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Slovo redakce
Utkána z modrošedých par je půlnoc, když se jaro blíží.
Vylezlo slunko z šedých mraků, rozhlédl jsem se po nebi.
Zimník jsem nechal na věšáku, dnes nebylo ho potřebí.
Jaroslav Seifert
Vážení občané!
Letošní rok je pro nás jubilejní. Ale není to
výročí, ze kterého bychom se těšili.
Všichni na ně vzpomínáme se smutkem.
V místní kronice budou události před deseti lety
trvale zachovány pro další generace. Rány osudu jsou většinou zahojeny, vzpomínky a dluhy
zůstávají. Očití svědkové nezapomínají.
Meteorologové předpovídají, že přírodní
katastrofy budou stále provázet náš život. Evropská unie chce těmto ničivým živlům čelit, snaží
se zlepšit životní prostředí, aby se nezvětšovala
ozonová díra, která ovlivňuje nebezpečné přírodní jevy.
Letošní mírnou zimu nám podle pranostik ukazovaly běloučké kvítky, po celou zimu sedmikrásky zdobily trávníky. A druzí ukazatelé mírné
zimy byly hromady čerstvé hlíny na trávnících,

krtci také dávali najevo, že nebudou velké mrazy. Moc sněhu jsme v rovinách neužili, ale na
horách ho měli lyžaři dost. Velmi často nás oblažovalo sluníčko svými paprsky. Rtuť v teploměrech neklesala pod bod mrazu.
Radost ze života nám ubírá znovu se objevující ptačí chřipka v Evropě a nebezpečná listerie
v potravinách.
A co se v tomto období dělo u nás v obci?
Z přízemí kulturního domu se na nás dívají nová
plastová okna a doufejme, že budou brzy doplněna novými okny i v prvním patře. Tříkrálová
sbírka dopadla jako obvykle velmi dobře. Nasbírali jsme 47 405 Kč a opět jsme se zařadili mezi
nejštědřejší v okrese. Možná, že je to tím, že
i nám v potřebnou dobu pomáhali jiní. Takoví
jsme v desátém roce po povodni.
redakce

Informace obecního úﬁadu
Na zasedání zastupitelstva, konaném dne
28. 2. 2007, byl schválen rozpočet obce na letošní rok. Jedná se o rozpočet schodkový, který je
však při zapojení kladného výsledku financování vyrovnaný.
Rozpočet tak bude v letošním roce hospodařit
s předpokládanými příjmy ve výši 21 607 601 Kč,
výdaji ve výši 21 751 201 Kč a kladným výsledkem financování ve výši 143 600 Kč (podrobnější údaje rozpočtu – viz příloha č. 1).
A jaké jsou největší předpokládané výdaje
v roce 2007? Velká část finančních prostředků
je směřována na provozní výdaje, tj. především
na provoz obecního úřadu a školy. Dále byly
značné finanční prostředky vyčleněny na realizaci oprav a rekonstrukcí našich místních komunikací. Někdy v průběhu dubna 2007 by měly

začít stavební práce na opravě komunikace
v Nové ulici a do konce června letošního roku by
pak měl být schválen plán oprav komunikací pro
období let 2008–2009. Komunikace zařazené do
tohoto plánu, včetně rekonstrukce komunikace
v Nové ulici, bychom chtěli financovat z úvěru
Českomoravské rozvojové a záruční banky, která nám předběžně nabídla velice výhodné podmínky (úrok ve výši mezi 3,5–3,9 %, desetiletá
splatnost úvěru, možnost odkladu splácení úvěru až o dva a půl roku). Předpokládaná výše
úvěru by činila 10–11 milionů korun. Záměr přijetí úvěru od výše uvedené banky byl rovněž
schválen na únorovém zasedání zastupitelstva.
Místní komunikace, které zajišťují dopravní
dostupnost k podnikatelským areálům, sportovním areálům, ubytovacím zařízením, kulturním

2

památkám a dalším významným objektům, by
mělo být možné financovat z prostředků regionálního operačního programu Olomouckého
a Zlínského kraje (dále jen ROP). Zatím máme
připravený jeden projekt – rekonstrukci komunikace v ulici Na Dolách, který je součástí širšího
projektu nazvaného „Sportovně společenský
areál v Troubkách“. Tento projekt hodláme předložit v první kole podávání žádostí o poskytnutí
finančních prostředků z ROP, které by mělo proběhnout v září–říjnu letošního roku. V rámci
možnosti získání prostředků z ROP pak budeme
v letošním roce dále připravovat projekt rekonstrukce komunikace v lokalitě Kout (zajištění přístupu a parkování pro podnikatelský areál v Koutě a zlepšení přístupu pro objekty stávající
občanské vybavenosti), dále projekt rekonstrukce komunikace a parkoviště u fotbalového hřiště (začleněna by zde byla i komunikace na Zárubě) a komplexní rekonstrukci komunikace v ulici Roketská a Sadová (přístup k areálu Th a.s.
a areálu mysliveckého spolku, kde se pořádají
významné sportovní a společenské akce). Tyto
rozsáhlé projekty by se v případě získání dotace z ROP realizovaly postupně v letech
2008–2013, tj. v současném programovacím
období Evropské unie.
Začátkem dubna by se na mimořádném zasedání mělo definitivně rozhodnout o pokračování
výstavby kabelové sítě v naší obci. Investorem
výstavby by byla společnost Kabelová televize
Přerov a obec by se na výstavbě finančně spolupodílela. Většina zastupitelů předběžně
s pokračováním výstavby kabelové sítě v naší
obci s finanční spoluúčastí obce souhlasila a do
konce dubna by tak měla být „doladěna“ smlouva s KTV Přerov na realizaci této akce. Na obecní kabelové síti by pak měl být v průběhu II. čtvrtletí letošního roku zprovozněn místní infokanál,
který by se tak stal dalším informačním zdrojem
o dění v obci.
Nemalé finanční prostředky byly v rozpočtu
obce na letošní rok vyčleněny jako finanční podpora neziskových organizací. Celkem bylo pro
jednotlivé organizace schváleno poskytnutí
více jak 600 tisíc Kč (podrobný rozpis schválených finančních podpor - viz příloha č. 2).
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Z dalších plánovaných akcí bychom chtěli
pokračovat ve výměně oken v kulturním domě,
dobudován by měl být chodník k naší škole,
zahájeny by měly být práce na realizaci výstavby technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Vlkošská a v objektu mateřské školy bychom chtěli ve II. NP vyměnit topná
tělesa (radiátory).
Značné finanční prostředky byly také vyčleněny na pořízení nových židlí do kulturního
domu, pořízení výstavních panelů pro možnost
pořádání výstav v kulturním domě a v rozpočtu
je také počítáno s pořízením nového vybavení
školní kuchyně. Doplněna bude také zahradní
technika určená pro pravidelnou péči o veřejnou
zeleň, a to pořízením 2 nových křovinořezů, případně 1 ruční sekačky a 1 křovinořezu.
U příležitosti 10. výročí tragické povodně plánujeme vydání malé publikace, která však bude
především obrazovou a faktografickou dokumentací těchto smutných událostí. Mimo to hodláme ještě vydat nové pohlednice naší obce.
Necelých 500 000 Kč je v rozpočtu určeno pro
naše hasiče. Jsou zde samozřejmě zahrnuty
běžné výdaje spojené s provozem hasičské
zbrojnice, ale jsou zde také plánovány výdaje na
zásahovou jednotku (dále jen „Jednotka“), především pak výdaje na odborná školení členů
„Jednotky“. Předpokládáme však, že rozpočet
kapitoly bude ještě posílen o dotace z Olomouckého kraje, minimálně pak o příspěvek na
školení členů JSDH. Z nově pořizovaného vybavení máme v úmyslu zakoupit další 2 zásahové
obleky, moderní zásahovou proudnici a další
potřebný materiál. Pořízení tohoto vybavení pro
„Jednotku“ je však závislé na tom, zda z rozpočtu Olomouckého kraje získáme dotaci. Pokud
bychom dotaci nezískali, bude pořízen pouze
1 zásahový oblek a další vybavení pak dle priorit „Jednotky“. V souvislosti se zásahovou „Jednotkou“ bych chtěl ještě uvést, že zastupitelstvo
obce ji na svém únorovém zasedání oficiálně zřídilo jako svou organizační složku a rada obce
pak na březnovém zasedání oficiálně jmenovala členy (v příloze č. 3 je uvedeno znění zřizovací listiny a seznam členů zásahové „Jednotky“).
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V jarních měsících bude v obci již tradičně probíhat sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou postupně přistaveny na známých místech a budou pod dohledem zaměstnanců obce.
Rovněž by měl proběhnout sběr nebezpečného
odpadu. O přesných termínech budete včas
informováni. Ve dnech 5.–6. 4. 2007 pak v naší
obci proběhne humanitární sbírka šatstva, která
je organizována ve spolupráci s Diakonií Broumov. V letošním roce nebyl zvyšován místní
poplatek za „odpad“, který tak zůstává na cenové úrovni roku 2006, tj. je ve výši 380 Kč na osobu, a zachovány zůstaly také všechny slevy pro
vymezené skupiny obyvatel.(V příloze č. 4 máte
uveden přehled nákladů obce na systém odpadového hospodářství v loňském roce).
Do konce března měli občané - majitelé
nemovitostí určených k bydlení, možnost podávat si žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce. Pravidla pro poskytování těchto úvěrů zůstala prakticky totožná jako
byla ve zrušené obecně závazné vyhlášce (nově
tato pravidla upravuje směrnice č. 1/2006, která
je k dispozici na našich webových stránkách
a také na obecním úřadě). Jednotlivé žádosti
posoudí komise, která zastupitelstvu obce pro
řádné dubnové zasedání doporučí poskytnutí
úvěrů vybraným žadatelům. Oproti předešlým
letům nebude většina žadatelů dokládat „sděle-
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ní k ohlášeným stavebním úpravám“ svých
nemovitostí určených k bydlení, ale zbývající
doklady jsou k podání žádosti nutné (příloha č.
5 – text Směrnice č. 1/2006).
V minulém vydání Zpravodaje měly být uvedeny výsledky komunálních voleb v naší obci.
Jelikož si však zařádil tiskařský šotek a tato informace nebyla zjištěna ani při závěrečných korekturách, máte v příloze č. 6 uveden seznam všech
zvolených členů zastupitelstva, včetně obsazení výborů zastupitelstva a komisí rady (výsledky
voleb si jinak můžete přečíst na webových stránkách obce, případně webových stránkách Českého statistického úřadu).
Závěrem bych chtěl ještě zmínit prosincové
slavnostní odhalení pamětní desky přeživším členům posádky amerického bombardéru Liberátor, které dokumentují přiložené fotografie. Bohužel se tohoto slavnostního aktu nemohl zúčastnit poslední žijící účastník těchto událostí pan
Thomas Qualman. Jeho současný zdravotní stav
mu takovéto cesty zřejmě již neumožní. Snad
mu udělají alespoň malou radost fotografie
z tohoto slavnostního aktu.
Na úplný závěr mi dovolte popřát vám příjemné prožití svátků velikonočních, hodně zdraví
a sil při pracích na zahrádkách a úklidu okolo
svých rodinných domků.
Radek Brázda

Pﬁíloha ã. 1
ROZPOâET OBCE TROUBKY NA ROK 2007
daňové a nedaňové příjmy, výdaje, financování (v mil. Kč)
Uz OdPa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pol
1111
1112
1113
1121
1211
1335
1337
1341
1343
1344
1347
1361
1511

âást A – P¤ÍJMY
DaÀ z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob ze záv.ãin. a fun.
DaÀ z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob ze SVâ
DaÀ z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob z kapit. v˘nosÛ
DaÀ z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob
DaÀ z pﬁidané hodnoty
Poplatek za odnûtí lesa
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psÛ
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pﬁístroj
Správní poplatky
DaÀ z nemovitostí

skuteãnost 12/06 rozpoãet 2007
2 813,60
3 090,00
495,70
920
178,70
180
3 300,60
3 500,00
5 337,60
5 640,00
3,77
623,60
640
36,30
36
33,30
30
7,70
7
10,00
10
42,50
40
1 284,50
1 300
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1019
1019
2321
2321
3314
3314
3349
3349
3392
3392
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3632
3639
3639
3639
3722
3722
3722
3722
5512
5512
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310

2441
2460
4112
4139

Uz
0
0
0
0

PAR
2212
2219
2221
2223

POL

2131
2132
2111
2112
2132
2111
2132
2141
2324
2132
2111
2111
3202
2111
2112
2324
2132
2111
2112
2133
2310
2324
2329
3111
2141

Splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ od obcí
70,70
Splátky pÛjãen˘ch prostﬁedkÛ od obyvatel
2 086,80
Neinvestiãní pﬁijaté dotace ze SR v rámci SDV
367
Ostatní pﬁevody z vlastních fondÛ
Bez ODPA
16 688,60
Pﬁíjmy z pronájmu pozemkÛ
146,1
Ostatní zemûdûlská a potravináﬁská ãinnost
146,1
Pﬁijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ãástí
960
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod a nakládání s kaly
960
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
11,3
âinnosti knihovnické
11,3
Pﬁijmy z prodeje zboÏí
19,9
Ostatní záleÏitosti sdûlovacích prostﬁedkÛ – Troubeck˘ zpravodaj 19,9
Pﬁijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ãástí
57,1
Zájmová ãinnost v kultuﬁe (kulturní dÛm)
57,1
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
100,7
Pﬁíjmy z pronájmu bytÛ a ubytovny
1 364,10
Pﬁíjmy z úrokÛ
380,6
Pﬁijaté nekapitálové pﬁíspûvky a náhrady
28
Bytové hospodáﬁství
1873,4
Pﬁijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich ãástí
182,6
Nebytové hospodáﬁství
182,6
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
65,3
Pohﬁebnictví
65,3
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
60,2
Prodej majetkov˘ch podílÛ
200
Komunální sluÏby a územní rozvoj
200
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
13,1
Pﬁíjmy z prodeje zboÏí
25,9
Pﬁijaté nekapitálové pﬁíspûvky a náhrady
109,55
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ
148,55
Pﬁíjmy z pronájmu hasiãské zbrojnice
10,6
PoÏárním ochrana
10,6
Pﬁíjmy z poskytování sluÏeb a v˘robkÛ
5,8
Pﬁíjmy z prodeje zboÏí
2,2
Pﬁíjmy z pronájmu movit˘ch vûcí
11,9
Pﬁíjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
0
Pﬁijaté nekapitálové pﬁíspûvky a náhrady
47,9
ostatní nedaÀové pﬁíjmy jinde nezaﬁazené
4
Pﬁíjmy z prodeje pozemkÛ
129,9
Místní správa
181,8
Pﬁíjmy z úrokÛ
30,8
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací
30,8
P¤ÍJMY CELKEM
20 419,05

âást B – V¯DAJE
Silnice
Ostatní záleÏitosti pozemních komunikací (chodníky)
Provoz veﬁejné silniãní dopravy
Bezpeãnost silniãního provozu

22,50
899,40
393,731
1 200,00
17 912,40
125,2
125,2
960
960
11
11
20
20
60
60
100
1 360
87,4
127,9
1675,3
193,3
193,3
55
55
60
221
281
13,1
22,2
109
144,3
9
9
5
3
15
0
63,1
5
50
141,1
20
20
21 607,60

skuteãnost 12/06 rozpoãet 2007
334,74
1 974,60
4,6
470
225
225,5
15
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UZ

2229
2310
2321
3111
3113
3141
3299
3314
3330
3341
3392
3349
3399
3419
3612
3631
3632
3633
3635
3639
3721
3722
3744
3745
4199
5512
6112
6171
6310
6330
6402

PAR

5364

POL
8115
8124
8124
8124
8124

Ostatní záleÏitosti v silniãní dopravû
Pitná voda
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod a nakládání s kaly
Pﬁed‰kolní zaﬁízení
Základní ‰koly
·kolní stravování
Ostatní záleÏitosti vzdûlávání (vzdûlávací centrum ve ‰kole)
âinnosti knihovnické
âinnosti registrovan˘ch církví a náboÏensk˘ch spoleãností
Rozhlas a televize
Zájmová ãinnost v kultuﬁe (kulturní dÛm)
Ostatní záleÏitosti sdûlovacích prostﬁedkÛ
Obãanské záleÏitosti
Ostatní tûlov˘chovná ãinnost
Bytové hospodáﬁství
Veﬁejné osvûtlení
Pohﬁebnictví
V˘stavba a údrÏba inÏen˘rsk˘ch sítí
Územní plánování
Komunální sluÏby a územní rozvoj
Sbûr a svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ
Sbûr a svoz komunálních odpadÛ
Protierozní a protipovodÀová opatﬁení
Péãe o vzhled obce a veﬁejnou zeleÀ
Ostatní dávky povahy sociálního zebezpeãení jinde nezaﬁazené
PoÏární ochrana - dobrovolná ãást
Zastupitelstvo
âinnost místní správy
Obecné pﬁíjmy a v˘daje z finanãních operací
Pﬁevody vlastním fondÛm v rozpoãtech územní úrovnû
Vratka dotací za volby
V¯DAJE CELKEM

5
23,5
0
208,3
217,4
2440,2
376,2
45,8
28,9
50
3026,6
1237,6
58,3
131,5
379.9
3152,9
185
10,7
0
4,8
20,1
45,6
800,3
16,9
200,6
99,8
318,9
971
4 801
17,3
3665,6
0
23 100,83

âást C - FINANCE
Pﬁevody z FRR a zapojení zÛstatku z r. 2006
Splátka úvûru na stavbu âOV - SFÎP
Splátka úvûru na stavbu âOV - Volksbank
Splátka úvûru FORB
Splátka úvûru – v˘stavba datové sítû – KB
FINANCE CELKEM
SHRNUTÍ
Pﬁíjmy celkem
V˘daje celkem
Financování

Rozpoãet je schodkov˘, pﬁi zapojení kladného v˘sledku financování je ale vyrovnan˘.

20
75
390
105
2050,38
345
90
135
75
645
985
80
148
417
2616,3
425,3
194,8
150
66,7
1749,9
50
892,9
175
211,6
100
496
1 447
3 693
20
1200
17,22
21 751,20

R2007
2458,3
1292,2
500,0
22,5
500,0
143,6

21 607,60
21 751,20
143,60
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Pﬁíloha ã. 2
Rozdûlení pﬁíspûvkÛ a dotací neziskov˘m organizacím
NÁZEV ORGANIZACE
Hanák Troubky
Obãanská beseda Troubky
Modeláﬁi
Fanynka
divadelní soubor
TJ SOKOL Troubky
oddíl kopané
oddíl volejbalu
oddíl ledního hokeje
oddíl jezdectví
ASPV
cviãení ÏákÛ Z· a M· Troubky
provozní náklady TJ Sokol, náklady na údrÏbu a investice
drobné pﬁíspûvky na turnaje a soutûÏe
OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
âesk˘ svaz chovatelÛ, ZO Troubky
âesk˘ svaz zahrádkáﬁÛ, ZO Troubky
Tﬁíkrálová sbírka
Centrum v˘chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch Pﬁerov
âesk˘ svaz vãelaﬁÛ, ZO Tovaãov
SdruÏení pﬁátel ‰koly pﬁi Z· a M· Troubky
Alfa Handicap Pﬁerov
Farnost Troubky
SOUHRN ZA V·ECHNY ORGANIZACE CELKEM

2006
17 000
18 000
8 000
6 000
4 000
370 000
70 000
20 000
30 000
15 000
0
115 000
105 000
15 000
114 000
20 000
10 000
5 000
3 000
10 000
7 000
9 000
0
50 000
519 000

Schválené pro rok 2007
15 000
15 000
7 000
0
8 000
415 000
70 000
30 000
30 000
15 000
15 000
120 000
125 000
10 000
155 000
20 000
20 000
5 000
3 000
10 000
8 000
10 000
4 000
75 000
600 000

Pﬁíloha ã. 3
Zřizovací listina
Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
obce TROUBKY
Zastupitelstvo obce Troubky zřizuje s účinností
od 1. 3. 2007 usnesením č. 2/VI./1 ze dne 28. 2.
2007 podle ustanovení § 29 odst. 1, písm. a)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
v platném znění, a dále ustanovení § 26 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Troubky.
1. Úpln˘ název zﬁizovatele
Obec Troubky, okres Přerov
2. Název organizaãní sloÏky obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Troubky
3. Sídlo organizaãní jednotky
Hasičská zbrojnice, Troubky, Záhumení
743/22, PSČ 751 02
4. Pﬁedmût ãinnosti
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na
úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany a úkoly v souladu s předurčeností
pro záchranné a likvidační práce a zařazením do požárního poplachového plánu kraje.
Jednotka může v souladu s § 97 zákona
o požární ochraně poskytovat pohotovostní
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a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní
náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její
akceschopnosti.
5. Osoby oprávnûné k jednání za jednotku
Nestanoví-li právní předpisy jinak, jsou
v právních a jiných vztazích za jednotku
oprávněni vystupovat starosta obce a velitel
jednotky jmenovaný starostou obce.
6. Vymezení majetku
Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy.
Jednotka užívá ke své činnosti vymezený
majetek obce (města). Výčet majetku je uveden v příloze této zřizovací listiny, která je
nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové
jednotky mohou svěřený majetek využívat
pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo které umožňují právní předpisy.
Členové jednotky se podílí na údržbě a drobných opravách svěřeného majetku. Pořízení,
prodej, pronájem nebo zápůjčku svěřeného
majetku lze uskutečnit pouze s předchozím
písemným souhlasem starosty obce, případně dalších odpovědných orgánů obce (rada,
zastupitelstvo), přičemž musí být zachována
akceschopnost jednotky.
Majetek jiných subjektů může jednotka ke
své činnosti využívat pouze na smluvním
základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.
7. Vymezení pÛsobnosti
Jednotka prioritně plní úkoly dle čl. 2
v katastrálním území zřizující obce. Mimo
katastrální území zřizující obce plní úkoly dle
požárního poplachového plánu kraje nebo na
výzvu územně příslušného operačního
a informačního střediska hasičského
záchranného sboru kraje.
8. Finanãní zabezpeãení
Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy.
Jednotka není samostatnou účetní jednotkou. Její hospodaření je součástí hospodaření obce. Rozpočet na zabezpečení fungování Jednotky je součástí rozpočtu obce, který je každoročně projednáván a schvalován
zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo, pří-
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padně rada obce, mají zákonné právo rozpočet upravovat.
Po schválení rozpočtu v kapitole „Požární
ochrana – dobrovolná část“, jejíž součástí je
také finanční zajištění fungování Jednotky, se
další hospodaření řídí vnitřními předpisy
Obce.
9. âlenové jednotky
Jmenovací dekret velitele jednotky a dohody
o výkonu činnosti člena jednotky jsou nedílnou přílohou této zřizovací listiny. Podmínky
pro zařazení osob do jednotky, minimální
početní stav jednotky a činnost členů jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny
v zákoně o požární ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny
dodatkem k dohodě o zařazení osoby do
jednotky, přičemž nesmí být narušena akceschopnost jednotky.
10. Organizace a ãinnost jednotky
Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími
předpisy. Za činnost jednotky v organizačním a operačním řízení zodpovídá velitel
jednotky.
11. Dotãené zájmy vzniklé ãinností jednotky
Odškodňování členů jednotky a subjektů,
jimž vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky, se řídí obecně platnými právními předpisy, případně dokumenty vydanými obecním
úřadem.
12. Zru‰ení jednotky
Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem
územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje.
13. Závûreãná ustanovení
JSDH obce Troubky se zřizuje na dobu neurčitou a v rámci poplachového plánu Olomouckého kraje je zařazena do kategorie
JPO III.
V Troubkách dne 28. 2. 2007.

❇❇❇
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Pﬁíloha ã. 3a
Výjezdová jednotka obce JPO 3 jmenovaná radou obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jméno
Vlastimil Zatloukal
Pavel Kamelandr
Miroslav Hubáček
Pavel Mlčoch
Antonín Malík
F. Gregovský ml.
Emil Smolka
Petr Brázda
Aleš Roubal
Tomáš Mrtvý
Petr Kopta
Josef Zhříval

Funkce u jednotky
velitel jednotky
zástupce velitele jednotky
velitel družstva
řidič
řidič, strojník
řidič, strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič

Kontakt
775321727
608759491
606850246
721444973
607124287
724218465
606835038
739159571
732348582
777075251
721860953

Náhradníci výjezdové jednotky
13.
14.
15.
16.

Jméno
Lukáš Bálint
Martin Smolka
Jakub Vojtek
Bronislav Stavinoha

Funkce u jednotky
hasič
hasič
hasič
hasič

Kontakt
720176121
607705457
732878558
731721707

Pﬁíloha ã. 4
Přehled o produkci a nakládání s odpady za rok 2006
Za komunální odpad včetně objemného odpadu a vytříděných složek
(sklo, plasty, tetrapacky) obec uhradila v r. 2006 celkem:
Za sběr a svoz nebezpečného odpadu obec uhradila celkem:
Příjmy od občanů - místní poplatek za odpad - činily celkem:
Příjmy od živnostníků a firem - smluvní vztah- činily celkem:

709.666,- Kč
45.632,- Kč
623.589,50 Kč
13.100,- Kč

Přehled jednotlivých odpadů podle druhu a množství za rok 2006 je uveden v následující tabulce:
Poﬁad.
Dle katalogu odpadÛ
MnoÏství odpadu (tuny)
ãíslo Kód druhu
Název druhu
Kateg.
Celkem (+)
Z toho dle
odpadu
odpadu
sloupce 8 (-)

Partner
Iâ, název provozovny, sídlo
provozovny, kód okresu
(CZ-NUTS 4) provozovny

1

2

3

4

5

6

7

1

200301

0

470,54306

470,54306

2

200307

Smûsn˘ komunální
odpad
Objemn˘ odpad

0

11,41

11,41

3

150102

Plastové obaly

0

13,688

13,688

4

150105

Kompozitní obaly
(tetrapacky)

0

1,00

1,00

Technické sluÏby mûsta Pﬁerova,
Na Hrázi 17, Pﬁerov, Iâ 63701227
Technické sluÏby mûsta Pﬁerova,
Na Hrázi 17, Pﬁerov, Iâ 63701227
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
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5

150107

Sklenûné obaly

0

22,481

22,481

6

150110

Obaly od ‰kodlivin

O

0,98

0,98

7

200126

N

0,23

0,23

8

200132

Vyjeté motorové
a pﬁevodové oleje
Vyﬁazené léky

N

0,01

0,01

9

200119

Pesticidy

N

0,00

0,00

10

200133

11

200121

Monoãlánky
Olov. akumulátory
Záﬁivky

N
N
N

0,031
0,39
17 ks

0,031
0,39
17 ks

12

200121

V˘bojky

N

0,00

0,00

13

200125

Fritovací olej

O

0,00

0,00

14

200135

Elektronech. Odpad

N

0,36

0,36

15

200123

Nefunkãní lednice

N

62 ks

62 ks

16

160103

Pneumatiky

O

2,44

2,44

Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511
Biopas, spol. s r.o., KromûﬁíÏ,
Kaplanova 2959, KromûﬁíÏ, Iâ 46960511

Pﬁíloha ã. 5
Směrnice č. 1/2006 (dále jen směrnice),
o používání účelového fondu pro poskytování
úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich
opravy a modernizaci.
Zastupitelstvo obce Troubky v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, a ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
vydává tuto směrnici č. 1/2006 k používání účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům
obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci.
âlánek I.
Základní ustanovení
1. Obec Troubky vytvořila v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce
„Fond obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky“
(dále jen „fond“, zkratka FORB).
2. Fond slouží k poskytování zvýhodněných úvěrů majitelům obytných budov a bytů na zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí
a vzhledu obce Troubky. Na stejný účel může
být úvěr použit i samotnou obcí Troubky.

âlánek II.
Příjmy fondu
1. Příjmy fondu tvoří:
- dotace, půjčky, úvěry a výpomoci ze státního
rozpočtu ČR a státních fondů ČR,
- prostředky z rozpočtu obce Troubky,
- příjmy ze splátek úvěrů a úroků,
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů,
- dotace a případné výpomoci z rozpočtu územního samosprávného celku (např. kraje),
- jiné příjmy.
2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají
příjmem běžného rozpočtu obce Troubky,
ale musí být bezezbytku ponechány fondu
k použití podle jeho pravidel.
âlánek IV.
Výdaje fondu
1. Prostředky fondu lze používat k podpoře zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí
a vzhledu obce Troubky touto formou:
- poskytováním účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci, při úroku 3 % a lhůtě splat-
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nosti maximálně do osmi let od doby poskytnutí dle pravidel dále uvedených.
2. Výdajem fondu jsou také prostředky použité
obcí Troubky na zvelebení, obnovu a rozšíření bytového fondu obce.
3. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované
vybranému peněžnímu ústavu (dále jen bance) za zřízení a vedení účtu a případně jiné
finanční náklady na vlastní činnost fondu.
âlánek V.
Způsob poskytování a výše podpory
1. Podpora se poskytuje na obnovu a rekonstrukci bytového fondu v obci Troubky.
Poﬁ.ã. Úãel
01
Statické zaji‰tûní stavby, tj. injektáÏ, staÏení objektu atd.
02
Obnova a oprava vnûj‰ích a vnitﬁních zdí,vã. izolace,
omítek, dveﬁí, oken , podlah, stropÛ
03
Obnova, oprava stﬁechy
04
Oprava stávajícího vytápûní, zﬁízení plynového
nebo elektrického topení
05
Obnova, oprava elektrické instalace
06
Obnova, oprava vodovodu, kanalizace
07
Obnova, oprava sociálního zaﬁízení,jeho zﬁízení
tam, kde dosud není
08
Zateplení obvodového plá‰tû obytné budovy star‰í 5 let
09
Stﬁe‰ní nástavba na stávající obytné budovû za úãelem
vybudování 1. byt.jednotky
10
Vestavba 1 byt. jednotky do pÛdního prostoru
ve stávající obytné budovû
11
Zﬁízení dal‰í byt. jednotky ve stávající obyt. budovû

5. Jednotlivé druhy úvěrů lze kumulovat až do
výše 500.000,- Kč, přičemž konkrétní výše
úvěru a výše jeho splátek bude stanovena ve
smlouvě o úvěru. Úvěry lze čerpat pouze do
jednoho roku od uzavření smlouvy o úvěru.
Úroky z poskytnutého úvěru se platí podle uzavřené smlouvy o úvěru. Zvláštní dohodou si
může dlužník dohodnout prodloužení čerpání
úvěru a rychlejší splácení úvěru.
6. Vrácení úvěru do výše 100.000,- Kč bude
zajištěno ručením dvou fyzických osob starších 18 let. Měsíční příjem ručitele musí být
vyšší než je životní minimum. Příjem vyšší než
je životní minimum u obou ručitelů musí být
doložen. Vrácení úvěru nad 100.000,- Kč bude
zajištěno zástavním právem k nemovitosti
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2. Výše a podmínky podpory ve formě úvěru se
stanovují takto:
a) úvěr se poskytuje (čerpá) podle skutečně
prokázaných nákladů, nejvýše však do výše
500 tisíc Kč na 1 bytovou jednotku,
b) prostředky poskytnuté jako úvěr mohou být
sdružovány a použity i pro rekonstrukci společných částí bytového domu.
3. V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům
nebo v rozporu se stavebními předpisy je
žadatel o poskytnutí úvěru povinen jej vrátit
v plné výši do 15 dnů po obdržení písemné
výzvy k jeho vrácení.
4. Z fondu lze poskytnout tyto druhy úvěrů:
LhÛta splatnosti
8 let

Úrok
3%

Horní hranice úvûru
500.000,- Kã

8 let
4 roky

3%
3%

500.000,- Kã
200.000,- Kã

4 roky
4 roky
4 roky

3%
3%
3%

100.000,- Kã
100.000,- Kã
100.000,- Kã

4 roky
4 roky

3%
3%

100.000,-Kã
300.000,- Kã

8 let

3%

500.000,- Kã

8 let
8 let

3%
3%

500.000,- Kã
500.000,- Kã

âlánek VI.
Příjemci podpory
1. Příjemcem podpory o poskytnutí účelově vázaného úvěru (dále jen úvěr) z fondu mohou být
fyzické nebo právnické osoby vlastnící obytnou budovu nebo byt v katastrálním území
obce Troubky, a které přijmou závazek použít
úvěr k účelu stanoveném ve smlouvě o úvěru
a v souladu se stavebními předpisy.
2. Příjemcem podpory může být za stejných podmínek rovněž Obec Troubky.
âlánek VII.
Pravidla poskytování úvěru
1. Subjekty, které splňují podmínky dle čl. VI.
směrnice, mohou získat úvěr z fondu výhradně na základě výběrového řízení, které orga-
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nizuje rada obce Troubky pro každý kalendářní rok samostatně.
2. Podmínky výběrového řízení jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Troubky.
Lhůta pro podání žádosti k účasti na výběrovém řízení je 30 dní od zveřejnění podmínek
výběrového řízení.
3. Obsah žádosti o poskytnutí úvěru, jejíž vzor je
přílohou č. 1 této směrnice, se zveřejní na
úřední desce dle odst. 2 tohoto článku, přičemž žádost musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení žadatele, v případě právnických osob a obce Troubky - jméno a příjmení statutárního zástupce,
b) adresu bydliště žadatele nebo sídlo právnické osoby, obce Troubky,
c) označení obytné budovy nebo bytu, na který je podávána žádost o poskytnutí úvěru,
- umístění budovy, číslo popisné, číslo parcely,
- doklad o vlastnictví - výpis z listu vlastnictví
vydaný příslušným katastrálním úřadem, ne
starší půl roku,
- pravomocné stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či
v jejímž rámci je žádáno o úvěr.
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce,
na níž je úvěr žádán, s orientační cenou akce.
Při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je úvěr požadován, při kumulaci více druhů úvěrů je třeba
popis provést odděleně,
f) požadovaná částka úvěru podle tabulky
v čl.V. odst. 4 této směrnice.
4. O výběru žadatelů o poskytnutí úvěru rozhoduje zastupitelstvo obce. Výsledky výběrového řízení jsou poté zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu Troubky. Výběrové řízení
je ukončeno nabídkami k uzavření smluv
o úvěru. Proti výsledku výběrového řízení se
nelze odvolat.
5. O výsledku výběrového řízení jsou všichni
žadatelé o poskytnutí úvěru neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni
k uzavření smlouvy o úvěru. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k jejímu uzavření do 7 dnů po vyrozumění
o výsledku výběrového řízení.

11

âlánek VIII.
Smlouva o úvěru
1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým
řízením (dále jen uživatelé), uzavře Obec
Troubky bez zbytečných odkladů smlouvu
o úvěru.
2. Smlouva o úvěru musí obsahovat tyto údaje:
- identifikaci smluvních stran,
- identifikaci druhu úvěru podle článku V. odst.
4 této směrnice,
- celkovou částku úvěru, v případě více druhů
úvěrů i jejich skladbu,
- režim splácení (úrok, jistina), včetně dne
v příslušném měsíci,
- způsob splácení (příkazem, složenkou
apod.).
- závazek uživatele k užití úvěru k dohodnutému účelu a v souladu se stavebními předpisy,
- sankce za porušení účelovosti a nedodržení
termínu splátek,
- záruku za poskytnutý úvěr,
- smlouvu o zřízení a vedení účtu mezi uživatelem a vybraným peněžním ústavem,
- souhlas uživatele s kontrolním působením
vybraného peněžního ústavu a Obce Troubky a jeho závazek předkládat vybranému
peněžnímu ústavu účetní doklady o čerpání
úvěru z účtu.
âlánek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí úvěru není právní nárok.
2. Úvěry poskytované podle této směrnice podléhají kontrole orgánů obce Troubky, vybraného peněžního ústavu a institucím poskytujícím
do tohoto fondu půjčky, úvěry nebo finanční
výpomoci.
3. Vyhodnocení hospodaření fondu se předkládá zastupitelstvu obce vždy za předchozí rok
v rámci závěrečného účtu.
4. Směrnice č. 1/2006 je vydána usnesením
zastupitelstva obce Troubky č. 1/V./1 ze dne
19. 12. 2006.
5. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1.
2007.
V Troubkách dne 20. 12. 2006.

❇❇❇
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Pﬁíloha ã. 6

âlenové zastupitelstva Obce Troubky
• Mgr. Jitka Berãíková, členka rady obce, předsedkyně komise pro kulturu, školství a volný
čas, předsedkyně školské rady, bezpartijní
(zvolena za KDU-ČSL).
Bydliště: Troubky, Zárub 379/5.
• Mgr. Radek Brázda, starosta obce, bezpartijní (zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Nová ulice 47/20.
Telefon do zaměstnání: 581 299 215,
737 260 606, krizový mobil: 725 131 267.
Člen rady obce, předseda povodňové komise
obce, předseda krizového štábu, člen redakční rady Troubeckého zpravodaje, předseda
komise pro poskytování úvěrů z FORB.
• Jiﬁí Burian, bezpartijní, (zvolen za KDU-ČSL).
Bydliště: Nová čtvrť 622/14, Troubky.
• Josef Doãkal, bezpartijní (zvolen za KSČM).
Bydliště: Troubky, Zárub 373/17.
• Vladimíra Hanzlíková, místostarostka obce,
bezpartijní, členka rady obce (zvolena za
Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, K Záložně 196/34.
Telefon zaměstnání: 581 299 219, mobil:
739 021 800.
• Ing. Franti‰ek Lehk˘, bezpartijní, předseda
sociální komise rady obce (zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Nová Čtvrť 557/43.
• Jana Navrátilová, bezpartijní (zvolena za
Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Vrbí II. 120/1

âlenové rady Obce Troubky
• Mgr. Radek Brázda
• Vladimíra Hanzlíková
• Mgr. Jitka Berãíková
• Antonín Ticháãek
• Emil Smolka

• Emil Smolka, člen rady obce, bezpartijní (zvolen za Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Záhumení 77/41
• MUDr. Jaroslav ·indeláﬁ, bezpartijní (zvolen
za KDU-ČSL).
Bydliště: Troubky, Kout 748/2.
• Ing. Jaroslava ·palková, bezpartijní, předsedkyně finančního výboru (zvolena za Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, U Dvora 484/33.
• Antonín Ticháãek, člen rady obce, bezpartijní, předseda kontrolního výboru (zvolen za
KSČM).
Bydliště: Troubky, Záhumení 98/29.
• Jaroslava Vojtková, bezpartijní, předsedkyně
komise pro výstavbu, územní rozvoj a životní
prostředí (zvolena za Sdružení nezávislých
kandidátů).
Bydliště: Troubky, Vrbí 118/19.
• Ing. Lenka Vojtková, bezpartijní (zvolena
Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Loučka II. 251/15.
• Renata Zatloukalová, bezpartijní (zvolena za
Sdružení nezávislých kandidátů).
Bydliště: Troubky, Na Dolách 509/11
• Ing. Jana ZboÏínková, bezpartijní (zvolena za
KDU-ČSL).
Bydliště: Troubky, Vrbí 739/44.
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V˘bory zastupitelstva obce
FINANČNÍ VÝBOR

KONTROLNÍ VÝBOR

Předsedkyně:
• Ing. Jaroslava ·palková

Předseda:
• Antonín Ticháãek

Členové:
• Ing. Jana ZboÏínková
• Ing. Lenka Vojtková
• Jiﬁí âervinka
• Klára Koﬁínková

Členové:
• Emil Smolka
• Jiﬁí Burian
• Josef Doãkal
• Pavel Nûmãák

Komise rady obce
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda:
• Ing. Franti‰ek Lehk˘
Členové:
• Jana Navrátilová
• Renata Zatloukalová
• Vlasta Smolková
• Danu‰e Franková
KOMISE PRO KULTURU, ŠKOLSTVÍ
A VOLNÝ ČAS
Předsedkyně:
• Mgr. Jitka Berãíková
Členové:
• Hana Kadlecová
• Renata AmbroÏová
• Pavlína Netopilová
• Hana Obrtelová
KOMISE PRO VÝSTAVBU, ÚZEMNÍ ROZVOJ
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:
• Jaroslava Vojtková
Členové:
• Vladimír Martinka
• Petr Malík
• Marcela Cigánková

KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
Z FONDU OBNOVY A ROZVOJE BYDLENÍ
Předseda:
• Mgr. Radek Brázda
Členové:
• Ing. Jaroslava ·palková
• Hana Kamelandrová
PRACOVNÍ SKUPINA
„PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY“
• Mgr. Radek Brázda
manažer prevence kriminality
• Mgr. Kpt. Josef Gybas
člen pracovní skupiny
• Vladimíra Hanzlíková
členka pracovní skupiny
• Mgr. Jitka Berãíková
členka pracovní skupiny
• Emil Smolka
člen pracovní skupiny
• Antonín Ticháãek
člen pracovní skupiny
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č.1 ze zasedání Zastupitelstva
obce Troubky konaného dne 19. 12. 2006
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Rozpočtové a finanční záležitosti:
- plnění rozpočtu obce 1–11/2006,
- provedené rozpočtové opatření č. 4/2006,
- návrh rozpočtového opatření č. 5/2006,
- posílení rozpočtu obce z Fondu rozvoje
a rezerv – položka plyn (bytové hospodářství, kulturní dům),
- pravidla rozpočtového provizoria 1–2/2007,
- návrh na opětovné schválení přijetí kontokorentního úvěru od Komerční banky
v maximální výši 500 000 Kč na financování potřeb obce při krátkodobém výpadku příjmů pro období let 2007–2010,
- návrh stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- informace – žádost o dotaci od nadace ČEZ
(víceúčelové sportovní hřiště v areálu školy, dětské hřiště v lokalitě Na Dolách).
2. Vyhlášky a směrnice:
- směrnice č. 1/2006 – Fond obnovy a rozvoje bydlení obce,
- obecně závazná vyhláška o místních poplatcích – novela (poplatek za sběr a svoz
komunálního odpadu).
3. Školské záležitosti:
- výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové
organizace obce) za období 1-11/2006,
- další informace ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové organizace obce) a současná situace ve škole.
4. Přihlášení obce do programu Ministerstva
vnitra ČR „Program prevence kriminality –
Partnerství 2007.“
5. Smlouva o partnerství a spolupráci uzavřená
s Olomouckým krajem.
6. Schválení zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
7. Personální obsazení finančního a kontrolního
výboru zastupitelstva obce.
8. Záměry a převody nemovitostí.

9. Pověření starosty obce k účasti na valných
hromadách společností a organizací, v nichž
má obec majetková práva.
10. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce
2007.
11. Informace, diskuze, různé.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu, Ing.
Janu Zbožínkovou a Ing. Lenku Vojtkovou
ověřovateli zápisu,
2. program zasedání zastupitelstva obce,
3. rozpočtové opatření č. 5/2006,
4. přijetí kontokorentního úvěru od Komerční
banky v maximální výši 500 000 Kč na financování potřeb obce při krátkodobém výpadku příjmů pro období let 2007–2010,
5. posílení rozpočtu obce z Fondu rozvoje
a rezerv v celkové výši 700 000 Kč, a to na
položku plyn, u kapitoly bytové hospodářství
a kulturní dům,
6. pravidla rozpočtového provizoria na období
1–2/2007,
7. poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle předloženého návrhu, a to s účinností ode dne zvolení
nebo jmenování,
8. přihlášení obce Troubky do „Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007“,
9. smlouvu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Obcí Troubky a Olomouckým krajem za účelem posílení kapacity místních
a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji včetně
dodatků 1 a 2 smlouvy,
10. v souladu s ust. § 20 odst. 7 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, Zadání
změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Troubky v celém rozsahu předloženého návrhu,
11. návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Obcí Troubky a Statutárním městem Přerov ve věci prodeje pozemků pod
budoucí stavbou cyklostezky Přerov – Henčlov,
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12. prodej části pozemku p. č. 215 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům
Mateřánkovým, Troubky, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Výměra bude určena
po geodetickém zaměření,
13. upravený návrh termínů zasedání zastupitelstva obce v roce 2007.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. výsledky hospodaření obce za období 111/2006,
2. informaci o provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2006,
3. důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 5/2006,
4. informace o podání žádosti o poskytnutí
nadačního příspěvku z nadace ČEZ na
výstavbu víceúčelového sportovního hřiště
v areálu školy v Troubkách,
5. informaci o přípravě výstavby dětského hřiště Na Dolách,
6. informace o kalkulaci nákladů systému nakládání s komunálním odpadem v obci Troubky
pro rok 2007,
7. výsledky hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky (příspěvkové organizace obce) za období 1–11/2006,
8. důvodovou zprávu k usnesení o zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Troubky,
9. vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu
Zadání změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Troubky,
10. doklad o projednání s nadřízeným orgánem
územního plánování, Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického rozvoje kraje, ve smyslu ust. § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
IV. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1. Zastupitelstvo obce rozhodlo nezvyšovat pro
rok 2007 poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu.
V. Zastupitelstvo obce vydalo:
1. Zastupitelstvo obce vydalo směrnici č. 1/2006
o používání účelového fondu pro poskytová-
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ní úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na
jejich opravy a modernizaci.
VI. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Zastupitelstvo obce uložilo radě obce zveřejnit informace o nákladech systému nakládání s odpady v obci.
2. Zastupitelstvo obce uložilo radě obce zpracovat a podat žádost do „Programu prevence kriminality na místní úrovní – Partnerství
2007“ v termínu do 10. 1. 2007.
VII. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Zastupitelstvo obce zvolilo za členy finančního výboru: Ing. Janu Zbožínkovou, Ing. Lenku Vojtkovou, Jiřího Červinku a Kláru Kořínkovou.
2. Zastupitelstvo obce zvolilo za členy kontrolního výboru: Emila Smolku, Jiřího Buriana,
Josefa Dočkala a Pavla Němčáka.
VIII. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce,
Mgr. Radka Brázdu, k zastupování Obce
Troubky na valných hromadách společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. po celé
volební období 2006–2010.
2. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce,
Mgr. Radka Brázdu, k zastupování Obce
Troubky na valných hromadách Honebního
společenstva Troubky – Henčlov po celé
volební období 2006–2010.
USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva
obce Troubky konaného dne 28. 2. 2007
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1. Zprávu o činnosti rady obce za období
11/2006–1/2007.
2. Rozpočtové a finanční záležitosti:
- provedené rozpočtové opatření č. 6/2006,
- hospodaření obce za období 1/2007,
- zprávu o využití Fondu rozvoje a rezerv
v roce 2006,
- rozpočet obce na rok 2007,
- tvorbu a čerpání Fondu rozvoje a rezerv
v roce 2007,
- návrh na přijetí dlouhodobého municipálního úvěru z Programu OBEC Českomorav-
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3.

4.
5.
6.
7.

ské záruční a rozvojové banky, a.s., na
opravy místních komunikací,
- záměr společnosti Kabelová televize Přerov, a. s., na realizaci výstavby II. a III. etapy kabelové sítě v obci v roce 2007 s finanční spoluúčastí Obce Troubky.
Zřizovací listinu organizační složky obce –
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Obce
Troubky.
Jednací řád výborů zastupitelstva a plán činnosti pro rok 2007.
Záměry a převody nemovitostí.
Informace, diskuze, různé.
Usnesení a závěr.

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu,
Josefa Dočkala a Jaroslavu Vojtkovou ověřovateli zápisu,
2. program zasedání zastupitelstva obce,
3. rozpočet Obce Troubky na rok 2007.
4. Čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje a rezerv následovně: 1 milion Kč na
vybudování místní komunikace a 200 000 Kč
na dokončení chodníku ke škole.
5. záměr přijetí dlouhodobého municipálního
úvěru z Programu OBEC Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s., na opravy
místních komunikací,
6. jednací řád kontrolního výboru a finančního
výboru zastupitelstva obce na rok 2007,
7. plán činnosti kontrolního výboru a finančního
výboru zastupitelstva obce na rok 2007.
8. smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Troubky a společnosti RVE
TRANSGAS.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. se zveřejněním obecného záměru výstavby
garáží na p. č. 1553 v k.ú. Troubky nad Bečvou,
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2. s vypracováním studie výstavby garáží na p.
č. 1553 v k.ú. Troubky nad Bečvou (počet
garáží, jejich forma, apod.),
3. se zaevidováním žádosti manželů Lenky
a Ondřeje Vojtkových, Troubky, jako třetí
v pořadí zájemců o prodej části pozemku p.
č. 1553 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
IV. Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. radu obce dojednáním podmínek úvěrové
smlouvy s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., a jejím předložení na příštím zasedání zastupitelstva obce,
2. radu obce jednat s Kabelovou televizí Přerov,
a.s., ve věci realizace výstavby II. a III. etapy
kabelové sítě v obci.
V. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1. radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje,
2. radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu
kraje.
VI. Zastupitelstvo obce zřizuje:
1. organizační složku obce – Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Obce Troubky.
VII. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti rady obce za období
11/2006–1/2007,
2. rozpočtové opatření č. 6/2006,
3. hospodaření obce za období 1/2007,
4. zprávu o tvorbě a čerpání Fondu rozvoje
a rezerv v roce 2006.
VIII. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. radě obce informovat zastupitelstvo obce
čtvrtletně o vývoji rozpočtu obce v roce 2007.

Rada obce
USNESENÍ z 3. zasedání Rady obce Troubky
konané dne 11. 12. 2006
Usnesení rady 3/30/2006
Rada obce schválila upravený program zasedání rady obce.

Usnesení rady 3/31/2006
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konané dne 27. 11. 2006.
Usnesení rady 3/32/2006
Rada obce schválila návrh programu zasedání
zastupitelstva obce Troubky, které se bude konat
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dne 19. 12. 2006 v 18.00 hodin na malém přísálí kulturního domu.
Usnesení rady 3/33/2006
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1–11 / 2006.
Usnesení rady 3/34/2006
Rada obce vzala na vědomí stav splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení k datu 30. 11.
2006 a informace o současném stavu v případech největších dlužníků.
Usnesení rady 3/35/2006
Rada obce vzala na vědomí informace o financování stavebních a dalších akcí podpořených
z Fondu rozvoje a rezerv.
Usnesení rady 3/36/2006
Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu obce
na rok 2007 – 1. verze.
Usnesení rady 3/37/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o výši
poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu
v roce 2007.
Usnesení rady 3/38/2006
Rada obce schválila žádost TJ Sokol Troubky,
oddílu kopané, o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání turnajů ve Sportovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 3/39/2006
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000 Kč do „Tříkrálové sbírky
2007“ organizovanou Českou katolickou charitou.
Usnesení rady 3/40/2006
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Fondu ohrožených dětí.
Usnesení rady 3/41/2006
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Alfa Handicapu Přerov o poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
2. Rada obce ukládá starostovi obce a ekonomce obce zapracovat do návrhu rozpočtu
obce na rok 2007 poskytnutí finančního příspěvku Alfa Handicapu Přerov.
O: starosta a ekonomka obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 3/42/2006
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč TJ Sokol Troubky, oddílu
volejbalu, na pořízení cen pro vítěze 8. ročníku
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„Štěpánského turnaje“ konaného dne 26. 12.
2006 ve Sportovní hale v Troubkách.
Usnesení rady 3/43/2006
Rada obce schválila žádost 1. FC SLZA
o poskytnutí věcného daru – cen pro vítěze 15.
ročníku „Vánočního turnaje“ v halové kopané
konaného dne 25. 12. 2006 ve Sportovní hale
v Troubkách.
Usnesení rady 3/44/2006
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Frgala
Martina, Troubky, o spolufinancování výstavby
elektropřípojky k pozemku p.č. 554/2, v obci
Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce ukládá starostovi obce nechat
zpracovat cenovou nabídku na vybudování
elektropřípojky k výše uvedenému pozemku.
O: starosta obce.
T: 15. 1. 2007.
3. Rada obce ukládá starostovi obce a ekonomce obce zapracovat do návrhu rozpočtu
obce na rok 2007 finanční prostředky na
výstavbu elektropřípojky k výše uvedenému
pozemku.
O: starosta a ekonomka obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 3/45/2006
1. Rada obce schválila smlouvu o závazku
veřejné služby uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností Connex Morava, a.s., na
zajištění základní dopravní obslužnosti v roce
2007.
2. Rada obce ukládá starostovi obce podepsat
výše popsanou smlouvu.
O: starosta obce.
T: 31. 12. 2006.
3. Rada obce ukládá starostovi obce a ekonomce obce zapracovat výdaje vyplývající
z výše popsané smlouvy do návrhu rozpočtu
obce na rok 2007.
O: starosta a ekonomka obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 3/46/2006
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit Smlouvu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi Obcí Troubky a Olomouckým krajem.
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Usnesení rady 3/47/2006
1. Rada obce vzala na vědomí nabídku obchodní společnosti Bezděk Josef, Olomouc, ve
věci poskytování poradenských a finančních
služeb.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce obce zpracovat přehled projektových
záměrů.
O: starosta a místostarostka obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 3/48/2006
Rada obce vzala na vědomí nabídku Ing. Arch.
Ivana Vaška, Brno, ve věci spolupráce na realizaci projektových záměrů obce.
Usnesení rady 3/49/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o současném stavu ústavní stížnosti na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní.
Usnesení rady 3/50/2006
1. Rada obce souhlasí se s příkazem starosty
obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2006 obce Troubky,
a to včetně jmenování dílčích inventarizačních
komisí. Inventarizace majetku a závazků
k datu 31. 12. 2006 bude probíhat od 18. 12.
2006 do 19. 1. 2007.
2. Rada obce souhlasí se složením hlavní inventarizační komise: předseda Vladimíra Hanzlíková, člen Hana Obrtelová, člen Božena
Suchánková.
O: místostarostka obce.
T: 19. 1. 2007.
Usnesení rady 3/51/2006
Rada obce rozhodla nepřiznat mimořádnou
odměnu ředitelce Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 3/52/2006
1. Rada obce schvaluje objednávku služby –
vnitřní hodnocení školy metodou „Barvy života“, dodavatel služby - DAP Services a.s.
Ostrava.
2. Rada obce ukládá starostovi obce a ekonomce obce zapracovat výdaje spojené
s výše uvedenou službou do návrhu rozpočtu obce na rok 2007.
O: starosta a ekonomka obce.
T: 31. 1. 2007.
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Usnesení rady 3/53/2006
1. Rada obce neschválila přijetí cenové nabídky na provedení desinfekce, desinsekce
a likvidace holubů na objektu bytového domu
DPS Šíma A.
2. Rada obce ukládá radnímu obce p. Emilu
Smolkovi zajistit provedení desinfekce, desinsekce a likvidace holubů na objektu bytového domu DPS Šíma A.
O: radní p. Emil Smolka.
T: 31. 3. 2007.
Usnesení rady 3/54/2006
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Beranové Jany, Lutín, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
O: místostarostka obce.
T: 28. 12. 2006.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce oslovit písemně žadatele z evidence žadatelů o
přidělení obecního bytu, zda jejich zájem trvá
či nikoliv. Jedná se o žadatele s termínem
podání žádosti do 31. 12. 2004.
O: místostarostka obce.
T: 31. 3. 2007.
Usnesení rady 3/55/2006
1. Rada schvaluje realizaci „Silvestrovského
ohňostroje“ u Kulturního domu v Troubkách.
2. Rada stanovila limit výdajů na realizaci tohoto ohňostroje v maximální výši 10 000 Kč.
USNESENÍ ze 4. zasedání Rady obce
Troubky konaného dne 28. 12. 2006
Usnesení rady 4/56/2006
Rada obce schválila program zasedání rady
obce.
Usnesení rady 4/57/2006
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konané dne 11. 12. 2006.
Usnesení rady 4/58/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o plnění
usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2006.
Usnesení rady 4/59/2006
Rada obce vzala na vědomí informace o financování stavebních a dalších akcí podpořených
z Fondu rozvoje a rezerv.
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Usnesení rady 4/60/2006
1. Rada obce vzala na vědomí návrh jednacího
řádu a plán činnosti finančního výboru.
2. Rada obce ukládá starostovi obce projednat
s finančním výborem návrhy úprav jednacího
řádu a plánu činnosti.
O: starosta obce.
T: 17. 1. 2007.
Usnesení rady 4/61/2006
1. Rada schválila rozpočtové opatření č. 6/2006.
2. Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu
k rozpočtovému opatření č. 6/2006.
Usnesení rady 4/62/2006
1. Rada obce schválila Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo za svoz a zneškodnění komunálního odpadu v roce 2007 uzavřený mezi Obcí
Troubky a Technickými službami města Přerova.
2. Rada obce uložila starostovi obce podepsat
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo za svoz
a zneškodnění komunálního odpadu v roce
2007 uzavřený mezi Obcí Troubky a Technickými službami města Přerova.
O: starosta obce.
T: 17. 1. 2007.
Usnesení rady 4/63/2006
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností DESANA v.o.s. Tovéř
a Obcí Troubky ve věci plošné deratizace
v obci.
2. Rada obce ukládá starostovi obce podepsat
smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností
DESANA v.o.s. Tovéř a Obcí Troubky ve věci
plošné deratizace v obci.
O: starosta obce.
T: 17. 1. 2007.
Usnesení rady 4/64/2006
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Sdružení SOS dětských
vesniček.
Usnesení rady 4/65/2006
Rada obce vzala na vědomí informaci o nabídkách pronájmu prostor pro umístění obecní techniky a vybudování sběrného dvora.
Usnesení rady 4/66/2006
Rada obce schválila vnitřní předpis č. 1/2006.
Usnesení rady 4/67/2006
1. Rada obce vzala na vědomí informaci o vyhlášených programech Olomouckého kraje.
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2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce obce zpracovat návrh na podání žádosti
do programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“.
O: starosta, místostarostka obce.
T: 17. 1. 2007.
Usnesení rady 4/68/2006
1. Rada obce vzala na vědomí informaci o grantovém programu „Strom života“ Nadace Partnerství.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce obce zpracovat návrh na podání žádosti
do jednoho z podprogramů.
O: starosta, místostarostka obce.
T: 17. 1. 2007.
Usnesení rady 4/69/2006
Rada obce vzala na vědomí nabídku Českomoravské záruční a rozvojové banky ve věci poskytnutí výhodných úvěrů na financování infrastrukturních projektů.
Usnesení rady 4/70/2006
1. Rada obce vzala na vědomí právní rozbor
problematiky okolo studny na obecním
pozemku a pozemku manželů Soukupových.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce obce projednat závěry právního rozboru
s dotčenými stranami, tj. manželi Soukupovými a Kunzovými.
O: starosta, místostarosta obce.
T: 31. 3. 2007.
Usnesení rady 4/71/2006
Rada obce stanovila dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce Základní školy a Mateřské školy Troubky,
s účinností od 1. 1. 2007.
Usnesení rady 4/72/2006
Rada obce schválila návrh konání řádných termínů zasedání rady obce v I. pololetí roku 2007.
Usnesení rady 4/73/2006
Rada obce rozhodla odvolat k datu 31. 12. 2006
všechny členy stávajících komisí rady, tj. stavební, sociální a kulturně školské.
Usnesení rady 4/74/2006
Rada obce rozhodla ustavit k datu 1. 1. 2007
následující komise:
- sociální komisi,
- komisi pro kulturu, školství a volný čas,
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- komisi pro výstavbu, územní rozvoj a životní
prostředí,
- komisi pro poskytování úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení.
Usnesení rady 4/75/2006
Rada obce rozhodla k datu 1. 1. 2007 jmenovat
do sociální komise následující členy:
- Ing. František Lehký, předseda komise,
- Jana Navrátilová, členka komise,
- Renata Zatloukalová, členka komise,
- Vlasta Smolková, členka komise,
- Dana Franková, členka komise.
Usnesení rady 4/76/2006
Rada obce rozhodla jmenovat do komise pro
poskytování úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce následující členy:
- Mgr. Radek Brázda, předseda komise,
- Ing. Jaroslava Špalková, členka komise,
- Hana Kamelandrová, členka komise.
Usnesení rady 4/77/2006
Rada obce rozhodla jmenovat do pracovní skupiny „Programu prevence kriminality“ následující
členy:
- Mgr. Radek Brázda, manažer prevence kriminality,
- Mgr. Kpt. Josef Gybas, člen pracovní skupiny,
- Vladimíra Hanzlíková, členka pracovní skupiny,
- Mgr. Jitka Berčíková, členka pracovní skupiny,
- Emil Smolka, člen pracovní skupiny,
- Antonín Ticháček, člen pracovní skupiny.
USNESENÍ z 5. zasedání Rady obce Troubky
konaného dne 17. 1. 2007
Usnesení rady 5/78/2007
Rada obce schválila program zasedání rady
obce.
Usnesení rady 5/79/2007
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konané
dne 28. 12. 2006.
Usnesení rady 5/80/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o stavu
splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 12. 2006.
Usnesení rady 5/81/2006
1. Rada obce rozhodla nevyhovět žádosti Josefa Kalmana, Troubky.
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2. Rada obce pověřila starostu obce předložením vlastního návrhu obce na řešení situace
se splácením dluhu Josefa Kalmana, Troubky, na Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
O: starosta obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 5/82/2007
1. Rada obce schválila žádost Zdeňka Záhory,
Troubky, o prodloužení termínu splácení úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
2. Rada obce uložila starostovi obce podepsat
Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě uzavřené
mezi Obcí Troubky a Zdeňkem Záhorou,
Troubky.
O: starosta obce.
T: 7. 2. 2007.
Usnesení rady 5/83/2007
Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o financování stavebních a dalších akcí podpořených
z Fondu rozvoje a rezerv v roce 2006.
Usnesení rady 5/84/2007
Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou
mezi Obcí Troubky a Zdravotním ústavem Olomouc ve věci provádění odběrů a rozborů požadovaných vzorků pitných a odpadních vod.
Usnesení rady 5/85/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč na zakoupení věcné ceny
do tomboly pořádané Sdružením přátel školy při
Základní škole a Mateřské škole Troubky na
„Školním plese“ dne 27. 1. 2007.
Usnesení rady 5/862007
Rada obce schválila žádost Sdružení přátel školy při Základní škole a Mateřské škole Troubky
o bezplatný pronájem sálu kulturního domu při
konání dětského karnevalu dne 3. 3. 2007.
Usnesení rady 5/87/2007
Rada obce schválila poskytnutí příspěvku v hodnotě 300 Kč ve formě věcné ceny Liboru Hanzlíkovi, Přerov-Dluhonice, na 3. ročník „Kultur
cupu“ pořádaný ve Sportovní hale v Troubkách
dne 27. 1. 2007.
Usnesení rady 5/88/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč na zakoupení věcné ceny
do tomboly pořádané Sborem dobrovolných
hasičů Troubky na „Hasičském bále“ konaném
dne 17. 2. 2007.
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Usnesení rady 5/89/2007
1. Rada obce rozhodla vydat povolení pro umístění zábavního lunaparku na veřejném prostranství v ulici Záhumení v době konání troubeckých hodů Františku Finkovi, Prostějov.
Podmínky pro umístění atrakcí budou stejné
jako v roce 2006.
2. Rada obce ukládá starostovi obce zaslat
vyrozumění o rozhodnutí Františku Finkovi,
Prostějov.
O: starosta obce.
T: 7. 2. 2007.
Usnesení rady 5/90/2007
Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 1
k Dohodě o vyrovnání dluhu uzavřené mezi Obcí
Troubky a Františkem Gregovským, Troubky.
Usnesení rady 5/91/2007
Rada obce rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu
pozemku č. 2/2000 (plocha asfaltového hřiště
v ulici Na Dolách) uzavřenou mezi Obcí Troubky
a TJ Sokol Troubky.
Usnesení rady 5/92/2007
1. Rada obce rozhodla vypovědět smlouvu
o nájmu nebytových prostor 3 ks buněk uzavřenou mezi Obcí Troubky a Milanem Ministrem, Troubky.
2. Rada obce rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor 3 ks buněk manželům Martině a Milanu Ministrovým.
Usnesení rady 5/93/2007
Rada obce rozhodla stanovit ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Troubky stupeň řízení č. 3.
Usnesení rady 5/94/2007
Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu bytu uzavřenou mezi Obcí Troubky
a Danou Jurníkovou, Troubky, do 31. 12. 2007.
Usnesení rady 5/95/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Vobejdové Aleny, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
O: místostarosta obce.
T: 7. 2. 2007.
Usnesení rady 5/96/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Dočkala
Tomáše, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
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O: místostarosta obce.
T: 7. 2. 2007.
Usnesení rady 5/97/2007
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní byt na bytovém domě na ulici Sportovní
Gabriele Vojtkové a Tomáši Mateřánkovi,
Troubky.
2. Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu
bytu mezi Obcí Troubky a Gabrielou Vojtkovou a Tomášem Mateřánkou, Troubky, do 31.
1. 2010.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Gabrielu Vojtkovou a Tomáše Mateřánku o přidělení obecního bytu.
O: místostarosta obce.
T: 31. 1. 2007.
Usnesení rady 5/98/2007
1. Rada obce vzala na vědomí nabídku společnosti HASEO v.o.s. Bělotín ve věci revizí ručních hasících přístrojů a hydrantů.
2. Rada obce rozhodla, aby revize ručních hasících přístrojů a hydrantů prováděl i nadále
Jaroslav Mitura, Hranice - Drahotuše.
Usnesení rady 5/99/2007
Rada obce rozhodla jmenovat s okamžitou platností do komise kultury, vzdělávání a volného
času následující členy:
- Mgr. Jitka Berčíková, předsedkyně komise,
- Hana Kadlecová, členka komise,
- Renata Ambrožová, členka komise,
- Pavlína Netopilová, členka komise,
- Hana Obrtelová, členka komise.
Usnesení rady 5/100/2007
Rada obce rozhodla jmenovat s okamžitou platností do komise výstavby, územního rozvoje
a životního prostředí následující členy:
- Jaroslava Vojtková, předsedkyně komise,
- Vladimír Martinka, člen komise,
- Petr Malík, člen komise,
- Marcela Cigánková, členka komise.
USNESENÍ z 6. mimořádného zasedání Rady
obce Troubky konaného dne 29. 1. 2007
Usnesení rady 6/101/2007
Rada obce schválila program zasedání rady
obce.
Usnesení rady 6/102/2007
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní
byt na bytovém domě DPS Kozlovská Jaroslavu Raškovi, Lipník nad Bečvou.
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2. Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu
bytu mezi Obcí Troubky a Jaroslavem Raškou, Lipník nad Bečvou, do 31. 1. 2010.
USNESENÍ ze 7. zasedání Rady obce Troubky
konaného dne 7. 2. 2007
Usnesení rady 7/103/2007
Rada obce schválila program zasedání rady
obce.
Usnesení rady 7/104/2007
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konaného dne 17. 1.
2007 a 29. 1. 2007.
Usnesení rady 7/105/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit návrh rozpočtu obce na rok 2007.
Usnesení rady 7/106/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o stavu
splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 12. 2006.
Usnesení rady 7/107/2007
1. Rada vzala na vědomí závěrečnou zprávu
o inventarizaci za rok 2006.
2. Rada obce souhlasí s návrhem na vyřazení
majetku z inventurních soupisů majetku obce.
Usnesení rady 7/108/2007
1. Rada obce bere na vědomí návrh smlouvy
o vybudování a provozování multifunkční telekomunikační sítě v obci Troubky předložený
společností KTV Přerov, a.s.
2. Rada obce pověřuje starostu a místostarostku obce jednáním o podmínkách návrhu výše
uvedené smlouvy.
Usnesení rady 7/109/2007
1. Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností
RWE Transgas, a.s.
2. Rada souhlasí se zveřejněním záměru zřízení věcného břemene pro společnost RWE
Transgas, a.s., na pozemcích Obce Troubky.
Usnesení rady 7/110/2007
1. Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 9. 2006 mezi Obcí
Troubky a společností Alfaprojekt Olomouc,
a.s., ve věci zpracování Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
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2. Rada obce ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.
9. 2006 mezi Obcí Troubky a společností
Alfaprojekt Olomouc, a.s., ve věci zpracování Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
Usnesení rady 7/111/2007
Rada obce schválila žádost Občanské besedy
Troubky o prodloužení čerpání finančního příspěvku z rozpočtu obce za rok 2006.
Usnesení rady 7/112/2007
Rada obce schválila žádost Sboru dobrovolných
hasičů Troubky o prodloužení čerpání finančního
příspěvku z rozpočtu obce za rok 2006.
Usnesení rady 7/113/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč oddílu kopané TJ Sokol
Troubky, na organizaci turnaje žákovských družstev v kopané pořádaného ve Sportovní hale
v Troubkách dne 4. 3. 2007.
Usnesení rady 7/114/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč na zakoupení věcné ceny
do tomboly pořádané oddílem kopané TJ Sokol
Troubky při sportovních šibřinkách konaných dne
24. 2. 2007.
Usnesení rady 7/115/2007
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování finančního příspěvku za rok 2006 poskytnutého městskému kulturnímu středisku v Kojetíně na pořízení knih pro Místní knihovnu v Troubkách v rámci plnění funkce regionální knihovny.
Usnesení rady 7/116/2007
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 1553, k.ú. Troubky nad
Bečvou, manželům Lence a Ondřeji Vojtkovým,
Troubky.
Usnesení rady 7/117/2007
Rada obce vzala na vědomí nabídku společnosti AŽD Praha, s.r.o., na realizaci dětského
dopravního hřiště.
Usnesení rady 7/118/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o provedené povodňové prohlídce vodního toku Bečva.
Usnesení rady 7/119/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o pracovní verzi povodňového plánu obce Troubky.
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Usnesení rady 7/120/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Troubky.
Usnesení rady 7/121/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Josefa
a Jany Kahounových, Troubky, o přidělení
obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
O: místostarostka obce.
T: 7. 3. 2007.
Usnesení rady 7/122/2007
Rada obce vzala na vědomí žádost Šárky Dreksové, Troubky, o výměnu v současnosti užívaného obecního bytu za byt prostorově větší.
Usnesení rady 7/123/2007
Rada obce rozhodla vyhlásit výběrové řízení na
podávání žádostí o poskytnutí úvěrů z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky v roce
2007.
Usnesení rady 7/124/2007
Rada obce schválila návrh programu III. zasedání zastupitelstva obce Troubky, které se bude
konat 28. 2. 2007 od 18.00 hodin na malém přísálí kulturního domu v Troubkách.
Usnesení rady 7/125/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o programu rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů vyhlášeném Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR na rok 2007.
Usnesení rady 7/126/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o programu obnovy venkova vyhlášeném Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR na rok 2007.
Usnesení rady 7/127/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o podprogramu podpory výstavby technické infrastruktury vyhlášeném Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR na rok 2007.
Usnesení rady 7/128/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o programu podpory realizace nízko nákladových dopravně inženýrských opatřeních pro zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích vyhlášeném Olomouckým krajem na rok 2007.
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Usnesení rady 7/129/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o možnostech získání finančního příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na stavby pro cyklodopravu
v roce 2007.
Usnesení rady 7/130/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti
svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok
2006.
Usnesení rady 7/131/2007
Rada obce vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace obce – Základní
školy a Mateřské školy Troubky, za rok 2006.
Usnesení rady7/132/2007
Rada obce schválila návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce
– Základní školy a Mateřské školy Troubky, za rok
2006.
Usnesení rady 7/133/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o vydaném rozhodnutí o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení pro Základní školu a Mateřskou školu Troubky.
USNESENÍ z 8. mimořádného zasedání Rady
obce Troubky konaného dne 12. 3. 2007
Usnesení rady 8/134/2007
Rada obce schválila program zasedání rady
obce.
Usnesení rady 8/135/2007
Rada obce vzala na vědomí kontrolu usnesení
ze zasedání rady obce konaného dne 7. 3. 2007.
Usnesení rady 8/136/2007
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření obce za období 1 – 2 / 2007.
Usnesení rady 8/137/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o stavu
splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 28. 2. 2007.
Usnesení rady 8/138/2007
1. Rada obce schválila žádost Vrány Stanislava, Troubky, o prodloužení termínu splatnosti úvěru poskytnutého z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
2. Rada obce ukládá starostovi nechat zpracovat dodatek k úvěrové smlouvě uzavřené
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s Vránou Stanislavem, Troubky. Konečný termín splatnosti úvěru – 31. 5. 2007.
3. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
dodatku k úvěrové smlouvě uzavřené mezi
Obcí Troubky a Vránou Stanislavem, Troubky.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/139/2007
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa dle přiloženého materiálu.
Usnesení rady 8/140/2007
1. Rada obce schválila návrh smlouvy o nájmu
nebytových prostor (mobilní buňky) uzavřeného mezi Obcí Troubky jako pronajímatelem
a manželi Milanem a Martinou Ministrovými,
Troubky, jako nájemci.
2. Rada obce ukládá starostovi obce seznámit
nájemce se schválených zněním smlouvy
o nájmu nebytových prostor.
3. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy o nájmu nebytových prostor.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/141/2007
1. Rada obce schválila návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě č. P 1/2002 o nájmu pozemku uzavřeného mezi Obcí Troubky a Krejčířem Antonínem, Troubky.
2. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě č. P 1/2002 o nájmu
pozemku uzavřeného mezi Obcí Troubky
a Krejčířem Antonínem, Troubky.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/142/2007
1. Rada obce schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dovozu a využití komunálního odpadu
uzavřený mezi společností BIOPAS Kroměříž a Obcí Troubky.
2. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
dodatku č. 3 ke smlouvě o dovozu a využití
komunálního odpadu uzavřený mezi společností BIOPAS Kroměříž a Obcí Troubky.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/143/2007
1. Rada obce schválila smlouvu o odbavování
lokálního infokanálu uzavřenou mezi Obcí
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Troubky a společností Kabelová televize CZ
Praha.
2. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
smlouvy o odbavování lokálního infokanálu
uzavřené mezi Obcí Troubky a společností
Kabelová televize CZ Praha.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/144/2007
1. Rada obce schválila dodatek ke smlouvě
o dílo č. V047/48/01 uzavřený mezi Obcí
Troubky a společností Schindler Moravia ve
věci provádění servisu výtahů.
2. Rada obce zmocňuje starostu k podpisu
dodatku ke smlouvě o dílo č. V047/48/01 uzavřené mezi Obcí Troubky a společností
Schindler Moravia ve věci provádění servisu
výtahů na bytových domech v majetku obce.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/145/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč komisi pro kulturu, vzdělávání a volný čas na zajištění dopravy na divadelní představení konané dne 21. 4. 2007 v Praze.
Usnesení rady 8/146/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřený mezi Obcí Troubky a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p..
Usnesení rady 8/147/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
o sdělení k převodu pozemků v k.ú. Troubky
nad Bečvou.
2. Rada obce ukládá starostovi zpracovat písemné sdělení na výše popsanou žádost.
T: 31. 3. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/148/2007
Rada obce vzala na vědomí žádost Konečného
Zdeňka, Troubky, o prodej části obecního pozemku p.č. 1553, k.ú. Troubky nad Bečvou, na stavbu garáže.
Usnesení rady 8/149/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru majetkového a právního, o sdělení k usnesení
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Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady
Olomouckého kraje, ve věci bezúplatného
převodu pozemků pod krajskými komunikacemi.
2. Rada ukládá starostovi zpracovat písemnou
odpověď na výše popsanou žádost.
T: 10. 4. 2007.
O: starosta obce.
Usnesení rady 8/150/2007
1. Rada obce vzala na vědomí návrh společnosti Troubecká hospodářská a.s. na prodej
objektu zvaného „salaš velká“ za účelem
vybudování obecního sběrného dvora a umístění obecní mechanizace.
2. Rada obce ukládá starostovi a místostarostce
obce projednat předložený návrh se zástupci
společnosti Troubecká hospodářská, a.s.
T: 26. 3. 2007.
O: starosta a místostarostka obce.
Usnesení rady 8/151/2007
1. Rada obce vzala na vědomí informaci žádost
Dočkalové Gabriely, Troubky,o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu
T: 31. 3. 2007.
O: místostarostka obce.
Usnesení rady 8/152/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Grecmanové Libuše, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
T: 31. 3. 2007.
O: místostarostka obce.

Usnesení rady 8/153/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Skopalové Ivany, Tovačov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost o přidělení obecního bytu.
T: 31. 3. 2007.
O: místostarostka obce.
Usnesení rady 8/154/2007
1. Rada obce souhlasí s vyřazením žadatelů
o přidělení obecního bytu z evidence, kteří
v termínu uvedeném v písemné výzvě nereagovali, případně svou žádost zrušili.
2. Rada obce ukládá místostarostce aktualizovat evidenci žadatelů o přidělení obecního
bytu.
T: 31. 3. 2007.
O: místostarostka obce.
Usnesení rady 8/155/2007
Rada obce rozhodla s okamžitou platností jmenovat členy zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Troubky:
Vlastimil Zatloukal, velitel jednotky, Pavel Kamelandr, zástupce velitele jednotky, Miroslav Hubáček, velitel družstva JSDHO, Antonín Malík, František Gregovský, Pavel Mlčoch, Petr Brázda,
Josef Zhříval, Petr Kopta, Emil Smolka, Tomáš
Mrtvý, Aleš Roubal.
Usnesení rady 8/156/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o schválení dotace pro Obec Troubky v Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství
2007.

Poznámka redakce:
protoÏe v loÀském roce jsme zaznamenali
zv˘‰en˘ zájem o Zpravodaj, coÏ dokazuje
skuteãnost, Ïe jeho vydání ã. 2, 3, 4/2006
bylo bûhem krátké doby úplnû vyprodáno,
rozhodli jsme se, Ïe zv˘‰íme náklad o sto
kusÛ. Zájem na‰ich ãtenáﬁÛ nás velmi tû‰í, ale
zároveÀ také zavazuje, abychom i nadále
va‰e oãekávání nezklamali.
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Plynárensk˘ sloupek
Bezpečnost při distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí
v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je
přesně definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se
jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým
patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních tabulek či provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního
plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odo-

rant je nejedovatá organická sloučenina, která již
v malém množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho
„odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve
vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit „zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů
pohotovostní a poruchové služby Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší,
se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně
pod spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý
únik považován za potenciální nebezpečí,
protože v sobě zpravidla skrývá technický
problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení všech plynárenských kategorií.
Občané by proto neměli váhat s nahlášením
někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s., tel. č. 1239 a přenechat
jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.
Severomoravské sdružení pro zemní plyn

Z na‰í farnosti
Nepoddávejte se žádnému životnímu poražení, aneb poselství Velikonoc, hlavních křesťanských svátků
Slavení Velikonoc má své kořeny v době, kdy
v Evropě ještě nestál ani Řím ani Řecko. Nacházíme se v době semitských nomádů, - pastevců
- putujících se svými stády ze zimovišť na jarní
pastviny. Toto putování je okořeněno rodovou
slavností při prvním jarním úplňku. Pastevecký
jarní semitský svátek dostává však nový obsah
při formování národního uvědomění semitské
skupiny zvané Izrael. To už jsme však již v mnohem pozdější době.
V době nového Egypta, v době faraona Ramsese II. (1290-1225 př. K.), který si staví obranný val proti nájezdníkům. Do těchto obranných
staveb jsou zapojeni mnohé pastýřské kmeny

přistěhovalců sídlících v Egyptě, zvaní Hebrejci.
Bible, jako ozvěna staroorientální doby, přináší
příběh o muži, který osvobozuje tyto zotročené
cizince od Egypťanů, příběh o Mojžíšovi vedoucím zotročený lid nazpět do své zaslíbené země.
Archeologie potvrzuje potom pronikání některých
izraelských kmenů na území dnešního Izraele kolem 12. století před Kristem. Nové pojetí Velikonoc právě souvisí s touto biblickou událostí.
Je to Bůh Izraele - JaHVeH, který si povolává
a vychovává Mojžíše k velkému úkolu - odvést
lid od faraóna na svobodu. To se podaří, ani ne
tak Mojžíšovou schopností. Mojžíš je líčen jako
člověk neobratný v řeči i jednání a navíc již i dosti starý. Osvobození nastává silou boží, která
zahanbuje mocné a silné tohoto světa skrze lidskou slabost. Izraelité v předvečer svého útěku
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již slaví vítězství. Pořádají hostinu, jak jim to bylo
blízké z dob nomádů. Jí pečeného beránka
s nekvašenými chlebovými plackami. Beránkovou krví potírají rámy dveří do svých domů. Tato
krev je zachraňuje před božím trestem stíhajícím
Egypt. Vyprávění říká, že v tu noc, o prvním jarním úplňku, procházel zemí anděl smrti a zabíjel
prvorozence všude tam, kde neměli znamení
beránkovy krve na dveřích. Židé dávají název
tomuto svátku Pascha, to znamená, jak odejití
z Egypta, tak i přeskočení této smrtící síly jejich
příbytky. Židé tento svátek slaví dodnes vždy
o prvním jarním úplňku jako svátek oslavující
Boha, který pečuje o svůj lid. Boha stojícího vždy
na straně pošlapávaných a utlačovaných těmi silnějšími.
Židovský obsah je vygradován křesťanským.
Jsme v době muže, od jehož narození počítáme
stále ještě na tomto území letopočet. Ježíš
z Nazareta. Historicky prokazatelná osobnost
dějin, která končí své poslání smrtí na kříži ve
chvíli, kdy byl židy zabíjen velikonoční beránek,
jehož krví pomazávali dveře domů a jehož potom
pozřeli v rodinné atmosféře. Kristus umírá jako
nevinná oběť silných tohoto světa. Křesťanské

Velikonoce nesou nové a nečekané poselství,
které je oprávněně pro nevěřícího tou největší
fantasmagoríí. Totiž, že Bůh, dárce života a vždy
nových možností nedopřává jen stále něco nového, jak věřili staří nomádi. Nestojí ve své spravedlnosti jen na straně slabých a utlačovaných, ale
poráží největšího nepřítele všeho živého, smrt.
Křesťanské poselství Velikonoc je víra ve vzkříšení ukřižovaného Krista. Pro tuto víru lidé v dějinách šli dobrovolně i na smrt, pro tuto víru dokázali totálně změnit svůj život k lepšímu. Tato víra
byla mnohými nevěřícími vypočítavci zneužívána, ale je zde přítomná už třetí tisíciletí. Nese totiž
ten nejsilnější náboj všech lidských očekávání,
touhu vstát ze všech proher ve svém životě. Touhu nepodlehnout ničemu negativnímu. Nejsou
naše znovuvstání po těžkém pádu malým argumentem pro to poslední vítězství, totiž vstání po
vzoru Krista z mrtvých?
Přeji Vám všem: Nepoddávejte se žádnému
poražení v životě, ale věřte, že znovu můžete
vstát. Bůh je Bohem vítězství života nad smrtí,
dobra nad zlem, naděje nad zoufalstvím.

Co troubecká farnost
v‰echno zaÏila

Vánoční pásmo našich dětí
Děti naší farnosti si připravovaly celý podzim
divadlo pod vedením Kamily Rajtarové a Evy Přivřelové pro své vrstevníky i rodiče, s názvem
Bonifác. Po divadelním představení jsme si zazpívali a zakoledovali u jeslí za doprovodu zobcových fléten pod vedením Mgr. Marcely Roubalové. Všem aktérům patří dík.

Roráty
V době přípravy na Vánoce jsme se denně
scházeli v tmavém kostele brzy ráno ke slavení
rorátů. Také děti přicházely po celý advent dvakrát týdně se svými skleněnými lucernami, které
si samy vyzdobily a jimž maminky skleněné
nádobky umělecky odrátkovaly. Po ranní mši děti
čekala vždy snídaně na faře a pak hurá do školy.
Duchovní obnovu před Vánocemi s otci
misionáři
Otcové Stanislav a Pavel, řeholní sestra Gracie a manželský pár z Mohelnice nás povzbuzovali k osobnější víře před Vánocemi. Měli pěkné slovo pro každého. Oslovili seniory, manželské páry, mládež i děti v pestrém několikadenním programu. Jistě i díky jim mohli mnozí pookřát během předvánočního běsnění.
Duchovní obnova zahrnovala všechny věkové
kategorie. Fotografie je ze setkání s dětmi
v místní škole.

Váš otec Radek, troubecký farář

Koncert opravených varhan a žesťů
Na svátek sv. Štepána v kostele hostovala
paní profesorka a varhanice Mgr. Ingrid Silná s
žesťovým triem. Postarali se o nádhernou atmosféru mnohým přítomným, nejen z Troubek.
Děkuji panu Jiřímu Burianovi za zprostředkování tohoto koncertu.
Hromniční koncert
O tečku za vánoční dobou se postaral kroměřížský smíšený sbor Moravan, který nás nejen
příjemně pohoupal na zvuku světových koled, ale
obohatil i znalostí jejich původu i autorů svým příjemným průvodním slovem.
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Na podzim jsme dûkovali za úrodu

Setkání dûtí s otci misionáﬁi v místní ‰kole
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Slavnostní mše doprovázené troubeckými
muzikanty
Děkuji také troubeckým muzikantům pod
vedením jejich kapelníka pana Oldřicha Vysloužila za doprovod při bohoslužbách, jak o půlnoční
mši svaté, na svátek svatého Štěpána, tak i v
neděli kolem Hromnic a naposled při josefovské
mši. Těším se na další spolupráci. Díky jemu
i všem zúčastněným muzikantům.

Akce pro mladé: lyžování bez sněhu
O jarních prázdninách naše farnost pořádala
lyžařský kurz pro mladé v jesenických Hraběšicích. Lyže jsme sice měli stále opřené v koutě
malebné horské fary, ale týden uplynul během
túr po krásách Čech i Moravy tak rychle, že se
ani domů nechtělo.

snûhem.
Putujeme do kopcÛ za

Sníh nalezen!
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Co troubecká farnost nyní nabízí:

Co troubecká farnost plánuje:

Kurz pﬁípravy dospûl˘ch na svátost biﬁmování.
O nedělích, vždy jednou za tři týdny, vás zveme
do farní knihovny na posezení nad stránkami
katechismu a povídání o víře. Je mnoho zájemců o křest dítěte, ale často nemohou najít biřmovaného kmotra, což je podmínkou z církevního
práva. Zde je pro vás velká příležitost doplnit si
náboženské vzdělání formou příjemných posezení. Podobný kurz bude probíhat nejdříve za dva
roky. Kdo chce křtít, přijďte.

Stavby a opravy

Náv‰tûvy nemocn˘ch a star˘ch lidí
a rozhovor s knûzem
Vždy první nebo druhé pondělí v měsíci navštěvuji naše spoluobčany v jejich domácnostech.
Kdo má zájem, ať kontaktuje duchovního správce. Návštěva se týká i lidí pobývajících v nemocnici. Nemusí vždy jít jen o zpověď, nebo přijetí
svátosti nemocných. Každá návštěva starého
člověka potěší.

1) Stavbu hospodářského zázemí farnosti: sklad,
dílna, garáž. Rozpočet materiálu 270.000 Kč.
Práce svépomocí.
2) Úprava skladových prostor kostela na zpovědní místnost. Rozpočet 10.000 Kč. Práce
svépomocí.
3) Ošetření podlahy kůru kostela proti červotoči.
Práce svépomocí.
4) Obnova rozpadajících se věžních krovů. V jednání.
Akce pro obãany
• Letní tábor pro děti ve spojení s farností Brodek u Přerova (od 15. do 21.července)
• Pěší pouť z Krakowa do Czenstochové (od 6.
do 11.srpna)
• Republikové setkání mládeže v Klokotech
u Tábora (srpen)
• Pouť na Svárov a návštěva hrobu otce Ulmana (25.května)
• Farní pouť na Hostýn (září)

Velikonoãní bohosluÏby
1. 4. Kvûtná nedûle
5. 4. Zelen˘ ãtvrtek
6. 4. Velk˘ pátek

7. 30 hod.
19 hod.
15 hod.
kﬁíÏová cesta
19 hod. obﬁady
7. 4. Bílá sobota
od 8 hod. do 20 hod. bude otevﬁen BoÏí hrob k tiché modlitbû
21 hod. (Slavnost Zmrtv˘chvstání Krista)
8. 4. Hod BoÏí velikonoãní 7. 30 hod. (m‰e sv. a svûcení velikonoãních pokrmÛ)
Děkujeme všem dárcům, ať už ve sbírkách při mších, či pohřbech nebo v osobních darech. Prosíme dále o přízeň, neboť farnost nemá jiné příjmy než dary a příspěvky.

Ze Ïivota troubecké základní ‰koly
ZŠ a MŠ Troubky se letos zapojila do grantového programu NADACE PARTNERSTVÍ, který by v případě úspěchu umožnil získat nemalou finanční částku na rekonstrukci školního
areálu a parku před školou.
Současný stav školní zahrady již nevyhovuje požadavkům školních aktivit,
je nedostatečně osázena vhodnými keři a stromy a není vybavena zahradními stavbami poskytujícími příjemné místo pro hry i výuku dětí ve ŠD, MŠ a ZŠ.
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Proto jsme připravili projekt ZAHRADA
PRO VŠECHNY, který zahrnuje 2 části:
1. Školní zahradu, dosud využívanou pouze
žáky, a to v omezené míře, chceme změnit na
multifunkční zařízení využívané žáky v době
vyučování pro výukové cíle, dětmi ve školní
družině a mateřské škole pro chvíle her a sportu. Hlavní záměrem projektu ZAHRADA PRO
VŠECHNY, který navazuje na plány Obecního
úřadu Troubky rekonstruovat školní hřiště, je
proměnit školní zahradu (s maximální snahou
využít stávající prvky) vytvořením 4 stanovišť:
• Dětský koutek (pískoviště, houpačky,
kolotoč, lavičky) FOTO č. 1
• Relaxační zóny – zahradní altán s okolím
využívaný jako učebna s tabulí, posezením,
stinné místo pro pobyt dětí ŠD, MŠ, akce
školy pro rodiče a veřejnost. FOTO č. 1
• Školní zahrada (zeleninové, květinové
a bylinné záhonky, ovocný sad, školka s
jehličnany – semenáčky pro výsadbu do
lesa, zahradnický stůl pro přesazování
a jiné práce, kompostér) pro výukové cíle.
FOTO č. 2
• Parkový porost propojující výše jmenované v jeden celek. FOTO č. 3
V základních obrysech je dohodnuta spolupráce s Obecním úřadem Troubky, jehož
záměrem je získat grantové peníze na přeměnu nevyhovujícího školního hřiště na moderní
víceúčelové hřiště.
2. Dosud veřejností nevyužívaný park před školou osázený lípami přetvořit na místo sloužící
k odpočinku, hrám i poznání školním dětem
i veřejnosti,

• tj. instalovat celodřevěné lavičky, průlezky aj.
• zabudovat naučnou informační tabuli a vitrínu se zajímavostmi z přírody a historie Troubek
• oddělit park od silnice živým plotem (zvuková, vizuální i bezpečnostní bariéra). FOTO
č. 4
Projekt byl projednán s majitelem pozemků, se
zástupci místních spolků a občanských sdružení, byly dohodnuty formy spolupráce s obecním
úřadem, místními organizacemi a podnikateli,
kteří náš záměr podpořili.
Účast v přípravné fázi komunitního plánování
nebo podíl na realizaci projektu byl smluvně
zajištěn s Obecním úřadem Troubky, Sdružením
přátel ZŠ a MŠ Troubky, Mysliveckým sdružením
Mezivodí, Českým zahrádkářským svazem
Troubky, s firmou Dostál Troubky a firmou PARAMAT. Touto cestou bych tedy chtěla poděkovat
za vstřícnost a podporu dobré věci členům výboru SPŠ, p. Mateřánkovi, Ing. Špalkovi, p. Dostálovi a p. Pavlíkovi. Odbornou garanci projektu
nám přislíbila Ing. Bělařová Hana, zahradní architektka, a Ing. Michal Šťastný, kteří se věnují návrhům a realizacím zeleně. Pomoc slíbila i bývalá
žákyně školy Radana Kolářová, nyní studentka
5. ročníku VŠZ Brno, obor zahradnictví.
Držme si palce, abychom uspěli ve výběrovém
řízení, neboť pak bychom mohli realizovat naše
plány, a to:
• vytvořit nové zelené prostranství , které by
sloužilo nejen výuce a odpočinku školních dětí,
ale i místním občanům v mimoškolní době,
• prohloubit poznání přírody a sblížení s přírodou,
• zapojit žáky praktickou činností do výsadby a údržby
zeleně a tak zlepšit jejich
vztah k životnímu prostředí,
• zapojit místní občany do
společné práce.
Jitka Pěchová, ředitelka školy

P.S.: V těchto dnech už
bohužel víme, že projekt
schvalovacím řízením neprošel. Tato skutečnost nás
ovšem neodradí od dalších
pokusů!
ã. 1
Souãasn˘ stav.Tady by mûl b˘t
dûtsk˘ koutek a zahradní besídka.

Podívejte se s námi na místa, kterých se projekt týká.
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Foto ã. 2
Místo pro v˘uku pûstitelsk˘ch prací. ·kolní zahrada, která by mûla
h˘ﬁit barevn˘mi kvûty ,vonût bylinkami a lákat kolemjdoucí sladk˘m
zelen˘m hrá‰kem…

Foto ã. 3
Celkov˘ pohled na zahradu, která
by mûla projít zásadní promûnou

Foto ã. 4
Park pﬁed ‰kolou.
OÏije dnes tich˘ park hlasy dûtí
a doví se z informaãních tabulí, Ïe
sedí pod památn˘mi lípami?
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Úspěchem v okresním kole soutěže Hanácká
písnička se může pochlubit MARTINA ZBOŽÍNKOVÁ, žákyně 4. třídy naší školy.
Soutěž probíhala v sobotu 10. března v krásném sále Vzdělávacího a informačního centra
v Kojetíně a účastnilo se jí celkem l4 dětí. Každý
soutěžící zazpíval bez hudebního doprovodu dvě
písně z Hané. Martina soutěžila s písněmi Dež
naši mlátile a Zlá, synečku, zlá rada.
Porota z řad učitelů i žáků základních uměleckých škol ocenila její svěží hlásek i čistou intonaci a udělila jí pěkné 2. místo v kategorii žáků
4. až 6. tříd. Blahopřejeme!!!
Mgr. Jaroslava Michalová

Dne 6. března uspořádala naše škola školní
kolo celorepublikové soutěže Paragraf 11/55.
Žáci soutěžili v těchto pětičlenných družstvech:
za šesťáky Skřenková, Valerová, Hejkerlíková,
Vaculíková a Pizúr, sedmičku reprezentovali
Říha, Dušková, Vávrová, Smolka a Vajdík, skupinu osmáků utvořili Pískovská, Pavlíková, Soukupová, Kolečář a Kaláb a družstvo nejstarších
nastoupilo v sestavě Jehlářová, Bálint, Obrtel,
Brázda D. a Kamelandr.
Organizačně celou soutěž zajistily paní učitelky Odložilíková a Hradilová, do poroty zasedla
vedle paní učitelky Michalové a Němčákové
i paní Obrtelová z obecního úřadu. Celým prů-

během soutěže nás provázeli s nasazením vlastního života naši asistenti Zemanová a Tesařík.
Žáci si zopakovali své znalosti z všeobecného přehledu, na pořadu byly dotazy týkající se
vyřizování dokladů, styku s úřady, základů právního povědomí apod. Za hlučného povzbuzování přítomným obecenstvem nakonec s celkovým
počtem bodů 70 zvítězili šesťáci, 66 bodů a stříbro si odnášejí osmáci, na bronz a 59 bodů si
dosáhli sedmáci, devítka získala 49 bodů.Všem
organizátorům patří dík a soutěžícím ještě jednou dodatečný potlesk!
Vítězům držíme palce v oblastním kole.
Mgr. Petra Pavlíková

Vítûzné druÏstvo

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2007

35

Mateﬁská ‰kola
Dveře mateřské školy se po vánočních prázdninách otevřely hned 2. 1. 2007.
Děti přicházely do školky plné dojmů z dárků,
které našly doma pod vánočním stromečkem,
a že jich v mnoha případech nebylo podle vyprávění málo.
Děti si to, alespoň z mého pohledu, zasloužily, protože se ve školce velmi snažily a naučily
se spoustu nových věcí.
Z počátku nového roku 2007 přijel do naší
školky pan fotograf a hned si všechny děti vyfotil. Rodiče se mohli na fotografie dětí podívat
a teprve potom se rozmysleli, jestli se pro koupi
fotek rozhodnou. Pan fotograf si dal záležet, protože těch „vrácených“ fotek moc nebylo.
Další velkou událostí v životě dětí byl zápis do
ZŠ. Předcházela mu návštěva školy, kde jsme si
s dětmi vyzkoušeli, jak se sedí v té „opravdové,
školácké“ lavici. Žáci 1. třídy nám ukázali učebnice, přednesli a zazpívali co se naučili a dali
dětem dárky na památku.
My jsme se nenechali zahanbit a také jsme
předvedli, co umíme nového. Předali jsme dárky
prvňáčkům a odešli se podívat ještě do 2. třídy.
Tam už to vypadalo trošku jinak.
Žáci už měli více učebnic a sešitů. Také nám
zazpívali písničky a děti si mohly prolistovat jejich
učebnice. Dětem se ve škole moc líbilo a už se
jistě těší, až ráno vezmou aktovku, dají si do ní
svačinu a půjdou do školy.

Zápis dětí do ZŠ se konal 26.1.2007. Hned od
dveří děti vítaly pohádkové bytosti. Po splnění
všech úkolů, které jim paní učitelka zadala, jako
např. povědět své jméno, nakreslit postavu, opsat
puntíky…, si maminky mohly vyzvednout potvrzení o přijetí žáčka. Teď už dětem nezbude nic
jiného, než do prázdnin s rodiči vybrat tu nejlepší
aktovku, vybavit si pouzdro vhodnými psacími
potřebami a nastoupit 3. září do školy. Přejeme
malým školáčkům, ať vykročí tou správnou
nohou, a hlavně, ať se jim ve škole líbí.
Na jiné myšlenky děti přišly, když k nám do
školky přijelo divadlo s pohádkou O rukavičce.
Pohádka byla plná písniček a zvířátek a děti celé
vystoupení odměnily velkým a dlouhým potleskem. Další kulturní akce proběhla 8. 2. 2007, kdy
zavítal do školky pan Vařák s hudební pohádkou
Jak se trumpeta uzdravila. Jeho pohádka děti
seznámila s hudebními nástroji od těch nejmenších - píšťalky - až po ty největší, tuby.
Dlouho očekávanou událostí bylo slavností
otevření třetího oddělení mateřské školy dne 12.
2. 2007. Předškoláci přišli uvítat děti i rodiče pásmem básní a ukázkou toho, co se už naučili.
Odloučené pracoviště se nachází v prostorách
základní školy a navštěvuje jej 13 dětí, které sem
docházejí na čtyři hodiny denně. Působí zde
nová paní učitelka Ivana Smolková a asistent
pedagoga pan Tomáš Kocman.

Karneval v na‰í ‰koliãce

do sportovní haly. Zde byly pro děti připraveny
soutěže, za které dostaly sladké překvapení.
Myslím si, že karneval jsme si všichni velice
užili a děti byly spokojené, což je pro nás tou největší odměnou. Všem rodičům děkujeme za přichystání skvělých masek pro děti.
V pondělí 19. 3. 2007 jsme zhlédli divadelní
představení, které se jmenovalo Putování s muzikou. Moc jsme se těšili na pěknou pohádku doplněnou písničkami.
Koncem března jsme měli všichni plné ruce
práce s chystáním výrobků na velikonoční výstavu, která proběhla v prostorách základní školy.
Velikonoce už jsou za dveřmi,tak jsme s dětmi

Dne 28. 2. 2007 se ve školce konal tradiční
KARNEVAL. Předcházely mu přípravy v podobě
vyzdobení mateřské školy, při které děti samozřejmě pomáhaly.
Osudný den se děti do školky těšily asi ze všeho nejvíc. Hned v šatně si ukazovaly masky
a nemohly se dočkat, až si je obléknou. Mezi
maskami se objevily princezny, zvířátka, spiedermani, víly, policisté, čarodějnice, cikánky, kouzelníci a spousta dalších.
Na karneval přišly i děti ze třetího oddělení, tak
jsme se po vyfocení všech masek přestěhovali
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už v plném pracovním nasazení. Zkoušíme dělat
nové techniky práce s barvením vajec, které děti
moc baví. Předškoláci se teď moc nezastaví.
Snažíme se je vést k samostatnosti, a tak si vše
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vyrábí sami – stříhají, lepí, barví atd. V době, kdy
vychází tento Zpravodaj, jste už mohli na vlastní
oči na výstavě v ZŠ vidět, jak se dětem podařilo
vše, co s velkým zápalem přichystaly.
Veronika Mlčochová

SdruÏení pﬁátel ‰koly
Dětské šibřinky
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
uspořádalo v sobotu 3. března 2007 v kulturním
domě tradiční Dětské šibřinky. Do bohatě vyzdobeného sálu kulturního domu opět zavítal nespočet karnevalových masek dětí všech věkových
kategorií. Členky SPŠ opět nezklamaly, tentokrát
v karnevalových maskách princezen.
Všechny děti, maminky, babičky i prababičky
přivítala předsedkyně SPŠ Daniela Kolečářová,
jako princezna DANKA, a popřála jim hezkou
zábavu. Karneval zahájila děvčata z kroužku
aerobiku ze základní školy pod vedením asistentky Zdeňky Pavelkové. Starší děvčata tančila na parodii fotbalového utkání a poté vystoupila ještě se svou skladbou. Mladší děvčata pak
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všechny v sále zaujala hudbou a tancem z filmu
Dívka na koštěti jako čarodějnice SAXANY.
Karnevalový rej zahájila jako každý rok „mašinka,“ ve které se představily všechny masky. Poté
začal vlastní program, který pro děti připravily
členky a členové SPŠ, tentokrát pod vedením
princezny Jany Navrátilové, která celé karnevalové dění výborně uváděla.
Děti soutěžily v různých disciplínách, např.
v židličkové, pití limonády na čas, pojídání párku,
v družstvech pak ve válce s novinovými míčky
nebo ve sbírání zátek od limonád apod.
Za jednotlivé soutěže dostaly děti sladkou
odměnu. Soutěže se setkaly s velikým ohlasem,
o čemž svědčí účast jak předškolních a školních dětí, tak i dospívající mládeže.
Po skončení soutěží následovala bohatá tombola a vyhodnocení nejlepších karnevalových
masek. Letos se jich sešlo opravdu hodně a bylo
těžké vybrat mezi přítomnými ty nejlepší.
Všem maminkám a babičkám patří dík za to,
že se svým dětem věnují a že pro ně připravily
opravdu velmi pěkné masky. Po skončení programu následovala volná zábava a prodej boha-
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tého občerstvení, které zajišťovali členové a členky SPŠ.
Každoročně se na Dětských šibřinkách schází stále více dětí i rodičů. Doufáme, že příští rok
tomu bude také tak a že zcela zaplníme sál kulturního domu.
Školní ples
V sobotu 27. ledna 2007 uspořádalo SPŠ při
ZŠ a MŠ Troubky školní ples.
Předtančení patřilo již tradičně našim deváťákům, kteří se tímto symbolicky rozloučili se svou
školou, se svými učiteli a spolužáky. Pod vedením své třídní učitelky Mgr. Zdeňky Odložilíkové
předvedli opravdu velmi pěkné vystoupení.
Moderátoři večera, zástupci deváté třídy,
seznámili všechny přítomné v sále s jednotlivými žáky, s jejich sny a plány do budoucna. Poté
byl každý žák a žákyně slavnostně dekorován
stužkou s logem základní a mateřské školy, kterou jim slavnostně předala třídní učitelka spolu
s paní ředitelkou Mgr. Jitkou Pěchovou. Na závěr
děti poděkovaly všem svým vyučujícím, kteří je
učili od první třídy a předaly symbolickou kytičku.
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Popřejme všem dětem, aby začátek jejich nové
etapy života – přijímací zkoušky na střední školy
a odborná učiliště - dopadl co nejlépe a aby se
jim v životě vyplnilo vše, co si přejí.
Stužkování deváťáků se už stalo v Troubkách
tradicí a jsme rádi, že se našeho plesu účastní
stále více rodičů, ale i prarodičů. Určitě si vzpomněli na svá školní léta, kdy oni sami končili
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povinnou školní docházku na své základní škole. V jejich očích se určitě zaleskla i nějaká slzička štěstí a radosti.
Hojná návštěva plesu svědčí o tom, že se ples
setkává se stále větším ohlasem, a proto doufáme, že se i příští rok přijdete pobavit opět mezi
nás.
Za SPŠ Hana Kamelandrová

Blahopﬁejeme Markétû Vojtkové
za první místo v soutěži IV. Extraliga ARMWRESTLING v Podivíně!
Páka – Armsport – Armwrestling – Sportovní
přetláčení rukou či Kanadský zápas – všechno
jsou to názvy pro zajímavý, rychlý a dynamicky se
rozvíjející sport, mnohým známý pouze v zábavné formě z hospodské páky. Kořeny oficiální sportovní páky s pevnými pravidly, váhovými kategoriemi, předpisy pro organizaci soutěží, rozhodčími i registrovanými závodníky však sahají až do
roku 1967, kdy byla ve světě založena první novodobá světová organizace „páky“. ČESKÁ ASOCIACE PŘETLÁČENÍ RUKOU (ČAPR) je jedinou
oficiální organizací sdružující závodníky v armsportu (armwrestlingu) v České republice.
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„ZáleÏí nejen na síle, ale také na technice,“ ﬁíká vítûzka soutûÏe, Markéta Vojtková
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V Troubkách založilo v roce 2006 osm
nadšenců klub „ARMWRESTLING TROUBKY“.
Zúčastňují se soutěží v celé republice
a pokaždé se vrací s medailovým umístěním.
V letošním roce to byly například soutěže 10.
Golemova ruka a IV. Triglavská páka v Praze
a IV. Extraliga v Podivíně. V Těchto soutěžích
byla nejúspěšnější Markéta Vojtková, ale ani
ostatní členové klubu se nevraceli domů bez
medailí. Výsledkem jejich snažení je i nominace
na Mistrovství České republiky juniorů, kterého
se v dubnu zúčastní Markéta Vojtková a Jana
Suchánková. Přejeme jim hodně zdaru co nejlepší umístění.
Informace o tomto sportu a výsledky a umístění troubeckého klubu najdete na internetových
stránkách www.paka.cz.

Vítûzství ÏákÛ na fotbalovém turnaji v Tovaãovû
V úterý 13. 2. 2007 se žáci 8. a 9. třídy ZŠ
Troubky zúčastnili halového fotbalového turnaje
v Tovačově. Během soutěže se postupně utkali
s družstvy ZŠ Sv. Čecha a ZŠ náměstí Míru
z Kojetína a s domácím družstvem ZŠ Tovačov.
Kluci bojovali statečně a dvě výhry a jedna remíza jim zajistila první místo v turnaji a jako vítězové postoupili do oblastního kola ZŠ v Hrani-

cích. V tomto oblastním kole, které se konalo
v pátek 23. 3. se umístili na velmi pěkném 3. místě. Gratulujeme!
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Velikonoce

ní pokrmy (beránek, mazanec, chléb, vejce
a víno). Například na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Bylo zvykem, že každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Jinde zase hospodáři odnášeli kousky pokrmů nebo trochu vína na zahradu, na pole a do
studně, aby měli dobrou úrodu a dobrou vodu.
Pondělí velikonoční je dnem, kdy chlapci
chodí s pomlázkou vyšlehat děvčata, aby byla
po celý rok čilá a zdravá. Tento zvyk je dodnes
živou tradicí a je zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc.

Název velikonoce pochází z „velké noci“ ze
soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Datum Velikonoc, tzv.Božího hodu
velikonočního, připadá na neděli, kdy je poprvé
po prvním jarním dnu (po 21. březnu) měsíc
v úplňku.
V následujících letech bude první neděle
velikonoční: dne 8. 4. 2007, 23. 3. 2008, 12. 4.
2009, 4. 4. 2010.
První neděli velikonoční všichni spěchali do
kostela, neboť v tento den se světily velikonoč-

Ukázky z koledování
Vrbové tatárek,
mloví jednó v roce,
má zlatá děvčino,
dáš-li ty mně srdce?
To je moje srdéčko,
dávám ti ho z lásky,
nevracej ho zpátky.
(z Hané – Olomoucko)

Paní kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá, uhlídáme!
Paní kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte …
(z Moravy)

Z velikonoãních pranostik
Je-li Zelen˘ ãtvrtek bíl˘, tak je léto teplé.
Pr‰í-li na Velk˘ pátek, je k doufání úroda.
Pr‰í-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tﬁe‰ní.
Pr‰í-li o velikonoãním hodu, bude v létû nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.
Vybráno z knihy Lidové obyčeje – Martin Bestajovský.
Hana Obrtelová

Spoleãenská kronika
V mûsíci lednu 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Vlastimil Ra‰ka
Marie Kratochvilová

65 let

Jarmila Kamelandrová
Ladislav Mrtv˘
Ladislav Vojtek

70 let

Alena Vojtá‰ková
Milada Koﬁínková
Antonín VoÏda
AneÏka Chalánková

75 let

Josefa Pode‰vová
AneÏka Baranová
AneÏka Záhorová
Anna Zatloukalová

80 let

Libu‰e Jehláﬁová

85 let

Marie ·palková
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V mûsíci únoru 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Antonín Surma
Jaroslav Zachariá‰

65 let

Jan Kelnar

70 let

Franti‰ek Koleãáﬁ

75 let

Marie Ra‰ková
Libu‰e Sklenáﬁová
Milu‰e Ra‰ková

V mûsíci bﬁeznu 2007 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Franti‰ek ·palek
Franti‰ka Vránová
Josef Zatloukal
Miroslava Brázdová

65 let

Alena Sklenáﬁová
Ludmila Dvoﬁáková
Vûra H˘bnerová
Marie Mrtvá

70 let

Marie âervinková
Vlasta Smolková

75 let

Rostislav ·váb

80 let

Milada Vojtá‰ková
Marie Krko‰ková

V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.

Vítání obãánkÛ
Omlouváme se tímto Sárince Hromkové a Anetce Gregovské za záměnu fotografií v Troubeckém
zpravodaji č. 4/2006 a můžete se ještě jednou podívat, jak jim to sluší!

Sára Hromková

Aneta Gregovská

V neděli 25.3.2007 byly na slavnostním obřadu zapsány do svazku obce tyto děti:

Ondﬁej Mrtv˘

Vladimír Majar

Filip Kasprzyk
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Nikol AmbroÏová

Jakub Miler

Jakub Hradil

S upřímnou radostí jsme je přivítali mezi naše spoluobčany
s přáním, aby je po celý život provázela láska a úsměv rodičů,
a aby po celý život myslely na domov s láskou a vděčností.
Děkujeme paní učitelce Daně Otáhalové a žákyním z hudební
školy za hudební program, také děkujeme dětem z mateřské školy za jejich vystoupení a paním učitelkám Veronice Mlčochové
a Olze Bršťákové, které je na vystoupení připravily.

Tomá‰ Petrovsk˘

Kolik nás pﬁibylo
Filip Kasprzyk
Jakub Miler
Nikol AmbroÏová
Marie Létalová
Terezie Létalová
Jakub Hradil
Tomá‰ Petrovsk˘
Do botníku přibudou teď navíc botičky, na stůl
jedna lžíce, do pokoje postýlka a do všech srdcí mnoho radosti.
Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka a přejeme Vám, aby přineslo do Vaší rodiny
hodně lásky, smíchu a něhy. Ať s ním prožíváte
mnoho radosti a šťastných chvil.

Opustili nás
AneÏka Îelezníková
Marie Kristinková
Josefa H˘bnerová
Ervín Zatloukal
Jaroslav Tvrd˘
Alois Obrtel
Stanislav Hrabal
Kdo milován byl – nezemřel.
Všem pozůstalým projevujeme tímto upřímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého člověka.

Z evidence obyvatel
K 1. 1. 2007 je v obci Troubky hlášeno k trvalému pobytu 2001 občanů.
K 28. 2. 2007 je v obci hlášeno 2005 občanů.

Připravila Ilona Sychravová
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Statistika - rok 2006 (počáteční stav 2010 obyvatel)
Mûsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Pﬁistûhování
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

CELKEM

Narození
3
1

1
1
1

4
5
2

1

2
5
2
1
1
25

1
1

Odstûhování
-1

-1
-2
-5
-2
-3

Úmrtí
-1
-1
-2
-1
-1

-1
3
1
1
3
1
1
1
2
2
1

-2
-2
-3
-2
-1
-4
-2
-5
-2
-1

1
24

-39

-1

-1

-2
-3
-1
-2
-1
-2
-19

Celkem
2
0
0
-2
-1
-6
-2
-3
5
4
3
1
-2
0
-1
0
-3
0
-3
-5
4
0
1
-1
-9

Stav
2012
2010
2003
1998
2007
2011
2009
2008
2005
1997
2001
2001

V˘mûna ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ
V květnu 2005 Poslanecká sněmovna prodloužila termín povinné výměny řidičských průkazů (zákon
č. 361/2000 Sb.). Do konce roku 2007 je povinná výměna průkazů vydaných v letech 1964–1993.
Prodloužené lhůty:
Řidičské oprávnění vydané
1. 7. 1964–31. 12. 1993
1. 1. 1994–31. 12. 2000
1. 1. 2001–30. 4. 2004

Povinná výměna do:
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Výměna se týká všech průkazů, jež byly vydány policií, tj. najdete na nich zkratku Dopravního inspektorátu (DI) nebo nápis VB či Policie ČR.
Od 1. května 2004 se u nás vydávají řidičské průkazy se znakem EU. Jsou to růžovomodré plastové karty o velikosti 54 x 86 milimetrů, tedy o polovinu menší než růžové v plastikovém obalu.
Doporučujeme občanům nenechat výměnu na poslední chvíli, ale k výměně využít celého prodlouženého období.
Ilona Sychravová
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Na‰i dopisovatelé
Do světa fantazie, kouzel, děje plného napětí a nakonec překvapivého rozuzlení nás zavede
povídka s názvem ČLOVĚK NEBO ČARODĚJ.
Jejím autorem je náš spoluobčan Pavel Jehlář.
Tato povídka není jeho prvním literárním projevem. Jako většina obyvatel naší obce, i on bydlel s rodiči po ničivé povodni v roce 1997 mimo
Troubky. Rodina byla ubytovaná v Ústavu sociální péče v Kokorách. Zde začal Pavel sepisovat
své zážitky z povodně. Jeho článek vyšel v časopise pro tělesně postižené, do vysílání ho zařadila i rozhlasová stanice Brno. Česká televize
Praha připravila na podkladě článku televizní
relaci pro pořad Klíč.

Za odměnu byl Pavel pozván do Prahy na
vyhlášení cen. Bylo to setkání vozíčkářů, kteří
podobně jako on prožili povodeň a své zážitky
a vzpomínky literárně zpracovali.
Akce se konala pod záštitou Václava Klause
(tehdy byl ve funkci ministra financí), ministra
zdravotnictví, ministra práce a sociálních věcí
a dalších osobností.
Hostitelkou a moderátorkou celého odpoledne byla televizní hlasatelka Saskia Burešová.
Pavel za svůj článek obdržel věcnou cenu –
tiskárnu k počítači.

âlovûk nebo ãarodûj?

klíč do zámku, otevřel dveře a seběhl po schodech dolů do sklepa. Čím víc se blížil k laboratoři, tím větší cítil chlad. Napadlo ho, že zase
nehřeje topení, které často zlobilo. Pomyslel si:
„To bude den“. Otevřel dveře a byl mile překvapen, že je vše při starém. Možná, že by se nestalo nic zlého, kdyby nevzal do rukou knihu, aby ji
uložil na polici. Začala ho pálit.
Upustil ji z ruky, když upadla na podlahu, otevřela se a vyskočil z ní čaroděj, kterého viděl včera večer. Profesor Kolovrat se vylekal. Čaroděj
chytil ustrašeného muže za ruku a dovlekl ho
k protější zdi. Vytáhl kouzelnou hůlku, kterou měl
za pasem a namaloval na zeď před sebou malá
dvířka. Profesor se divil, když se otevřela a čaroděj i s ním vklouzl do podzemí. Dvířka okamžitě
zapadla a hned nato zmizela, jakoby tam nikdy
nebyla.
Až pak si profesor začal čaroděje všímat. Byl
vysoký, ošklivý a na rukou měl místo nehtů drápy. Měl z toho pohledu hrozný pocit. Přál si, aby
to byl sen, ze kterého se vzbudí a bude dobře.
Čaroděj vlekl vystrašeného muže za sebou jako
pírko. Chudák profesor Kolovrat měl dojem, že
jeho ruka vrostla do čarodějovy ruky. Snažil se
vytrhnout ze sevření, ale marně. Profesor si připadal strašně. Myslel si, že to nikdy neskončí,
chvílemi mu připadalo, že letí vzduchem. Profesorovi se točila hlava, nevěděl, čí je. Nešťastníkovi proběhl hlavou celý život. Přemýšlel nad tím,
koho urazil a komu ublížil. Nedokázal si odpově-

Profesor Kolovrat žil sám, neměl ženu ani děti
a přátelé, které měl, se k němu pro jeho divné
chování otočili zády. Podivínský profesor Kolovrat
zůstal sám. Nyní seděl ve své laboratoři, kolem
sebe měl virgule a jiné nádoby plné tajemných
prášků a tekutin. Na stole stála konvice kávy. Do
toho všeho se pramálo hodila pohádková knížka, v níž profesor listoval. Jako kluk měl rád
pohádky a strašidelné příběhy, a to mu zůstalo.
Právě tato kniha se černokněžníky a podobnými postavami jen hemžila. Při jejím čtení se
natolik vžil do postavy čaroděje, že se přistihl, jak
velice touží být čarodějem. Touha po změně rostla víc a víc. Příběh pohádky už téměř nevnímal,
přestal obracet stránky, díval se jenom na podobiznu čaroděje před sebou. Potil se a bylo mu
zle, nalil si kávu.
Když se napil, zaklel, byla hořká. Z roztržitosti si nasypal do kávy něco jiného než cukr, ani to
nepoznal. Jakmile se napil, ulevilo se mu. Zavřel
knihu a šel domů spát.
Když se ráno vzbudil, cítil se výborně, děsivé
představy ze včerejška byly ty tam. Trochu se bál
své milované pohádkové knížky a řekl si, že ji
dnes raději neotevře. Dalo by se říct, že si to přímo nařídil.
Profesor vstal, posnídal a vyšel ze dveří. Chudák netušil, že ho čekají velké problémy a příkoří. Bylo chladné ráno, když muž došel k domu,
kde měl svou laboratoř. Byla mu zima. Zastrčil
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dět, ale ulevilo se mu, když ucítil, že sevření
povoluje. Přemýšlel proč.
Čekal, co bude. Netrvalo dlouho a čaroděj
i profesor přistáli na pevné zemi. Jakmile čaroděj promluvil, profesora zamrazilo, jeho hlas připomínal padající kamení. Pomalu se bál promluvit, aby neslyšel ze svých úst něco podobného.
Čaroděj hřímal: „Ty sis myslel, že s pohádkovými zázraky si můžeš hrát a vysmívat se jim?
To si tvrdě odpykáš. Za to ti ručím! Budeš všem
sloužit, pokud tě nepropustím a jestli se toho
někdy dočkáš, to opravdu nevím.“ Profesor strnule naslouchal, neodvážil se otevřít ústa a měl
dojem, že na místě zapustil kořeny.
Čaroděj profesorovi spílal a urážel ho ještě
dlouho. Nakonec řekl: „Ty se teď budeš jmenovat Trefimur a budeš sloužit všem čarodějům
a čarodějnicím, kteří zde jsou! A teď Tě, Trefi,
zavedu do sluje, kde budeš bydlet.“ Profesor
málem omdlel, když do sluje vstoupili. Bylo to
doupě plné pavučin, myší, netopýrů a podivného zápachu. Nad vchodem visel velký netopýr.
„Ten tě bude hlídat,“ prohodil Čáryfuk. Vylezl
ze sluje, něco zamumlal, rozevřel plášť a odletěl.
Jakmile zůstal profesor sám, myslel na to, jak ve
sluji přežije. Zatočila se mu hlava. Teď si uvědomil, že od rána nic nejedl.
Přemýšlel, jak upravit syrové maso, které mu
Čáryfuk zanechal. Slídil po sluji a v zastrčeném
koutě našel malé vřídlo. Z díry v zemi tryskal gejzír vroucí vody. Pod gejzírem vyhloubil na dně
jamku a do ní vložil plochý kámen. Na něj položil kousek masa, který oddělil ostrým špičatým
kamenem. Doufal, že se maso uvaří. Zjistil, že
velký netopýr spí, proto vyšel ze sluje na palouček, který byl porostlý hustou trávou a bylinkami.
To se hodilo. Natrhal několik bylin a divoký česnek na ochucení masa. Přemýšlel, že tolik druhů bylin se nenajde na celém světadíle. Neuvědomil si, že není na zemi, ale v říši pohádek.
Když se tiše vracel do jeskyně, netopýr-hlídač
stále spal.
Byl rád, že spí. Musí toho využít. Pokusí se ho
znehybnit, aby měl od něho pokoj. Upletl z divokého česneku věnec a chystal se ho položit na
skalní římsu, kde visel netopýr. Ale římsa byla příliš vysoko, profesor na ni nedosáhl. Požádal
o pomoc holuba, který jeho přání splnil. Svého
hlídače se tedy Kolovrat zbavil. Až se netopýr
probudí, nebude se moci hnout z místa.
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Netrvalo dlouho a netopýr se probudil. Když
poznal, že je uvězněn, začal prosit o svobodu.
Zároveň sliboval, že mu prozradí, čeho se Čáryfuk bojí. Ale profesor na sliby nedal. Dělal, že
netopýra neslyší. Ten mezi prosbami a sliby neustále mumlal slovo „růže“. Profesor pochopil, že
Čáryfukova moc zmizí, když ucítí vůni růži. Rychle se vytratil z jeskyně, na šípkovém keři natrhal
kytici růží a vrátil se zpět.
V tu chvíli netopýr pochopil, že prozradil profesorovi Čáryfukovo tajemství. Styděl se za to,
ale hlavně se bál pomsty. Tušil, že bude hrozná
a umínil si, že svou chybu napraví. Chudák, nevěděl ani, že udělal další. Přemýšlel totiž nahlas
a profesor vše slyšel. Ale tvářil se, jakoby nic.
Klidně odešel k vřídlu, kde se vařilo maso.
Poznal, že se vřídlo osvědčilo. Byl to dokonalý
zdroj tepla. Vařené maso vonělo po celé sluji.
Maso položil na list lopuchu, obložil divokým česnekem, bylinkami a dal se s chutí do jídla. K úplné spokojenosti mu chyběl jen chléb. Ten se
nedal ničím nahradit.
Oběd zapil studenou vodou, která se držela
v jamkách. Po obědě s obavou čekal, kdy přijde
Čáryfuk. A dočkal se, protože se děly nevídané
věci, které se stávají jen v pohádkách. Země se
začala třást, oblohu protínaly blesky, před vchodem se objevila ohnivá koule, ze které se vyloupl
Čáryfuk. Začal řvát: „Dej pryč ty růže!“
Profesor na to odpověděl: „Vím, že ti růže
berou tvoji kouzelnou moc a nutí tě dělat dobré
skutky. A právě teď jeden uděláš! Vrátíš mi lidskou podobu a propustíš mě na svět!“ Čáryfuk
koulel zlobně očima, ošíval se a pak zamával
kouzelnou hůlkou a něco zamumlal. Profesor cítil,
jak se mění. Z rukou mu zmizely drápy, kůže na
obličeji byla zase hladká. Opatrně sáhl za pas
a vytáhl větvičku růže a zamával jí před Čáryfukem. Ten zařval, jakoby ho polil vřelou vodou
a upustil kouzelnou hůlku na zem. V ten okamžik
se začal zmenšovat, až se proměnil v malý
kámen, který se s praskotem rozpadl na prach.
Profesor sebral ze země hůlku, otočil se ke stěně, nakreslil na ni dvířka a klíč. Pomyslel si: „Ať
jsem zase doma!“ V tu chvíli se probudil, otevřel
oči a zjistil, že to vše byl sen.
Kolem něho v pracovně byla tma. Seděl u stolu, hlavu položenou na rukou. Ještě se kolem
sebe podíval, aby se utvrdil, že je opravdu ve své
pracovně. Pak teprve odešel domů.
Pavel Jehlář
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A léta bûÏí... aneb promûny ãasu
Český jazyk – díky své bohatosti - zná spoustu výrazů, které se vztahují ke slovu čas.
Říkáme, že čas běží, utíká, letí, plyne jako
voda, čas nezastavíš, časy se mění, pracovně
vytížení jedinci říkají, že čas je jejich nepřítelem
apod.
Při výběru tématu pro tuto rubriku jsme se rozhodli, že zjistíme, jakými proměnami času prošlo
v naší obci zařízení pro naše nejmenší – mateřská škola. Zalistovali jsme tedy v jednotlivých
svazcích obecní kroniky a se získanými poznatky vás ve stručnosti seznámíme.
Prvním krokem obce v péči o děti matek pracujících v zemědělství bylo zřízení žňového útulku v roce 1945. Jak už napovídá sám název, toto
zařízení bylo v provozu pouze během žní. Útulek
se nacházel v ulici Dvůr, v prostorách, ve kterých
se původně nacházely byty úředníků zaměstnaných v panském dvoře, jehož majitelem byl David
rytíř z Guttmannů.
Později zde byly byty učitelů obecné školy
v Troubkách. Pamětníci si jistě vzpomenou, že
zde měla až do skončení 2. světové války své

kanceláře také pošta. Ředitelkou žňového útulku se stala Terezie Žeravová z Buku. Zemědělský útulek – už s celodenním provozem – byl zřízen v roce 1949. V poválečné době docházelo
ve školství k častým reorganizacím, a tak byl
v roce 1951 zemědělský útulek zrušen a zřízena mateřská škola. Po nejdůležitějších stavebních úpravách byla umístěna v budově bývalého
hostince paní Anny Skřenkové na Loučkách.
Funkci ředitelky zastávala Marie Pospíšilová
z Přerova.
Pro nedostatečnou kapacitu stávající budovy
(velký počet dětí) byla v roce 1957 zahájena stavba druhého oddělení MŠ v Kozlovské ulici. Slavnostní otevření se konalo 23. března 1959. Ředitelkou školy zůstává nadále Naděžda Doupalová z Přerova.
V dubnu r. 1982 byla zahájena výstavba nové
dvoutřídní mateřské školy v lokalitě Na Dolách.
Slavnostní uvedení MŠ do provozu se uskutečnilo 31. srpna 1984. Ve vedoucí funkci zůstává Marie Obrtelová se svými kolegyněmi: Jarmilou Kamelandrovou, Zdenou Gregovskou,

Stará budova (bývalý hostinec) mateřské školy – 1. oddělení
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Zdenou Moučkovou, Ivetou Zbožínkovou a Vladimírou Janouškovou.
Do nové MŠ se přestěhovalo 2. oddělení
z Kozlovské ulice, v 1. oddělení (bývalém hostinci) zůstávají nejmladší děti. V budově v Kozlovské ulici je od 1. září 1985 umístěna Školní
družina při ZŠ v Troubkách.
V roce 1993 je zrušeno oddělení nejmladších
dětí, v budově je zřízena prodejna zahrádkářských potřeb. Po povodni v roce 1997 byl na mís-
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tech obou budov MŠ postaven penzion pro občany, kteří při povodni přišli o své domovy.
V roce 2004 se stala Mateřská škola v Troubkách součástí příspěvkové organizace obce, která nese název Základní škola a Mateřská škola
v Troubkách. V posledních letech se zvýšil počet
narozených dětí v Troubkách, proto bylo v roce
2007 otevřeno nové oddělení pro nejmenší děti
LK
v prostorách školní družiny.

Nová budova v Kozlovské ulici – 2. oddělení

Nově postavená mateřská
škola Na Dolách
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Snímek z roku 1960 zachycuje děti z MŠ (v popředí) a ZDŠ při vítání tehdejšího prezidenta republiky Antonína Novotného, který navštívil troubecké JZD. Ani se nechce věřit, že
z mnohých těchto 5 a 6-letých capartů jsou dnes babičky a dědečci.

To je panečku jízda! Až se nám zatočila hlava.
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Z roztomilého chlapečka se stal velký podnikatel. Poznáváte ho?

V přírodě nám bylo nejlépe. Podoba se nezapře. Zleva: Ivana Brázdová, Marie Kristinková, Jarmila Gregovská, zástupce silného pohlaví – Bohumil Frgal, Božena Kamelandrová
a Petra Jehlářová.
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Spoleãenské dûní
Troubeãtí myslivci bilancují
Novodobá éra Mysliveckého sdružení Troubky
má datum svého zrození v roce 1997. Tehdejší
členové se rozhodli k rozdělení dlouho trvajícího
spojení Troubky-Henčlov na dva samostatné celky. Při rozdělení dostali Henčlovští do věna traktor a zahradní nábytek a na troubecké připadla
vybavená místnost v troubeckém kulturním domě.
Tedy sudičky se nepředaly, ale startovní čára byla
pro obě sdružení v podstatě shodná. Nechejme
běžet henčlovské myslivce svou trať a věnujme
se tomu, co se za posledních deset let událo
v Troubkách.
První kroky novorozence byly ztíženy červencovou povodní v roce 1997. Porovnání osobních
tragédií občanů obce a úsilí naprosté většiny
z nich při odstraňování následných škod není na
místě srovnatelné v porovnání se škodami na zvěři a mysliveckých zařízeních, ale rána to byla pro
spolek, který byl v plenkách, toho nejhoršího
kalibru, který si dovedeme představit. Je však víc
než pustou pravdou, že nezbývalo nic jiného, než
Stﬁelnice Na VlaÏné

zatnout pěsti, sklonit hlavu a pustit se do nekonečné práce. Je třeba poděkovat těm, kteří se
snažili zmírnit následky povodně a v prvních krocích pomohli finančně, či zazvěřením.
Prvotním cílem bylo vybudovat zázemí pro
svou činnost. Byl zvolen objekt bývalé konírny
zemědělského družstva, kde byli v dřívější době,
jak vyplývá z názvu, ustájeni koně. K tomu však
bylo nutno odkoupit přilehlé pozemky. Téměř
každou neděli, a ve finiši i mimo ni, se potili myslivci a jejich přátelé při generální opravě budovy.
Od rozbití podlah, nahození zdí, výměny oken,
vybudování sociálního zázemí, se prostě mimo
pokrývačů, protože střecha zůstala původní,
vystřídaly v práci všechny stavební profese. Už
v červnu 1999 zapaluje starosta Troubek slavnostně oheň v krbu u příležitosti slavnostního
otevření Konírny.
Ta od té doby zaznamenala mnohá další
vylepšení a v dnešní podobě pojme kolem 60-ti
návštěvníků a je využívána nejen myslivci, ale
i širokou veřejností. Postupně byl dobudován
betonový „parket“ s altánkem pro muzikanty, zve-
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lebeny další hospodářské budovy v areálu. Celý
objekt je osázen zelení a v nejbližší době čeká
i Konírnu nový kabát. Prostě ideální prostředí.
Souběžně s budováním Konírny vznikala i střelnice Na Vlažné. Pionýrem bylo lovecké kolo
s posezením z bývalého seníku. První asfaltové
terče na oficiálně povolené střelnici vyletěly již
v roce 1998. Následovně přibyl americký trap
(baterie), na 1. máje v roce 2001 nebyla na střel-
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nici vztyčena „májka,“ ale vysoká věž, ze které
létají asfaltoví holubi ve výšce 22 metrů. Dlouho
na sebe nenechala čekat ani disciplína zajíc na
průseku a dokonce i milovníci „kuličky“ se mohou
trefovat do terčů ze svých malorážek. Mimo dvou
hlavních soutěží trojčlenných družstev v červnu
a jednotlivců v srpnu, jsou pořádány střelecké tréninky i závody místní. Střelnice určitě nezahálí
a naplánovány jsou další úpravy v její prospěch.

pro nákup ãi
Burza není urãena jen
pro pﬁátelské
prodej, je to rovnûÏ ãas
posezení na Konírnû

Myslivecká zařízení – zásypy, seníky, krmelce,
napajedla, posedy a kazatelny se počítají na
desítky. Nezbytná je jejich údržba s případným
nahrazením těch zařízení, které již dosloužily, či
budování nových v místech, kde se ukáže jejich
potřeba. Postupně byly vybudovány tři voliéry pro
odchov pernaté i srstnaté zvěře. Automatické je
zajištění zásob všech druhů krmiv pro zimní
období, kdy zvěř strádá nejvíce.
V průběhu roku dostávají pevné místo v kalendáři, mimo již uváděné střelecké soutěže, i další
aktivity. Od 50. let minulého století zahajují mys-

livci v Troubkách plesovou sezonu. Už téměř
šedesát let se používají při plese pro slavnostní
výzdobu namalované plachty s mysliveckou
tematikou z troubeckého okolí. Nechtěnou jedinou pauzou byla výjimka po povodni 1997, kdy
nebyl zprovozněn kulturní dům.
Už šestý rok bude květen vyhrazen burze mysliveckých a rybářských potřeb. V doprovodném
programu předvádějí své umění sokolníci s patřičným výkladem pro diváky. Na své si přijdou
i děti, ty jsou za nastřílené body ze vzduchovky
odměněny sladkým pamlskem.
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Neporušená je rovněž novodobá tradice
k Měsíci myslivosti – červnu. Při živé hudbě
mohou troubečtí myslivci alespoň částečně splatit svůj dluh svým přátelům a pomocníkům
v podobě opečeného vepře, dobrého pití. Součástí této akce je i slavnostní pasování nových

lovců srnčí, jelení či černé zvěře.
V době začínajícího podzimu je troubecký revír
k dispozici sokolníkům. Mezinárodní třídenní setkání ukazuje, co se dravci naučili a co je třeba
ještě vypilovat k jejich dokonalosti.
souãástí
Trubaãi jsou nedílnou
akcí
naprosté vût‰iny na‰ich

om z honÛ
Slavnostní v˘ﬁad po jedn
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V podstatě žádná myslivecká akce se v Troubkách neobejde bez mysliveckého troubení.
Když trubači z vlastních řad, někdy doplněni
o jejich hudební přátele, přitlačí k ústům své borlice, je až dojemně mrazivé poslouchat halali při
výřadu, poctě ulovené zvěři, za asistence obce
ztichlé podzimním podvečerem. A s úrovní provedení honů na drobnou pernatou a srstnatou
zvěř nejsou Troubky rovněž určitě na štíru. Již
vzpomínané troubení u zahájení, průběhu
i zakončení honu dává lovu úplně jinou váhu.
Uzenina z udírny přímo na místě po skončené
leči jistě ke svačině přijde vhod každému účastníkovi honu. Rovněž poslední leč na Konírně
s humorným mysliveckým soudem, to je specifický kolorit hlavních troubeckých honů. Stopadesáti kusové výřady drobné zvěře nejsou výjimkou.
Veškerá činnost a aktivity tohoto sdružení jsou
založeny sice na dobrovolné bázi, ale také na
jasně stanovených a srozumitelných pravidlech
pro všechny členy bez rozdílu. Platí zde dvojnásob okřídlené „bez práce nejsou koláče“. Průměrně odpracovaných 120 – 140 „brigádnických“
hodin na hlavu za rok musí být někde vidět.
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itelní psi
Kvalitní, lovecky upotﬁeb
jmostí
jsou v Troubkách samozﬁe

ná na‰iSlavnostní tabule pﬁiprave
na Silvestmi drah˘mi manÏelkami
.
rovkém honu na Konírnû
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Je víc než dobré, že vztahy s Troubeckou hospodářskou, ZELTREM a dalšími subjekty jsou na
velmi solidní úrovni, že obecní úřad se nechová
macešsky a podává pomocnou ruku, kde jen
může, to jsou aktiva, která nejsou všude k mání.
V žádném případě by však nebylo možno naložený náklad troubeckých myslivců táhnout bez
pomoci rodinných příslušníků – manželek, přítelkyň a mnoha dalších přátel – nemyslivců. Za to
jim všichni členové sdružení opravdu děkují
a věří, že jim jejich náklonnost vydrží i do
budoucna.

Během posledních deseti let odešlo šest dlouholetých členů za patronem myslivců svatým
Hubertem. Pánové Mateřánka, Marek, Mrtvý,
Stavinoha, Smolka a Obrtel však určitě spolu
s dalšími osobnostmi troubecké myslivecké historie, již dříve zesnulými, a to nejen za posledních deset let, kontrolují každou šlápotu svých
následovníků v troubeckém revíru a je jenom
dobře, že se za jejich současnost nemusí před
Hubertem ani před bohyní lovu Dianou stydět.

Modeláﬁsk˘ krouÏek

ství České republiky pak Pavel Zatloukal. Mezi
úspěšné soutěžící patřil také Milan Kopřiva.
Po několika letech půstu prošel sítem několika
desítek modelářů Petr Raška, účastník pěti mistrovství České republiky žáků. Na mistrovství ČR
ve Vamberku obsadil 2. místo a od titulu ho dělily pouhé 2 vteřiny. K dalším účastníkům mistrovství patřil Martin Smolka.
Že nemáme dobré žáky jen v katerogii jednotlivců, svědčí i úspěch dvojice J. Skřenek
a A. Kubita. Málokdo si dnes vzpomene, že v roce
1989 se J. Skřenek stal mistrem ČR v kategorii
A3.

Ve dnech 10. a 11. března 2007 uspořádal
Modelářský klub Troubky výstavu modelů u příležitosti 30 let jeho vzniku. Zachovalá zakládající
listina pochází z roku 1976. U zrodu klubu stáli J.
Skřenek a J. Strnadel. Od začátku své činnosti
byl kladen velký důraz na práci s mládeží. Že to
byla správná cesta, dokazují výsledky jeho členů.
Za 30 let své činnosti se našemu klubu podařilo
vychovat několik špičkových soutěžících, kteří ve
své době patřili ke špičce v České republice. Průkopníkem soutěžního létání v kategorii házedel
byl Danek Brázda. Prvním účastníkem mistrov-

Luděk Judas
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Dalšími úspěšnými soutěžícími byli bratři Bálintové. Úspěšnější Lukáš obsadil na mistrovství ČR
žáků v Ústí nad Orlicí 2. místo. Posledními účastníky mistrovství ČR se v loňském roce stali Adam
Kubita a Karel Burian. Na své úspěchy si však
ještě musí počkat. I ti nejlepší jednou začínali.
K práci v klubu nepatří jen soutěžní létání, ale
i pořádání již několika úspěšných výstav,

leteckých dnů a mnoho dalších akcí. K těm
posledním patří dva ročníky drakiády pro děti.
Závěrem těchto vzpomínek patří poděkování
všem členům, jak dřívějším, tak i dnešním, za
dobrou reprezentaci klubu a obce Troubky po celé
České republice.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

ky do vyššího stupně plošného pokrytí, tedy
do JPO III.
Začátek roku je vždy věnován proškolení dobrovolných hasičů po všech odbornostech. Po
zařazení naší jednotky do JPO III se to jednalo
o 40 hodinové školení na funkci velitel a strojník.
Tato školení proběhla v Jánských koupelích.
V rámci okresu pak proběhla školení rozhodčích
pro soutěže v požárním sportu. Velitel sboru se
svým zástupcem připravili pro radu obce jmenný seznam 12 členů výjezdové jednotky včetně
tří náhradníků.Také záložní jednotka má 12 členů. Členové výjezdové jednotky musí mít zdravotní a odbornou způsobilost. Proto také garant
naší jednotky, mjr. Ing. Šindler spolu s velitelem
organizují odborná školení ve zbrojnici.
Únorové zastupitelstvo obce schválilo zřizovací listinu jednotky, a také rozpočet v kapitole

Bilancování naší celoroční činnosti proběhlo v pátek 22. prosince v hasičské zbrojnici.
Mezi našimi hosty jsme přivítali starostu obce,
velitele jednotek HZS územního odboru Přerov a zástupce z okolních sborů. V poněkud
rušnější atmosféře všichni přítomní vyslechli
hodnotící zprávu o činnosti sboru a výsledky
hospodaření sboru, jak s obecními, tak s vlastními finančními prostředky. Velmi podnětné
diskuze zaujal určitě příspěvek starosty obce.
Ten nám poděkoval za celoroční aktivitu
a zároveň nastínil povinnosti obce vyplývající
ze zákona o požární ochraně. Příjemně jsme
byli překvapeni zprávou o snaze obce zajistit
nové dopravní vozidlo. Starosta obce nás dále
seznámil s oficiálním zařazením naší jednot-

„Za přátele protivzdušné obrany“ J. Skřenek
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požární ochrana.V rozpočtu se počítá se zakoupením zásahových stejnokrojů a dýchací techniky.
Chtěl bych touto cestou občanskou veřejnost
seznámit se změnou koncepce rozvoje operačních středisek na úrovni krajů. Generální ředitelství HZS ČR rozhodlo utlumit činnost operačního a informačního střediska územní odbor Přerov. Od 1. 2. 2007 přebírá tuto činnost OPIS Prostějov. Telefonický kontakt je na čísle 950 775
010 (obecně) a 950 775 300 (pro velitele JSDH).
Touto změnou není samozřejmě dotčeno odbavování linek tísňového volání 112 a 150 ani rozsah poskytované podpory.
Plesovou sezónu jsme obohatili pořádáním
hasičského bálu. Celkem slušná návštěva se
určitě nejvíc těšila z bohaté tomboly a šťastní
výherci si domů odnesli hodnotné ceny. Naše
poděkování patří všem sponzorům, a také našim
členům, kteří finančně přispěli na tyto ceny.
Jarní měsíce nás co nejdřív donutí k úklidu
zahrádek a zahrad. Chtěl bych jen upozornit, že
platí stále zákon o zákazu plošného vypalování
trávy či strniště. Je možno, ale spálit trávu či klestí shrabané na hromadu. I tady je ale nutné dodržovat určitá pravidla. Mezi něž patří například
opuštění místa spálení až po úplném uhašení
ohně, či zalití vodou.

Každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství a v lesích je třeba předem oznámit
na operační a informační středisko hasičů.
Soutěžní sezóna našeho kolektivu mužů začala letos 31. 3. při noční soutěži hasičské všestrannosti v Radslavicích. Tento již 6. ročník tzv.
Radslavské přilby, prověřil členy družstva po
všech stránkách. Soutěž obsahovala 14 disciplín, mezi něž patří například zkušební testy
odborností, práce na vodě, první pomoc, práce
s lanem, opičí dráha, a také požární útok
s vodou, prováděný do kopce.
Klasické soutěže začnou okrskovým kolem
v květnu. Pohárové soutěže VC OSH třináctý
ročník Memoriálu Leopolda Koutného mají letos
14 soutěží. Naše tradiční soutěž O pohár Hané,
proběhne 17. června. Mladí hasiči začnou sezónu okresním kolem hry Plamen a dorostu, které
proběhne 25. – 27. 5. v Hranicích. VC OSH mladých hasičů má letos 10 soutěží. Věřím, že soutěžní výsledky u všech kolektivů budou ještě lepší, než v roce minulém Určitě jim všichni přejeme hodně úspěchů.
Vozidlo prvního zásahu TATRA CAS815 zasahovalo v noci z 13. 3. na 14. 3. při požáru rodinného domu v Tovačově-Anníně. Příčina rozsáhlého požáru s velkou škodou se šetří.

âesk˘ svaz chovatelÛ

čova a starosta naší obce Mgr.Radek Brázda. Na
schůzi se také mluvilo o tom, jak vystavovat
a proč vystavují pořád stejní členové. Že se má
vystavovat proto, abychom prezentovali svoji práci a ne aby zvířata získala co nejvíce titulů.

Vážení spoluobčané,
od podzimu, kdy jsme vás informovali o naší
činnosti, uběhlo několik měsíců. V naší organizaci proběhlo několik změn, a to jak ve vedení,
tak i v práci.
Podzimní výstavy jsou pryč, a to jak místní, tak
i klubové speciálky, které jsou zaměřeny vždy na
jeden druh zvířat. V lednu jsme byli pozváni na
zajímavou přednášku o chovu a výživě králíků.
Akce se konala v Tovačově v mysliveckém areálu, kde také proběhlo stolní posouzení.
Dne 4.února se uskutečnila naše výroční schůze. Zde se konaly nové volby do výboru a dohody o tom, co se v letošním roce bude dělat (práce na vylepšení areálu a hlavně datum letošní
místní výstavy). Našimi hosty byli přátelé z Tova-

František Němčák
starosta sboru
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Na závěr bychom Vás chtěli informovat o termínech výstav organizací v našem okrese podle seznamu vydaného okresní organizací:
Kojetín
Bochoř
Čekyně
Výkleky
Želátovice
Tovačov
Malhotice
Troubky
Dolní Újezd
Lipník 3
Přerov

místní výstava
speciální výstava mor. bělohlávků
místní výstava
místní výstava
místní výstava
místní výstava
místní výstava
okresní výstava
místní výstava
místní výstava
místní výstava
výstava Morava a Slezsko

20. 10.–21. 10. 2007
1. 12.–2. 12. 2007
5. 5.–6. 5. 2007
17. 5.–20. 5. 2007 na Výstavišti Přerov
16. 6.–17. 6. 2007
21. 7.–22. 7. 2007
5. 7.–6. 7. 2007
4. 8.–5. 8. 2007
8. 9.–9. 9. 2007
17. 8.–19. 8. 2007
13. 10.–14. 10. 2007
23. 11.–24. 11. 2007
Milan Kadlec

Hanáci
Náš hanácký soubor má momentálně na programu tvorbu nového tanečního pásma. Takže
náplní našich pravidelných zkoušek je především
trénink a pilování nového programu, kterým

bychom chtěli potěšit své diváky a příznivce.
Jsme rádi, že se mezi nás vrátili i někteří starší
členové Hanáku. Tito „staronoví“ tanečníci, jako
Hradílkovi, Novotní, Jana Vojtková nebo Eliška
Roubalová,(která sice zatím váhá, ale my s ní už
napevno počítáme), jsou dnes pilířem našeho
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souboru. Oceňujeme jejich spolehlivost a nadšení, se kterým ostatním členům pomáhají po
taneční i organizační stránce. Je to prostě super.
Máme také velkou radost z malého Hanáčku.
Je to naše základna na vzestupu. Evička Vojtková se jim maximálně věnuje a je to vidět. Děti
jsou dokonce rozděleny do dvou skupin, protože
už je jich tolik, že je není možné na jedné zkoušce zvládnout. Snažíme se je motivovat také tím,
že pro ně zajišťujeme co nejvíce vystoupení.
V neděli 25. 3. byli na soutěžní přehlídce v Tovačově a všichni jsme jim drželi palce.

O masopustu se Hanáci vyřádili při tradičním
vodění medvěda. Z této akce se stává velká událost v rámci celých Troubek, a pro nás, kteří tento maratón absolvujeme v maskách nebo
s hudebními nástroji, se z toho stávají druhé Velikonoce.
Tentokrát je to z naší činnosti všechno a na
závěr našeho krátkého příspěvku bychom rádi
vzkázali těm, kteří ještě váhají, že pozvání mezi
nás stále platí - pro děvčata i pro kluky.
Našim divákům děkujeme za přízeň a přejeme vám všem veselé Velikonoce.
Stanislav Vojtek, vedoucí souboru

Divadelní soubor OB Troubky Vás srdeãnû zve
na divadelní pﬁedstavení klasické pohádky (B. Nûmcová – R. Lo‰Èák),

SÒL NAD ZLATO
které bude uvedeno
v sobotu 14. 4. 2007 v 19.30 hod. a v nedûli 15. 4. 2007 v 15.00 hod.
v sále Kulturního domu v Troubkách.
Vstupné: dûti do 15 let 20,– Kã • mládeÏ a dospûlí 40,– Kã
Zveme v‰echny pﬁíznivce troubeckého ochotnického divadla!

Ze sportu
Tûlov˘chovná jednota Sokol Troubky
Zhodnocení činnosti za rok 2006
Výkonný výbor TJ Sokol Troubky svolal na
pátek 2. března do kulturního domu jednání 16.
valné hromady, které mělo na programu hodnocení uplynulého roku i volbu nového výkonného
výboru.
Po uvítání delegátů valné hromady a procedurálních záležitostech přišly na řadu zprávy
o činnosti a hospodaření za uplynulý rok.
Předseda TJ Antonín Ticháček ve svém
vystoupení seznámil delegáty valné hromady
s činností výkonného výboru za minulý rok, ale

připomněl i hlavní cíle uplynulého čtyřletého
volebního období, ve kterém se podařilo s konečnou platností zapsat do katastru nemovitostí
sportovní areál na Záhumení na vlastnický list TJ
Sokol Troubky a vymanit se tak z ,,kleští“ Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
který požadoval po TJ odkoupení tohoto pozemků za odhadní cenu 168.180,- Kč.
Připomněl to proto, že to byl jeden z hlavních
cílů minulého výkonného výboru - získat užívané
pozemky pro sportovní činnost bezúplatně, ale
také, že v mnoha tělovýchovných jednotách
a sportovních klubech přerovského regionu
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nejsou tyto majetkové záležitosti stále dořešeny
a některé tělovýchovné jednoty o dříve užívané
sportovní areály přišly. S konečnou platností byla
také dořešena mnoho let nepřehledná situace
s pozemky a budovami Na Zavadilce. Vykoupením pozemku pod klubovnou oddílu fotbalu,
zapsáním do katastru nemovitostí, mohlo dojít ke
geometrickému zaměření, oddělení sálu od šaten
a následné realizaci prodeje sálu.
Předseda konstatoval, že rozhodnutí výkonného výboru o prodeji sálu bylo správné, protože údržba objektu by si vyžádala velké investice,
ale hlavně smysluplné využití pro tento objekt TJ
nemá žádné.
Také nové stanovy připravené minulým výkonným výborem, které schválila valná hromada, přinesly bezproblémovou komunikaci tělovýchovné
jednoty s orgány státní správy, obchodními partnery, jasně vymezují osoby, které ji zastupují
a upravují vztahy mezi jednotlivými oddíly
a výkonným výborem.
Předseda TJ se ve svém vystoupení také
věnoval kontrole plnění usnesení minulé valné
hromady, které mělo dva zásadní body: stavbu
hřiště s umělou trávou a ukončení provozu autobusu. Minulá valná hromada podpořila požadavek zástupců fotbalového oddílu, aby v usnesení bylo výkonnému výboru doporučeno pracovat
pouze na variantě stavby hřiště o rozměrech
regulérního fotbalového hřiště. Projekt nabídnutý naší tělovýchovné jednotě - ,,podpora mládežnického fotbalu, hřiště s trávou třetí generace“ má ale svá specifika, je to hřiště pro mládež, proto menší a levnější. Tento projekt byl realizován
na stadionu TJ Spartak Přerov na místě škvárového hřiště a po necelém roce je hřiště s umělou trávou již v provozu.
V Přerově také nedokázali hřiště natáhnout ani
rozšířit, ale spokojili se s tím, co daný projekt pro
rozvoj mládežnického sportu dává a až nyní hledají finanční prostředky na rozšíření již stávající
plochy s umělou trávou.
Další rok provozu autobusu přinesl ztrátu 20
tisíc korun a výkonný výbor se ujistil, že dále nelze doplácet na přepravu hráčů oddílu fotbalu,
protože ostatní oddíly tuto službu nevyužívají.
Proto se výkonný výbor rozhodl ukončit provoz
autobusu a vyřadit jej z evidence vozidel
k 31. 12. 2006.
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V oblasti údržby předseda připomněl investici
140.000,- Kč do opravy poloviny střechy na sportovní hale, kde došlo k nalepení folie Euroflex
a stejná částka bude investována i v letošním
roce do druhé části střechy. Výkonný výbor požádal v této souvislosti o dotaci z programu na podporu sportu z Krajského úřadu Olomouc
o 60.000,- Kč. K dnešnímu dni má TJ informace,
že zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
částku 40 tisíc korun.
Z vystoupení hospodářky tělovýchovné jednoty Miroslavy Brázdové zveřejňujeme:
Příjmy TJ v roce 2006 činily
Výdaje
Hospodářský výsledek

1.428.634,- Kč.
1.362.405,- Kč
66.229,- Kč

Příjmy z pronájmů na sportovní hale činily
370.000,- Kč. Z této částky je patrné, že TJ nečeká pouze s nataženýma rukama na pomoc
jiných, ale je schopna si sama vydělat třetinu celkových příjmů na provoz sportovní haly.
Jaký je aktuální stav ve sportovní činnosti tělovýchovné jednoty bylo patrné z vystoupení předsedy, který konstatoval, že jednotlivé oddíly se
v uplynulém roce prezentovaly pouze se svými
průměrnými sportovními výkony a obsadily tak
i podobné umístění ve sportovních tabulkách jednotlivých soutěží. ,,Ke spokojenosti máme daleko, ale protože jsme se již přesvědčili, že i v naší
TJ lze dělat sport na dobré úrovni a jsme schopni vychovat úspěšné sportovce, pojďme doufat,
že naše trpělivost bude odměněna,“ přál si předseda TJ na závěr svého vystoupení.
Pak se ujal slova předseda volební komise
a provedl volbu nového výkonného výboru, který kopíruje odstupující výkonný výbor, pouze Ing.
Stanislav Mišák nahradil dlouholetého předsedu
oddílu kopané pana Josefa Macáka.
Na závěr poděkoval nově zvolený předseda TJ
Antonín Ticháček všem sponzorům, kteří finančně podporují činnost jednotlivých oddílů, ale především Obecnímu úřadu v Troubkách za finanční dotace na činnost a provoz sportovních zařízení, ale také materiální výpomoc při údržbě
sportovních areálů.
Antonín Ticháček
předseda TJ Sokol
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Oddíl kopané
LOS – SOKOL TROUBKY - JARO 2007
NEDĚLE 8. 4.

„A“ TROUBKY – LIPNÍK

16.00

NEDĚLE 8. 4.

ŽÁCI TROUBKY – MAJETÍN

13.00

SOBOTA 14. 4.

„A“ ŠTĚPÁNOV – TROUBKY

16.00

NEDĚLE 15.4.

„B“ TROUBKY – LOVĚŠICE

16.00

ŽÁCI

VOLNO

SOBOTA 21.4.

„A“ TROUBKY – KOŽUŠANY

16.30

NEDĚLE 22.4.

„B“ MOŠTĚNICE – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 22.4.

ŽÁCI TROUBKY – UHŘIČICE

13.30

SOBOTA 21.4.

PŘÍPRAVKA – LOVĚŠICE - turnaj

NEDĚLE 29.4.

„A“ TROUBKY – HNĚVOTÍN

16.30

SOBOTA 28.4.

„B“ TROUBKY – LOBODICE

16.30

NEDĚLE 29.4.

ŽÁCI TROUBKY – BRODEK

13.30

SOBOTA 28.4.

PŘÍPRAVKA – KŘENOVICE - turnaj

10.00

9.00

NEDĚLE 6. 5.

„A“ OPATOVICE – TROUBKY

10.00

NEDĚLE 6. 5.

„B“ BOCHOŘ – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 6. 5.

ŽÁCI BOCHOŘ – TROUBKY

10.00

NEDĚLE 6. 5.

PŘÍPRAVKA – KOJETÍN - turnaj

NEDĚLE 13.5.

„A“ TROUBKY – ČECHOVICE

16.30

NEDĚLE 13.5.

„B“ KŘENOVICE – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 13.5.

ŽÁCI TROUBKY – MOŠTĚNICE

13.30

SOBOTA 12.5.

PŘÍPRAVKA – TROUBKY - turnaj

9.00

NEDĚLE 20.5.

„A“ BRODEK – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 20.5.

„B“ TROUBKY – MAJETÍN

16.30

NEDĚLE 20.5.

ŽÁCI TOVAČOV – TROUBKY

14.00

NEDĚLE 27.5.

„A“ TROUBKY – PŘEROV

16.30

9.00

SOBOTA 26.5.

„B“ BRODEK – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 27.5.

ŽÁCI KŘENOVICE – TROUBKY

10.00

NEDĚLE 3. 6.

„A“ SLATINICE – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 3. 6.

„B“ TROUBKY – ZÁŘIČÍ

16.30

NEDĚLE 3. 6.

ŽÁCI TROUBKY – LOBODICE

13.30

NEDĚLE 10. 6.

„A“ TROUBKY – NÁMĚŠŤ

16.30

SOBOTA 9. 6.

„B“ STARÁ VES – TROUBKY

16.30

NEDĚLE 17. 6.

„A“ BÝŠKOVICE – TROUBKY

10.15

SOBOTA 16. 6.

„B“ TROUBKY – VLKOŠ

16.30
Pavel Němčák
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Vybrali jsme pro vás …
Co to znaméná, kdyÏ se ﬁekne „LYNâOVÁNÍ“
= potrestání pachatele davem pﬁímo na místû bez
ﬁádného soudu
Odedávna člověk věděl, že překročí-li zákony
platné ve společnosti, jejímž byl členem a dopustí se zločinu, bude následovat trest. Zpočátku se
lidé řídili zvykovým právem, později vznikaly psané zákoníky, které odstraňovaly libovůli ve stanovení trestu a za stejný zločin trestaly stejným
způsobem. Leckdy byly tresty přísné a měly vždy
sloužit i jako odstrašující příklad a varování pro
ostatní, nezřídka člověka více nebo méně rafinovaně fyzicky mrzačily.
V době vypjatých událostí, revolucí a válek se
stávalo, že i psaný zákon šel stranou, trestalo se
podle jiných měřítek a lidé brali právo a spravedlnost do svých rukou sami.
Takový byl i tzv. soudce Lynch, tj. zákon lidové justice, kdy docházelo ke svévolnému
potrestání pachatele, leckdy i údajného, přímo na
místě činu anonymním rozvášněným davem,
tedy bez jakéhokoliv soudu.
Do historie se tímto způsobem zapsali hned
čtyři Lynchové. Prvním z nich byl irský soudce

James Lynch, který vzal spravedlnost do vlastních rukou v roce 1393. Tehdy dal totiž oběsit
svého vlastního syna, vraha a lupiče, kterého
přesto soud k smrti neodsoudil.
Další Lynchové se neslavně „proslavili“ v USA.
Patřil k nim koncem 17. století John Lynch
v Severní Karolíně, Charles Lunch v 18. století
a W. Lunch ve Virgínii v 19. století.
I oni používali některé nelegální tresty, zejména vůči černochům.
K nejčastějším patřilo bičování nebo jiné fyzické týrání včetně pomazání provinilců (byť neusvědčených) kolomazí a jejich válení v peří až do
zadušení.
K takovým excesům docházelo zejména za
války amerických kolonií proti Velké Británii,
v době zjitřených vášní, kdy bývalo těžké udržet
zfanatizovaný a hysterický dav na uzdě.
LK

Moudrost slavn˘ch
RozváÏnost znamená vûdût, co je tﬁeba Ïádat a ãemu se vyh˘bat.
Îena svárlivá a rázná, rozumného mûní v blázna.

CICERO

TATARSKÉ P¤ÍSLOVÍ

Vût‰ina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky.

MOLIÉRE

Pomluva je daÀ z obratu, kterou platíme za popularitu.

SIR A. GUINNESS

Pﬁijmout nûjakou milost znamená prodat svoji svobodu.

P. SYRUS

âasto má mlãící tváﬁ v˘mluvná slova i hlas.

OVIDIUS

Smysl hry není ve vítûzství, ale ve hﬁe samé.
Plamen zkou‰í zlato, bída silné muÏe.
Jídlo na sousedovû talíﬁi nesol.
Rozum vládne moudrému, hlupáka tluãe holí.

J.LONDON
SENECA
BULHARSKÉ P¤ÍSLOVÍ
D .BAIRD
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Zadáno pro Ïeny
Kuﬁe a la baÏant
Rozporcované kuřecí maso, slanina, olej, máslo, 3 zrnka nového koření, celého pepře, bobkový list , cibule, česnek , sůl, paprika, hladká mouka, masox, případně koření na kuřecí maso.
Postup: očištěné maso naporcujeme, osolíme, posypeme kořením, prošpikujeme. Maso na oleji opečeme a vyjmeme, do výpeku
dáme nakrájenou cibuli, zbytek slaniny, česnek, koření, vše lehce
osmahneme, podlijeme vývarem z masoxu a opět opékáme kuře
za občasného dolévání vývaru a obrácení masa. Pečeme v troubě
nebo na pánvi na plotně. Měkké maso vyndáme z pánve, odstraníme za šťávy kuličky koření, vmícháme lžíci hladké mouky, osmahneme dáme maso a dolijeme šťávu. Chuť šťávy můžeme vylepšit
smetanou.Podáváme s těstovinami, rýží nebo bramborami.

Vajíãkov˘ salát
Čtyři natvrdo uvařená vejce, 10 dkg šunky, 1 uvařený brambor,
3 sladkokyselé okurky, 1 vařená mrkev, 2 lžíce sterilovaného hrášku, 1 lžička hořčice, sůl, pepř, majonéza, ocet, mletý cukr, cibule.
Postup: do mísy dáme na nudličky nakrájenou šunku, nastrouhaný brambor,okurky,mrkev,jemně nakrájenou cibuli, hrášek, vše
promícháme, ochutíme hořčicí, solí, případně cukrem, octem. Nakonec vmícháme nakrájená vejce a spojíme majonézou. Necháme
vychladnout a podáváme na krajících veky potřené máslem. Můžeme podávat na talíři a obložit zeleninou-kapií, rajčetem.

Ovocn˘ zákusek
2 pláty piškotu (1 plát -6 vajec 24 dkg cukru, 18 dkg hladké mouky), meruňková marmeláda, 1 litrová sklenice zavařených meruněk, 25 dkg másla, 1/4 l mléka, 13 dkg mletého kokosu, 1 čokoláda,
mletý cukr.
Postup: mléko svaříme s kokosem, máslo ušleháme a cukrem a vmícháme vychladlé mléko. 1 plát
piškotu potřeme meruňkovou marmeládou, druhý plát piškotu rozdrobíme a smícháme se zavařenými meruňkami,pokud bude hmota tuhá, můžeme přidat i šťávu z meruněk.Tuto hmotu rozmažeme na plát,jako třetí vrstvu namažeme rozmíchané máslo s kokosem, pro dospělé ho můžeme vylepšit i trochou rumu, máslovou nádivku posypeme strouhanou čokoládou.

DIA koutek
Pomazánka z uzeného masa
20 dkg uzeného masa, 5 dkg majonézy, 5 dkg
sterilovaného celeru, citronová šťáva, sůl.
Postup: uvařené maso pomeleme, spojíme
s majonézou, sterilovaným celerem, osolíme.
Zakapeme citronovou šťávou. Podáváme s rohlíkem.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2007

63

Rady hospodyÀkám
Drobenka u nás známá pod názvem „ posýpátko“ chutná lépe, přidáme-li do ní trochu vanilkového
pudinku nebo strouhaného kokosu.
Lesku na čokoládových polevách docílíme střídáním horka a ochlazení. Teplou polevu namažeme
JS
na vychladlý plát a vložíme na chvilku do mírně vyhřáté trouby a opět zchladíme.

Humor
Přistoupí chlápek k nějaké paní v supermarketu: „Můžete si se mou pár minut povídat?“
„A to jako proč?“
„Víte, ztratila se mi žena. A většinou, když mluvím s nějakou krasavicí, najednou se odněkud
objeví.“
Sedí muž v kuchyni a čte noviny. Vejde jeho žena a říká:
„Neměl bys číst potmě, zkazíš si oči!“
„Když už mám zkažený celý život, tak ty oči oželím taky,“ odsekne muž.
„Maminko, zítra nemusím do školy,“ raduje se druhák Petřík.
„Jak to?“ diví se maminka.
„Paní učitelka říkala, že toho, kdo se nenaučí básničku, nazpaměť, nechce ani vidět!“
„Bohužel vám zbývají už jenom tři týdny života,“ řekne doktor pacientovi.
„To nevadí.Dva si vyberu v létě a třetí si nechám na Vánoce.“
Učitel: „Namísto Sázava se vlévá do Vltavy můžeme obrazně říci, že Vltava pije Sázavu. Může
mi někdo z vás, žáci, uvést podobný příklad?“
Žák: „Prosím, ano. Místo tatínek pije Plzeň můžeme říci, že Plzeň se vlévá do tatínka.“
„Máte pěkné děti, pane. Všechny jsou vaše?“
„Ano. A čtvrté je na cestě.“
„Ó blahopřeji.A kdy ho čekáte?“
„Asi tak za půl hodiny. Poslal jsem ho pro cigarety…“
„Ten nový doktor je výborný, vyřešil problémy s mou manželkou!“
„A jak?“
„Utekl s ní!“
Žena chutná u kamarádky vánoční cukroví: „Trouba ti pěkně peče.“
„Ale co to dá práce, než ho k tomu donutím.“
„Věř mi miláčku, ani po svatbě tě nebudu nutit měnit tvé zvyky. Klidně si budeš moci chodit za
svými přítelkyněmi a já budu chodit za svými“.
„Kolik tě stál ten bourák, Béďo?“
„Osm set tisíc“.
„A proč v něm teda nejezdíš?“
„Ale nemůžu sehnat takovou gumičku do brzd za tři koruny.“
LK
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Reklama
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Reklama

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

MVDR. Josef Pospí‰ilík pﬁeje v‰em ‰Èastn˘ nov˘ rok
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PÛjãovna ruãního náﬁadí
nabízí k zapÛjãení:

• bourací kladivo Makita
• pﬁíklepová vrtaãka Makita
• stolní pila betonové dlaÏby Elite
• hutnící deska NTC
• pila na porobeton Dewalt
• zvedací naviják Einhel
… informace v prodejnû OSG
nebo na telefonu 602 526 464
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do18. 6. 2007 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29 a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
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