troubky, Troubecká hospodářská a.s., Olepo Viktor Pokorný, Stolárna Paramat CZ s.r.o., Kolárka
Jiří Vojtek, Marie Soukupová, Marie Špalková
a Miroslava Frgálová.
Členové ČSCH Troubky se také v průběhu
roku zúčastnili několika výstav pořádaných jiný-
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mi organizacemi. Především na výstavě ZO
Tovačov, která proběhla 2.- 3. července 2006,
byla hojná účast členů ČSCH Troubky, dále na
výstavě ZO Bochoř, ZO Výkleky, ZO Dolní Újezd
a několika dalších.
Na výroční schůzi v letošním roce byly ustanoveny změny ve složení výboru ZO ČSCH
Troubky a to takto: předseda Milan Kadlec,
místopředseda Josef Kalman, jednatel Jan Skopal, hospodář Stanislav Mišák, člen výboru Zdeněk Jehlář, pokladní Soňa Brázdová, registrátor
Kateřina Skopalová. Dále byla odsouhlasena
výstavba nové kuchyňky v areálu ČSCH Troubky. Termín příští výstavy byl stanoven na 2. a 3.
září 2006.
Na závěr bychom chtěli poděkovat p. Stanislavu Mišákovi za dlouholeté působení v čele ZO
ČSCH Troubky.
Výbor ZO ČSCH Troubky

Mysliveck˘ spolek Troubky
Právě probíhající období je nejkrásnějším
časovým úsekem, kdy příroda plnými hrstmi rozdává nový život vrhnutím a líhnutím mláďat, kdy
starostlivost „rodičů“ v péči o své nově narozené
potomky nezná hranic, kdy i matka příroda svými krycími schopnostmi vytváří ty nejvýhodnější
podmínky pro růst i potravu zvěře srstnaté i pernaté.
Určitě ne neprávem je označován červen –
Měsícem myslivosti. Je to doba, kdy by i člověk
méně znalý pochodů v přírodě, měl zvýšit obezřetnost a opatrnost, kdy by měl zejména ome-

zit pohyb svých čtyřnohých miláčků v místech,
kde by mohlo dojít ke styku s nově narozenými
mláďaty, která jsou v této situaci zcela bezbranná. V žádném případě ale za toto případné
neštěstí nemůžeme vinit samotného psa. Tomu
je dán do vínku pudově lov a svůj instinkt neovlivní.
Věřte, že pomůžete-li přírodě svým vstřícným
jednáním, ona se vám bohatě odmění, jak při
pohledu na krásu její samotnou, tak i na život
v jejím lůně.
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Divoký králík byl běžnou srstnatou zvěří troubeckého revíru.
Z aktivit troubeckých myslivců připomeňme
květnovou burzu mysliveckých a rybářských
potřeb v areálu Konírny, s doprovodným programem pro děti – střelbou ze vzduchovky s odměnou v podobě pamlsku a s ukázkami sokolníků
se svými dravými opeřenci.
V červnu byla pořádána střelecká soutěž
v brokové střelbě tříčlenných družstev na asfaltové terče. Pro statistiku dodejme, že zvítězili
stejně jako loni Valaši, tým Klobůčky, ve složení
pánů: Otáhal, Dufek a Žák.
Hudební skupina Karolína, nám a našim přátelům, vyhrávala na posezení s opečeným prasátkem na Konírně při příležitosti již zmiňovaného června – Měsíce myslivosti.
Prázdniny jsou nazývány okurkovou
sezonou, to však neplatí pro mysliveckou
činnost.
Je to čas sušení sena, shánění potravy
pro zimní měsíce, čas oprav mysliveckých
krmících i loveckých zařízení, a je to také
čas práce pro naše partnery, kteří nám
s myslivostí pomáhají.
Poslední neděli v srpnu připravujeme
9. ročník závodů v brokové střelbě jednotlivců o Troubecký pohár. Disciplínami, jako
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obvykle, bude lovecké kolo, americký trap, vysoká věž a zajíc na průseku. Myslivci si vás dovolují touto cestou pozvat na tuto velice atraktivní
a zajímavou soutěž na jejich střelnici na Vlažné
(od Zemědělského družstva stále rovně, až
dozadu k Bečvě). Pokud by se někdo obával, že
se jedná o „střelbu“, mohu vás ujistit, že na bezpečnost jak střelců, tak samotných diváků jsou
předepsány a dodržují se ty nejpřísnější normy
a předpisy pro zacházení se zbraní. Je to pro vás
a vaši rodinu návrh možnosti příjemného strávení dne s malým výletem do okolí Troubek. Určitě
nezapomeneme ani na to, abyste nestrádali žízní či hladem.
Luděk Judas
Snímek z loÀského umûlého odchovu ve voliéﬁe,
o kter˘ peãoval ãlen MS Franti‰ek Judas.

Nástup na vyhlá‰ení v˘sledkÛ po soutûÏi v brokové stﬁelbû tﬁíãlenn˘ch druÏstev pﬁi leto‰ních závodech.
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Pﬁi ukázce sokolníkÛ na burze pﬁedvedl svého orla Ladislav Hanák

Ze sportu
TJ SOKOL TROUBKY
Ohlédnutí za úspěchy
našich sportovních nadějí:
V sobotu 13. května se uskutečnilo na nově
otevřeném atletickém stadionu v Přerově regionální kolo v atletickém čtyřboji, kterého se
zúčastnilo z naší TJ Sokol Troubky dvacet mladých sportovců.
Soutěžilo se v pěti kategoriích - žákyně I a II,
starší žačky I a II a dorostenky. Stejné kategorie
měli i hoši v disciplínách běh na 50 a 60 m, vytrvalostní běh na 400 a 800 m, hod kriketovým
míčkem a granátem, skok do dálky a vložený
závod šestiskok.
TJ Sokol Troubky získala celkem 9 medailových umístění!
V kategorii mladší žákyně I, získala celkovým

počtem 585,2 bodů 2. místo Markéta Dreksová,
3. místo obsadila s počtem 528,7 bodů Eliška
Kopřivová, 8. místo Veronika Skřenková
a 15. místo Iveta Malíková.
V kategorii mladší žákyně II, získala 4. místo
Pavla Učňová a 6. místo Michaela Školová.
V kategorii starší žačky I, získala 12. místo
Věra Kobaková, 16. místo Lenka Hejkerlíková,
17. místo Petra Povýšilová.
V kategorii starší žačky II, získala 4. místo Eva
Navrátilová a 6. místo Vendula Janoušková.
Za mladší žáky I, vybojoval 3. místo (s 565,5
body) Daniel Vajdík, a na 5. místě byl Petr Smolka.
Za mladší žáky II, byl na 2. místě Martin Koller (s 554 body) a na 8.místě byl Darek Janoušek.
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V kategorii starší žáci I, vybojoval 1. místo
Jan Hanzlík (s 617,2 body) a 6.místo
Patrik Brázda.
V kategorii starší žáci II, byl na 6. místě Michal
Hudec a na 16. místě Igor Brázda.
Ve vloženém závodě šestiskoku žačky, získala 1. místo Eliška Kopřivová s výkonem
10,30 m, a 2. místo vybojovala Markéta Dreksová s výkonem 10,12 m.
Za žáky vybojoval opět 1.místo Jan Hanzlík s výkonem 14,92 m.
Kategorie dorostu TJ Sokol Troubky neobsadila.
Z regionálního kola postoupilo 6 našich
sportovců do oblastního kola v Prostějově,
které proběhlo 27. 5. za chladného počasí a přesto s vynikajícími výsledky:

Jan Hanzlík
1. místo
Martin Koller
4. místo
Eliška Kopřivová
4. místo
Markéta Dreksová
5. místo
Daniel Vajdík a Pavla Učňová nedosáhli na
postupové umístění do celostátního finále, které
proběhlo ve dnech 22. – 25. června v Brandýse
nad Labem. Zprávu o tom, jak se umístila naše
čtveřice účastníků v celostátním finále vám oznámíme příště, protože oficiální výsledky zatím
nejsou k dispozici.
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky děkuje
všem zúčastněným sportovcům za předvedené
výkony a cvičitelkám Blance Pospíšilové a Martě Kolářové za jejich dobrou přípravu.
Antonín Ticháček

Na turnaji kopané žen, který se konal 17. 6. 2006, při příležitosti
750. výročí založení města Přerova, byla vyhlášena
nejlepší brankářkou turnaje Jitka Pospíšilová.
Všem našim úspěšným sportovcům srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších
úspěchů ve sportu i v životě – redakce.

Malá kopaná

IZE PLMK“
L
.
1
v
A
Z
L
S
C
„1. F

Jarní část sezony soutěžního ročníku 2005/06
1. ligy PLMK začala z důvodu nepříznivého
počasí až v polovině měsíce dubna, což bylo
zcela jistě ku prospěchu věci, jelikož dříve by byly
terény zcela nezpůsobilé. I tak se ovšem část
zápasů musela dohrávat v nejzazších termínech,
jelikož deštivé jarní počasí většině mužstev neumožňovalo hrát na svých hřištích.
V jarní části sezony u nás stále přetrvávala velká bolest - schopnost dávat branky. Na jaře jsme
vstřelili 19 branek, na podzim jsme jich s dohrávkou vstřelili 17. O něco víc jsme byli úspěšnější
v obranné činnosti, když jsme obdrželi 31 branek, na podzim jich bylo 39. Na podzim jsme
uhráli celkem 14 bodů, na jaře pak 18. Celkové

9. místo je tak naplněním naší snahy o záchranu
v soutěži.
V příštím soutěžním ročníku dojde k částečné
obměně kádru, jelikož s aktivní hráčskou kariérou se rozloučil náš kapitán – Radek Brázda a o
ukončení činnosti uvažují i další hráči. Snad za
ně najdeme náhradu. Vždyť v letošním roce slaví 1. FC SLZA již 15. výročí od svého založení.
Je proto mou povinností poděkovat všem současným i bývalým hráčům, jejich rodinám i všem
našim příznivcům za přízeň, kterou nám zachovávají a věřím, že i nadále budou zachovávat.
Plno slunečních dnů a krásné prožití letní
dovolené Vám za celou 1. FC SLZA
přeje Karel
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Výsledky:
1. FC SLZA – Majetín
Rotující Kedluben – 1.FC SLZA
1. FC SLZA – EURO Team
SAFA Lempl Team – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – FC Kafky
ZIPPO Vinary – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – FC Travex
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1–0
4–1
3–3
2–3
1–0
5–1
1–1

Rokytnice– 1. FC SLZA
1. FC SLZA – AC Hrot
Hotel FIT – 1. FC SLZA
1. FC SLZA – SME Lýsky
1. FC SLZA – Izolstav
FC Wellryba – 1. FC SLZA

4–0
4–2
3–0
3–2
1–1
4-0

Dohrávka z podzimu:
1. FC SLZA – FC Wellryba

2-2

Tabulka 1. ligy PLMK po 26. kole
1. HOTEL FIT
2. AC HROT
3. FC KAFKY
4. ZIPPO VINARY
5. FC TRAVEX
6. FC WELLRYBA
7. IZOLSTAV
8. ROTUJÍCÍ KEDLUBEN
9. 1. FC SLZA
10. LEMPL TEAM
11. LIONS MAJETÍN
12. ROKYTNICE
13. EURO TEAM
14. SME LÝSKY

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
19
15
13
11
10
9
9
9
8
8
8
6
5

5
3
2
2
6
8
10
5
5
6
4
3
4
3

2
4
9
11
9
8
7
12
12
12
14
15
16
18

100:34
88:46
54:33
85:67
66:62
61:60
75:55
67:74
36:70
58:71
57:92
54:60
60:100
37:74

62
60
47
41
39
38
37
32
32
30
28
27
22
18

Vybrali jsme pro Vás
CO TO ZNAMENÁ, KDYÎ SE ¤EKNE „SÁZKA DO LOTERIE“
= VELMI RISKANTNÍ, NEJISTÁ VùC
„To je sázka do lutrie,“ říkávaly naše babičky a myslely tím něco, co se může, ale zpravidla nemusí vyplatit, neboť loterie je hra, při níž sice vklad poskytuje naději na výhru, ale velmi nejistou, protože rozhodující úlohu v ní sehrává náhoda.
Původ loterie je prastarý, protože pokoušet štěstí lákalo lidi odedávna. Původně k tomu stačily dvě
nádoby a pár věcných cen. Do jedné nádoby byly vloženy lístky se jmény osob, které zaplatily stanovený vklad, do druhé lístky označující výhry, a k nim se přidal určitý počet bílých lístků. Potom stačilo vytahovat lístky z obou nádob a člověk hned věděl, zda se na něj usmálo štěstí nebo se mu naopak přilepila na paty smůla. Takový druh sázkových her se většinou nazýval hrnec nebo nádoba
Štěstěny.
Kolébkou číslové loterie se stala Itálie, konkrétně Janov, a jejím zakladatelem janovský radní Beneditto Gentile, který ji zavedl v roce 1720. V Janově totiž bylo zvykem určovat nové radní z řady uchazečů losem a obyvatelé uzavírali sázky na jména těch, o nichž se domnívali, že budou vylosováni.
Později byla místo jmen zavedena pouze čísla a nová loterie byla na světě. Zdaleka nezůstala omezena pouze na Itálii a vzhledem k tomu, že přinášela značné zisky, stával se jejím provozovatelem
stát.
V habsburské monarchii byla číslová loterie zavedena v roce 1751 a jejím provozovatelem se stal
Ottavio de Castaldi, ale už za Josefa II. ji převzal do vlastní režie stát, který je ostatně jejím provoLK
zovatelem dodnes.
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Spoleãenská kronika
60 let

65 let

60 let

65 let
70 let

60 let

70 let

V mûsíci dubnu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Jaroslav Bouchal
75 let
Arno‰ta Bahounková
Hedvika Doãkalová
Johanna ·tafová
Radmila Pi‰tûková
Marie Frgalová
Zdenûk Lehk˘
80 let
Vlastimila JeÏáková
Ján Bálint
Milada Vitíková
85 let
Vojtûch âervinka
V mûsíci kvûtnu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Miroslava UãÀová
75 let
Jiﬁina Chalánková
Antonín Bahounek
Zdenka Zatloukalová
Jiﬁina ëatelová
Nûmãák Bohumil
Danu‰e AmbroÏová
85 let
RÛÏena Vojtková
Marie Mlãochová
AneÏka Îelezníková
Antonín Sklenáﬁ
Franti‰ek Judas
V mûsíci ãervnu 2006 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Vûra ZboÏínková
75 let
Jarmila Gregovská
Jana Mrtvá
Antonín Ticháãek
Ivanka Pytlíãková
Pavla ·ipo‰ová
80 let
Anna Krejãí
Marie Ra‰ková
Milan Dreksa
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
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Vítání obãánkÛ
V nedûli 14. 5. 2006 byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Filip Konupãík

Václav Hodro‰

Tereza Smolková

Sára Gregovská

Amelie Anna Vojtková

Petr Koller

Milan Vojtá‰ek

Ondﬁej Vojtá‰ek

David Svozil

S upﬁímnou radostí jsme je pﬁivítali mezi na‰e spoluobãany s pﬁáním,
aby je po cel˘ Ïivot provázela láska a úsmûv rodiãÛ, a aby po cel˘ Ïivot
myslely na domov s láskou a vdûãností.
Dûkujeme paní uãitelce Otáhalové a Ïákyním z hudební ‰koly
za hudební program a Ïákyním 9. tﬁídy základní ‰koly za recitaci.
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KOLIK NÁS P¤IBYLO
David Svozil
Barbora Karko‰ová
Jakub ·vábeník
Jiﬁí Blaha
Jasmin Popelka
Adam Ra‰ka
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.
OPUSTILI NÁS
Marie Brázdová
Vûra Gregovská
Kdo milován byl – nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme tímto upﬁímnou soustrasti nad bolestnou ztrátou
blízkého ãlovûka.
Poãet obyvatel
K 31. 5. 2006 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 2006 obyvatel.

Pro zajímavost ze star˘ch matrik – o 100 let dﬁíve
V roce1905 se v naší obci narodilo 69 dětí – 35 chlapců a 34 dívek.
Z tohoto počtu narozených dětí jich 14 zemřelo ve věku do 5 let.
Celkem v tomto roce zemřelo 49 občanů a bylo uzavřeno 21 sňatků.
Nejčastější jména:
Josef
9
Františka
7
František
7
Anna
6
Jan
4
Ludmila
4
V tomto roce dali rodiče svým dcerám i neobvyklá jména jako třeba Sofia, Ernestýna nebo Eugenie.

V roce 1906 se v naší obci narodilo 88 dětí – 50 chlapců a 38 dívek. To je nejvíc narozených dětí v
historii obce (evidence od r. 1768). Z tohoto počtu narozených dětí jich 20 zemřelo ve věku do 5 let.
Celkem v tomto roce zemřelo 41 občanů a bylo uzavřeno 14 sňatků
Nejčastější jména:
František
17
Anna
10
Josef
7
Anežka
7
Jan
6
Marie
6



V roce 1910 bylo při sčítání lidu napočítáno 342 domů a 2084 obyvatel. Školu navštěvovalo 397 dětí.
Božena Suchánková
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Informace o zmûnách pﬁi vydávání cestovních dokladÛ
Česká vláda schválila návrh ministerstva vnitra vycházející z nařízení Evropské rady o zvýšení bezpečnostních standardů v evropských
pasech a tak i v České republice budeme na
základě změny zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, vydávat od 1. září 2006
pasy s tzv. biometrickými údaji. Zavedení těchto
biometrických prvků má přispět ke zvýšení minimálních bezpečnostních standardů evropských
cestovních dokladů.
A co se rozumí biometrickým údajem? Je to
údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální
podobě, od 1. května 2008 pak také údaje o otiscích prstů rukou.
Od 1. září 2006 tak budou všechny obecní
úřady obcí s rozšířenou působností vydávat tyto
pasy s biometrickými prvky a to ve lhůtě 30 dnů
s územní platností do všech států světa pro
občany starší 5 a mladší 15 let na dobu 5 let,
občanům starším 15 let na dobu platnosti
10 let. Nová právní úprava zavádí princip, že
každý občan musí být držitelem vlastního cestovního pasu, a tedy že i občan mladší 15 let již
nemůže být zapisován do cestovního pasu svého rodiče. Pro děti mladší 5 let proto budou příslušné úřady vydávat cestovní pasy bez biometrických údajů s dobou platnosti 1 rok.
Pro občany však zůstává stále zachována
možnost vyřídit si také pas v kratší lhůtě než ve
lhůtě 30 denní, tento pas však neobsahuje zmiňované biometrické údaje, žádost o tento typ
pasu úřad vyřídí do 15 dnů, pas se vydává
s územní platností do všech států světa, ale
s dobou platnosti pouze 6 měsíců (dříve to byl 1
rok). K žádosti o cestovní pas bez biometrických
prvků, tzn. bez strojově čitelných údajů (dítě
mladší 5 let, pas vydávaný k kratší lhůtě) pak

musí být doloženy 2 fotografie.
V souvislosti s výše uvedeným je nutné
podotknout, že cestovní pasy vydané do 1.
září 2006 jsou platné do skončení platnosti,
současně i pokud byl zápis dítěte mladšího
15 let proveden do cestovního dokladu jeho
rodiče před uvedeným datem, smí i po 1. září
dítě mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsáno.
Princip podání žádosti o pas s biometrickými
prvky zůstává pro občany bez podstatných
změn. Výjimkou je, že žádost podává přímo
občan (nikoli v zastoupení) pouze u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností v místě
trvalého bydliště, v našem případě je to
Magistrát města Přerova, žádost bude s občanem vyplněna přímo na místě. Občan již nebude předkládat fotografii, nýbrž pracovnice
magistrátu fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Převzít cestovní pas může občan pouze u orgánu, u kterého
byla žádost o jeho vydání podána.
Správní poplatky:
Vydání pasu s biometrickými údaji
- občanům starším 15 let - 600 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let
- 100 Kč
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
- občanům starším 15 let - 1500 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let
- 1000 Kč
- občanům mladším 5 let - 50 Kč.

Informace o zmûnách na úseku obãansk˘ch prÛkazÛ
S účinností od 1. září 2006 dojde také ke změnám na úseku občanských průkazů.
V současné době při ohlášení ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanského průkazu
vydává příslušný orgán na dobu dvou měsíců
potvrzení o občanském průkazu. Je to zelený lísteček bez fotografie, který pouze deklaruje, že

občan nahlásil ztrátu OP, jeho odcizení, apod.
Toto potvrzení není dokladem totožnosti
a nemůže tak tímto potvrzením prokazovat skutečnosti zapisované do OP. V praxi se tak stávaly situace, kdy občan do doby vyřízení nového
OP neměl doklad totožnosti, což mu působilo
nesnáze např. u finančních institucí.
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Novelizací zákona o občanských průkazech
lze těmto nepříjemnostem předejít, neboť občan
může od 1. září t.r. z důvodů výše uvedených, tj.
z důvodu ztráty, odcizení OP, apod. požádat
obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj.
Magistrát města Přerova, současně s klasickou
žádostí o občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji, který má platnost 5 nebo 10 let o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc od data vydání. Tento mu bude
vyhotoven na počkání. K vydání občanského prů-

kazu bez strojově čitelných údajů je občan povinen předložit 2 fotografie.
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 občanského průkazu je bez
správního poplatku.
Božena Suchánková

❖❖❖

Zadáno pro Ïeny
Den a noc
1.těsto: 8 žloutků, 20 dkg mletého cukru se
vyšlehá do pěny, přidá se půl hrnku oleje, 20 dkg
polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, citronová kůra. Těsto vylijeme na plech.
2.těsto: 8 bílků, 30 dkg mletého cukru vyšlehat
za studena, přidat 30 dkg mletých ořechů. 2.těsto vylijeme na první bílé těsto, pečeme v mírné
troubě na 180 stupňů asi půl hodiny.

Ovocn˘ salát míchan˘
Ovocn˘ salát míchan˘

Pomeranč, mandarinka, ostružiny, 4 dkg kiwi,
banán, ananas, případně jiné čerstvé ovoce,
pomerančová a citronová šťáva, sladidlo.
Ovoce nakrájíme na kostičky, dochutíme pomerančovou a citronovou šťávou, osladíme. Ozdobíme meduňkou.

Sedláck˘ mû‰ec

Sedláck˘ mû‰ec

14 dkg vepřové kýty, 2 dkg šunky, 4 dkg sterilovaných žampionů, 2 dkg Eidamu, 2 dkg cibule,
trochu mouky, olej, sůl, pepř.
Maso osolíme, opepříme, naklepeme, naplníme
šunkou, žampiony, strouhaným sýrem, svážeme
do měšce, orestujeme na cibulovém základě,
dusíme doměkka, šťávu zaprášíme hladkou moukou.
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DIA KOUTEK
Pórková pomazánka
10 dkg pórku, 2 vařená vejce, 2 dkg másla, 10
dkg majonézy, 2 dkg sterilované kapie, zelená
petrželka, sůl, pepř.
Pomazánku mažeme na veku , rohlík, chléb.

Kvûtákov˘ nákyp
30 dkg květáku, 10 dkg hladké mouky, 10 dkg
strouhanky,
2 vejce, sůl, pepř, tuk, zelená petrželka.
Uvařený květák nasekáme nadrobno, smícháme
se žloutky, strouhankou, moukou, lehce vmícháme tuhý sníh z bílků, dochutíme solí, pepřem,
dáme do vymazané a strouhankou vysypané
zapékací misky. Upečený nákyp posypeme zelenou petrželkou.

❖❖❖

JS

Moudrost slavn˘ch
* Kde je mírnost chybou, tam je lhostejnost
zloãinem.
G. Christoph
* KdyÏ se bude‰ s osly st˘kat, bude‰ jako osel
h˘kat.
Kurdské pﬁísloví
* Nikdy jsem nevûdûl, co je to pravé ‰tûstí,
dokud jsem se neoÏenil.
A pak uÏ bylo pozdû.
M.Kaufman

* Moudr˘ strojí Ïenu do brokátu, bloud ji
vodí v ucouraném ‰atu.
Gruzínské pﬁísloví
* Vdát se je jako vlézt do vany s horkou
vodou.
Jakmile si zvykne‰, uÏ ti to tak horké nepﬁipadá.
M. Pearl
* Hlad i ‰patn˘ chléb udûlá jemn˘m.
Seneca

* Mladiãkému doktorovi zapotﬁebí hﬁbitov
nov˘.
G. Rollenhagen
* Z opomenuté malé jiskﬁiãky vznikl nejednou velk˘ poÏár.
C. Rufus

* Nejlep‰í manÏel je archeolog, ãím je totiÏ
Ïena star‰í, tím vût‰í zájem o ni jeví.
A. Christie
LK

* Víra zázraky dûlá, ne v‰ak ty, co by chtûla.
S. J. Lec
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HUMOR
MuÏ na náv‰tûvû se ptá svého pﬁítele:
„MÛÏe se u tebe kouﬁit?“
„No samozﬁejmû, chovej se tady jako
doma!“
„No tak dobﬁe. V‰ak já se bez té cigarety
obejdu …“
Host v restauraci ﬁíká: „Pane vrchní, já
bych si dal tamto, co má tamhleta paní.“
âí‰ník odejde, po chvíli se vrátí a ﬁíká:
„PromiÀte, ale budete si muset objednat
nûco jiného, ta paní si to chce sníst
sama …“
Pan Novák pﬁijde z práce domÛ a povídá
manÏelce: „Pﬁedstav si, Ïe chlapi na dílnû
vykládali, Ïe ten nov˘ mlad˘ po‰Èák uÏ
svedl v‰echny Ïenské v na‰í ulici – tedy
aÏ na jednu.“
Îena se zamyslí a pak ﬁekne: „Skoro
bych se vsadila, Ïe to bude ta stará Procházková z osmnáctky.“
V drogerii se ptá zákazník: „Máte sprej
proti blechám?“
„Ano.“
„Tak mi jeden dejte a pûknû mi ho zabalte. Je to dárek pro mého psa.“

Îena pﬁibûhne na policii a povídá:
„Ukradli mi kabelku, plody mé celodenní
dﬁiny jsou pryã!“
„A co jste v ní mûla?“
„âtyﬁiadvacet penûÏenek a ‰est snubních
prstenÛ …“
Host v hospodû se ptá muÏe u vedlej‰ího
stolu, proã stále klepe prsty do stolu?
„To je síla zvyku, já jsem klavírista
a prostû si nemohu pomoci.“
„To je zajímavé, já napﬁíklad pracuji
v gramofonov˘ch závodech a nûco
podobného se mi je‰tû nestalo, nestalo,
nestalo, nestalo … “
Holãiãka udivenû pozoruje maminku, jak
si naná‰í pleÈovou masku.
„Proã to dûlá‰?“
„Abych byla krásná,“ odpoví maminka.
Po chvíli si zaãne krém stírat.
„Co se dûje?“ nechápe holãiãka. „Vzdává‰
to?“
LK

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Josef Pospíšilík
NOVĚ
Riedlova 9, 750 02 Přerov
(u Michalova, za restaurací Labuť)
Tel.: 777 662 061, 581 735 910

OTEVŘENO

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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REKLAMA

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
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KﬁíÏovka

Tajenku zašlete do 4. 9. 2006 na Obecní úřad v Troubkách, ul. Dědina 286/29
a tři vylosovaní výherci dostanou sladkou odměnu:
TAJENKA:
…………………………………………….……………………………………………………...............……..
JMÉNO, ADRESA: …...........……………………………………………………………………Třída: ………
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Bára Skřenková, Tereza Kamelandrová, Kamila Soukupová.
(Správně odpověděli:Tereza Dohnalová, Michaela Školová, Nikola Kořínková, Zuzana Kamelandrová).

Název periodika: Troubecký zpravodaj
Vydavatel: Obec Troubky, se sídlem Dědina 286/29, 751 02 Troubky, IČ: 00 302 104.
Adresa redakce: OÚ Troubky, Dědina 29, 751 02 Troubky, tel.: 581 299 212, e-mail: obrtelova@troubky.cz.
Periodicita: vychází 4× ročně.
Místo vydávání, číslo a den vydání: Troubky, ročník XV., č. 2/2006, červen 2006.
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury České republiky: E-12648.
Redakční rada: Hana Obrtelová – šéfredaktorka, Mgr. Jarmila Smolková – zástupce šéfredaktora,
Mgr. Radek Brázda, Ludmila Kamelandrová, Božena Suchánková, Hana Kamelandrová.
Tisk: Elan spol. s r.o. Přerov.
Náklad: 450 výtisků.
Cena: 10,- Kč.
Uzávěrka příspěvků do čísla 3/2006 bude 4. 9. 2006.

