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Slovo redakce
VáÏení obãané!
Máme za sebou nový rok a to znamená, jako
bychom začali psát novou stránku v našem životě. Jaká bude ta letošní? Čeká nás dlouho slibované utahování opasků?
Tříkrálová sbírka Charity u nás dopadla jako
obvykle velmi pěkně, se svými 50 849 Kč jsme
se opět zařadili mezi obce, které mají velké porozumění pro potřebné. Všem občanům, kteří přispěli do sbírky, upřímně děkujeme. A letos bude
hodně potřebných. Nepřestáváme se divit, jak se
ve všech odvětvích našeho života zdražuje.
Se smíšenými pocity jsme sledovali volbu prezidenta republiky. Na podzim nás čekají volby do
krajských orgánů. Již pátým rokem jsme členy
Evropské unie, dostáváme od ní finanční pomoc,
ale ta musí být podložena účelnou prací.
Proces dělení států na národní celky v Evropě
pokračuje vyhlášením samostatnosti Kosova
a odtržením od Srbské republiky. Tento krok

nebude jednoduchý a neproběhne hladce.
Zatím co Evropa řeší současné problémy,
učenci myslí na budoucí generace. Norští vědci
postavili na Špicberkách novou Noemovu archu.
V této betonové budově chtějí uchovat všechna
semena současných rostlin pro příští generace.
Je možné, že část rostlinstva zanikne, a proto je
vědci chtějí uložit, neboť nevíme, co nám přinese oteplování Země v příštích letech.
Už jsme si zvykli na poměrně teplé zimy
s malým množství sněhu, starou pranostiku
„s fabiánskou a hromniční zimou“ už skoro nepozorujeme, ale již druhým rokem nás na sklonku
zimy postihla ničivá vichřice, pomalu si zvykáme
na přírodní katastrofy. I když nás zima moc nepotrápila, máme jí už všichni dost a těšíme se na
jaro, chystáme jarní práce.
Přejeme všem čtenářům hodně sil a pohodu
do jarních měsíců.
JS

Informace obecního úﬁadu
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne
12. 12. 2007 byl schválen návrh rozpočtu obce
na rok 2008. Rozpočet pro rok 2008 operuje
s příjmy v celkové výši 23 570 500 Kč, výdaji
v celkové výši 32 316 500 Kč a kladným financováním v celkové výši 8 746 000 Kč. Rozpočet
obce tak byl na tomto zasedání schválen jako
schodkový, ovšem po zapojení kladného výsledku financování je rozpočet obce na rok 2008
vyrovnaný.
Na prvním zasedání zastupitelstva konaném
v roce 2008 (12. 3. 2008) pak zastupitelstvo
schválilo první rozpočtové opatření. V příjmech
došlo k navýšení schváleného rozpočtu
o 272 530 Kč, přičemž největší podíl na tomto
navýšení měla položka daně z příjmu právnických osob za obce, která byla upravena směrem

nahoru o 233 040 Kč. Výdajová část pak byla
zvýšena o celkovou částku 1 492 553 Kč, přičemž o více jak 700 000 Kč byla povýšena kapitola místních komunikací (nově byly rozpočtovány úroky za poskytnutý úvěr od Českomoravské
záruční a rozvojové banky a dále pak zálohová
úhrada nákladů za přeložku NN a VN sítě
u komunikace Na Dolách). Další významné navýšení bylo provedeno u investic do budování sítí
v lokalitě Vlkošská, a to pro vodovod, kanalizaci
a plyn (celkem se jednalo o více jak 400 000 Kč).
Tyto zvýšené výdaje jsou kryty především z lepšího výsledku hospodaření obce za rok 2007,
když předpokládaný přebytek hospodaření (ve
schváleném rozpočtu činil 723 000 Kč) byl o více
jak 1 200 000 Kč vyšší. Pravdou ovšem je, že
část finančních prostředků zůstatku je určena
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k dofinancování akcí, které nemohly být z různých důvodů uhrazeny v roce 2007. Jedná se
ovšem o menší část tohoto zůstatku, asi o 90 000
Kč.
Jak už bylo zmíněno v minulém čísle Zpravodaje, největší část letošního rozpočtu je směřována do kapitoly místních komunikací. Po schváleném rozpočtovém opatření je rozpočet v této
kapitole v celkové výši více než 9 000 000 Kč.
Z dalších významných kapitol rozpočtu je na
chodníky vyčleněno takřka 500 000 Kč (zde je
počítáno především s investicí do výstavby chodníku ke škole – jeho dokončení), na zajištění
dopravní územní obslužnosti uhradíme společnosti Connex 229 000 Kč, naší škole bude
v letošním roce poskytnut neinvestiční příspěvek
na provoz organizace v celkové výši 2 010 000
Kč a další finanční prostředky ve výši asi 500 000
Kč budou uhrazeny z rozpočtu obce na opravy
a údržbu v mateřské škole a základní škole.
Nemalou část z rozpočtu ukrojí také výdaje
spojené se sběrem a svozem komunálních
a nebezpečných odpadů. V letošním roce je na
tyto kapitoly vyčleněno více než 1 000 000 Kč.
Připravující se úpravy zákonných předpisů budou
v příštích letech tyto výdaje ještě více navyšovat.
Bude proto nesmírně důležité, abychom všichni
zvýšili úsilí při celkovém třídění odpadů. Chtěli
bychom také na tomto místě apelovat na všechny občany obce, aby ukládali odpad do nádob
a na místa k tomu určená. Pohled na zákoutí
u Malé Bečvy, která místy „přetékají“ vším možným odpadem (od biologického přes stavební až
po klasický komunální odpad) je doslova tristní.
Rovněž nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
bývá značný. Zarážející ovšem je, že někteří naši
spoluobčané donesou k těmto kontejnerům
dokonce v pytli řádně „umačkané“ PET láhve, ale
již nejsou schopni je z pytle vyndat a naházet do
kontejneru. Bylo by jistě zajímavé podívat se do
obydlí
těchto
našich
spoluobčanů,
zdali se u nich v bytě povalují na zemi volně
pohozené odpadky, v koutech jednotlivých místností se vrší hromady nespotřebovaných potravin, nad nimiž poletují mouchy a jiný užitečný
hmyz, či zda se na dvorku v nějaké menší prohlubni hromadí odpad z právě rekonstruované
koupelny. Zřejmě bychom byli takového pohledu
ušetřeni, vždyť kdo by si záměrně dělal ze své
domácnosti malou skládku. A stejně bychom se
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měli chovat i k našemu okolí, tzn. snažit se udržovat pořádek a odkládat odpad na místa k tomu
určená a pokud nevím „kam s ním“, dotázat se
na obecním úřadě, jestli by nešlo tento odpad
řádně odstranit. Drtivá většina obyvatel naší obce
si toto zcela jistě uvědomuje a snaží se takto
i postupovat, bohužel však někteří stále jednají
ve stylu, že doma si přece nebudou dělat „bordel“, za odvoz stavební suti nedají ani korunu,
kompost na zahradě zakládat nebudou, protože
to „příšerně smrdí“, a tak raději vezmou vozík
a zajedou s ním k Malé Bečvě nebo někam
jinam. Hlavně, že doma je pořádek.
Schválený rozpočet obce samozřejmě pamatoval také na neziskové organizace. V letošním
roce je pro sportovní organizace vyčleněno v rozpočtu celkem 454 000 Kč, pro neziskové organizace z oblasti kultury pak 35 000 Kč a pro ostatní neziskovky celkem 200 000 Kč. Podrobný
rozpis schválených příspěvků z rozpočtu obce je
uveden v příloze tohoto příspěvku.
V minulém čísle jsme vás také informovali
o postupu prací na postupné obnově našich místních komunikací. V současné době je již vybrán
dodavatel pro realizaci stavebních prací na
rekonstrukci místní komunikace v ulici Vrbí
a hned po Velikonocích by měly být zahájeny práce na této akci. Zároveň se dokončuje projekt
rekonstrukce místní komunikace v ulici Roketská,
přičemž předpokládáme, že v období dubna až
května letošního roku by na tuto akci probíhalo
stavební řízení. Pak by se tedy tato akce realizovala v období červen–červenec 2008. Samozřejmě pokud se při stavebním řízení nevyskytnou žádné problémy. Následně by na tuto akci
měly navázat menší rekonstrukce komunikací
v ulici Sadová I. a Zahradní, a to patrně v období září–listopad 2008.
Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Morava vyhlásila v závěru loňského roku 2. výzvu
regionálního operačního programu, do kterého
se se svým projektem přihlásila také naše obec.
Jedná se o projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Dolách, přičemž tato akce je součástí širšího projektu dobudování sportovně společenského areálu Na Dolách. S ohledem na
podmínky této výzvy jsme museli z tohoto širšího projektu vyjmout tuto akci a podat ji jako
samostatnou žádost. Uzávěrka žádosti byla na
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konci února, a tak v současné době již čekáme,
jak jsme s naší žádostí dopadli. Pokud bychom
uspěli, mohla by se celá akce realizovat ještě
v letošním roce, protože máme většinu dokumentů již připravenou.
V současné době byla již vyhlášena 3. výzva,
do které chceme jít s dalším projektem, a to
s projektem výstavby multifunkčního dětského
hřiště umístěného rovněž v lokalitě Na Dolách.
Mimo tyto žádosti o finanční podporu jsme
opětovně podali žádost o poskytnutí finančních
prostředků Nadace společnosti ČEZ na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v areálu naší
školy. V nejbližších dnech pak očekáváme vyrozumění, zda-li jsme s naším projektem uspěli či
ne.
Na krajský úřad pak byla podána žádost
o finanční příspěvek z krajského rozpočtu na
vybavení naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení finančních prostředků na tento dotační titul a naše jednotka je hodnocena příslušným územním
odborem HZS OK jako akceschopná, jsme přesvědčeni, že se nám nějaké finanční prostředky
na další vybavení podaří získat. V následujícím
období ovšem budeme muset napřít síly především na získání nového, případně zánovního,
dopravního automobilu. Snad by nám v tom
mohla pomoci také úvaha ministerstva vnitra, že
je nutné Jednotkám sborů dobrovolných hasičů
postupně také obměnit dopravní vozidla a nejenom cisterny. S tím samozřejmě souvisí záměr
ministerstva poskytnout na tuto obměnu vozového parku finanční prostředky, které by alespoň
zčásti hradily náklady na pořízení těchto vozidel.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o zapojení obce do projektu MV ČR
CZECH POINT. Již v závěru měsíce ledna jsme
tuto službu otestovali a od začátku února tak na
našem obecním úřadě mají všichni občané možnost získat ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy. Od začátku fungování uběhlo asi 40 pracovních dnů a pracovnice obce již
zaznamenaly 35 žádostí o získání těchto výpisů.
Největší zájem je samozřejmě o výpisy z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Rada obce pak na jednom ze svých lednových
zasedání schválila ceník za vydání těchto výpisů. Na tomto místě jej zveřejňujeme:
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1. Výpis z katastru nemovitostí
za první stranu
100 Kč
za každou další stranu
5 Kč
2. Výpis z Obchodního rejstříku
za první stranu
100 Kč
za každou další stranu
5 Kč
3. Výpis z Živnostenského rejstříku
za první stranu
100 Kč
za každou další stranu
5 Kč
4. Výpis z Rejstříku trestů
50 Kč
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne
12. 3. 2008 byly projednány žádosti o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce.
Celkem bylo podáno 11 žádostí s požadavkem
na poskytnutí finančních prostředků z Fondu
v celkové výši více než 2 000 000 Kč. Po předchozím projednání v komisi FORB bylo zastupitelstvu doporučeno schválit poskytnutí celkem
9 úvěrů ve výši 1 730 000 Kč. Zastupitelstvo pak
poskytnutí úvěrů z Fondu dle doporučení komise schválilo. Tento úrokově zcela jistě výhodný
úvěr tak pomůže dalším majitelům nemovitostí
v naší obci zlepšit své bydlení.
Dne 30. ledna 2008 se v naší obci sešli
zástupci dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná na své výroční valné hromadě.
Předseda mikroregionu Ing. Jiří Šírek, jinak místostarosta města Kojetína, seznámil přítomné
v hodnotící zprávě s činností mikroregionu v uplynulém roce, předložil ke schválení rozpočet mikroregionu na rok 2008 a rovněž předložil plán
činnosti na rok 2008. Na následujících řádcích se
můžete seznámit s touto zprávou a s plánem činnosti na rok 2008:

Zpráva o ãinnosti za rok 2007
Představitelé mikroregionu Střední Haná se
v roce 2007 sešli na osmi valných hromadách.
Po komunálních volbách v roce 2006 došlo
u 7 obcí ke změně ve funkci starosty a vzhledem
k změnám bylo zvoleno nové vedení. Předsedou se znovu stal Ing. Jiří Šírek, místostarosta
Kojetína, místopředsedou starosta Tovačova Mgr.
Leon Bouchal. Do Rady mikroregionu byli zvoleni starostové Ctirad Chalánek (Uhřičice), Ing.
Drahomír Novák (Polkovice), Ivana Dvořáková
(Němčice n. H.), Mgr. Radek Brázda (Troubky)
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a Zdenek Vrána (Křenovice), zvolen byl i kontrolní a finanční výbor.
Rozpočet na rok 2007 byl schválen ve výši
238 tis. Kč na straně příjmů i výdajů. Byla zpracována žádost z Programu obnovy venkova
2007, dotační titul 2 – poradenství, která byla
úspěšná a mikroregion získal dotaci 180 tis. Kč
od Olomouckého kraje.
V rámci školící činnosti a společných aktivit proběhla návštěva Mgr. Novákové z odboru
MV ČR Olomouc o tvorbě OZV a činnosti obecních samospráv pro nově zvolené představitele
samosprávy. Proběhlo jednání s vedoucím oddělení Policie ČR v Kojetíně o dopravní situaci
a bezpečnosti v regionu a perspektivách na příští období. Proběhla také schůzka zástupců obcí
a člena rozpočtového výboru PS Parlamentu ČR
Mgr. Bohuslava Sobotky k problematice veřejných financí a návrhu státního rozpočtu na rok
2008. Předseda svazku jednal se starosty obcí
mikroregionu Kroměřížsko ohledně propojení
cyklotras a vzájemné spolupráce.
Spolu s partnerským mikroregionem Němčicko se uskutečnilo společné výjezdní zasedání
na Slovensko do oblasti Malokarpatské vinné
cesty, měst Modra a Pezinok. V Pezinku byli
zástupci mikroregionu přijati primátorem města.
Zástupci obcí mikroregionu se zúčastnili v červnu v Kojetíně akce „Běh proti drogám“, 1. ročníku za účasti škol a veřejnosti.
Na zasedání v Křenovicích došlo k obhlídce
postupu prací na úseku dálnice D1, která vede
jižní části mikroregionu. Při dvojnásobném zaplavení obce Křenovice v červnu došlo k pomoci
ze strany dobrovolných hasičů Kojetín a Města
Kojetína.
V průběhu roku 2007 došlo ke splacení všech
pohledávek, vzniklých na základě krytí podílů získaných dotací.
V Kojetíně proběhla soutěž hasičských družstev v požárním sportu – nultý ročník „O pohár
předsedy mikroregionu“, za účasti 9 družstev,
z toho 2 ženských.
Z hlediska propagace mikroregionu se
Střední Haná opět prezentovala na veletrhu turistických možností a cestovního ruchu Regiontour
v Brně a v projektu Olomouckého kraje – Infobus, který se představil ve všech větších městech ČR. Byl vydán tradiční stolní kalendář Mikroregion Střední Haná 2008.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2008

Členství ve svazku v říjnu ukončila obec Tvorovice.
Dne 14. 12. 2007 zemřela bývalá místostarostka města Chropyně a aktivní členka našeho
mikroregionu, paní Eva Klašková.
Došlo k významnému posunu v oblasti kulturní spolupráce, především v prezentaci amatérského divadla, díky představením Hanácké scény Kojetín v některých obcích.

Plán práce Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná na rok 2008
Pro rok 2008 jsou plánovány tyto aktivity:
- zpracování studie na ozelenění vybraných parcel v členských obcích mikroregionu
- vydání turistické mapy, popisující zajímavosti
a historii mikroregionu
- vydání publikace Památky Střední Hané, popisující významné i drobné památky a stavby
- vedení mikroregionu se podílelo na přípravě
zpracování žádosti z programu Leader ČR, která byla podána v prosinci na SZIF v Praze.
V případě úspěchu bude možné po dobu 7 let
čerpat finanční prostředky pro zemědělství,
životní prostředí a obnovu památek ve
12 obcích zapojených do tohoto programu
- pokračování spolupráce s dalšími partnery
(Město Tovačov, Štěrkovny Tovačov, Moravský
ornitologický spolek Přerov, Správa CHKO Litovelské Pomoraví) při přípravě projektu na multifunkční využití tovačovských jezer týkající
se rekreace, ochrany biotopů, naučných stezek
a revitalizace vytěžených prostor v areálu pískovny Donbas u Tovačova a tovačovského
zámku
- probíhat budou další akce využívající spolupráce obcí, jejich složek a vzdělávání představitelů samosprávy (1. ročník hasičské soutěže
družstev, Miss mikroregionu Střední Haná,
zájezd do Rakouska a na jižní Moravu, projížďka cyklotrasami střední Hané, návštěva ze spřátelených Polkowic v Polsku apod.)
Mikroregion Střední Haná je v současné době
tvořen 15 městy a obcemi s celkovým počtem
23.800 obyvatel.
Informace upřesňující pořádání společných
akcí mikroregionu Střední Haná v roce 2008:
1. První akcí, která by se měla stát tradicí, je Miss
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mikroregionu Střední Haná, uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2008 a slavnostní vyhlášení se
bude konat v sobotu 17. 5. 2008 v sokolovně
Kojetín.
2. V květnu se uskuteční cyklistický výlet po
Střední Hané, který pořádá pro náš mikroregion Město Tovačov, sraz v Tovačově.
3. Návštěva delegace z partnerského polského
města Polkowice proběhne v termínu kojetínských hodů, tedy 15.-17.8.2008.
4. Hasičská soutěž družstev – 1. ročník „O pohár
předsedy mikroregionu“– proběhne v září
2008 v Křenovicích (pravděpodobně 6. 9.
2008).
5. Přátelský fotbalový zápas Střední Haná – Lipnicko za účasti hráčů-členů zastupitelstev obcí
je v přípravné fázi. Zápas bude odehrán některou středu či čtvrtek odpoledne v září 2008.
Naši hasiči se zcela jistě zúčastní zářijové
hasičské soutěže, členové zastupitelstva pak jistě zaujmou místa na hřišti, střídačce či v hledišti při přátelském fotbalovém zápase s mikroregionem Lipnicko a snad se najde alespoň jedna
mladá odvážná obyvatelka naší obce (ve věku
od 16 do 26 let), která by se dobrovolně přihlásila do soutěže Miss mikroregionu 2008, kde by
v této soutěži reprezentovala naši obec. Určitě
bychom jí všichni drželi palce pro štěstí. Formuláře přihlášek je možné získat na obecním úřadě, případně na obecních webových stránkách.
Všichni „troubečtí cyklisté“ pak budou vítáni při
výletu po známých i neznámých místech našeho mikroregionu. I z tohoto nápadu by se mohla
stát pěkná tradice.
Senátorka z našeho obvodu paní Božena
Sekaninová organizuje v letošním roce soutěž
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKU 2008“.
Na tomto místě Vám přinášíme znění dopisu,
který zaslala na naši obec:
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás s nabídkou účasti Vaší
obce a Vašich občanů na akci – soutěži „O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRÁDKU 2008“.
Protože mi není lhostejný vzhled mého senátního obvodu a přála bych si, aby se nám všem
zde dobře žilo, připravila jsem ve spolupráci se
společností SEMO s. r. o. následující soutěž:
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Každá obec a její občané se mohou přihlásit
do této soutěže, získat zajímavé slevy na nákup
osiv zeleniny a květin od společnosti SEMO
Smržice s. r. o. a soutěžit o nejkrásnější zahrádku, předzahrádku, pergolu, balkón a jinou květinovou výzdobu viditelnou z veřejných prostranství.
Každému účastníkovi bude odměnou nejen
zkrášlení svého okolí, ale i zajímavé slevy na
nákup osiv a možnost získání hodnotných cen.
Soutěž bude vyhodnocena v červnu a červenci tohoto roku a vítězové jednotlivých kategorií i obce budou zveřejněny a odměněny.
S přáním voňavého dne
Božena Sekaninová, senátorka
Ing. Jan Prášil, ředitel SEMO Smržice s. r. o.

Na jednání rady obce konaném dne 30. 1.
2008 bylo rozhodnuto zapojit se do této soutěže.
Do konce dubna tak mohou všichni zájemci
podat na obecním úřadě přihlášku, na základě které získají poukaz na slevy od společnosti SEMO Smržice.
Na již několikrát zmiňovaném prosincovém
zasedání zastupitelstva byl schválen programový dokument „Program obnovy vesnice“. V rámci tohoto dokumentu chceme každoročně také
vyhlašovat „Výroční ceny obce“. Tímto způsobem
chceme ocenit osobnosti z řad obyvatel obce,
které v daném roce dosáhli významných úspěchů a tímto způsobem tak dobře reprezentovali
také svou domovskou obec. Zároveň by také byli
oceňováni za dlouholetou činnost v různých
oblastech místního společenského dění další
občané naší obce. Předávání těchto cen by se
mělo stát tradicí a bylo by samozřejmě spojeno
s kulturně společenským programem. První předávání cen za rok 2007 by se mělo uskutečnit
v době konání troubeckých hodů, kdy si navíc připomeneme již 660. výročí první písemné zmínky
o naší obci. Návrhy na ocenění může podat
kterýkoliv občan naší obce, a to v termínu do
5. 5. 2008. Předložený návrh by měl obsahovat
jméno „kandidáta“ na získání výroční ceny, stručné představení jeho úspěchů v roce 2007 a kontaktní údaje na navrhovatele. Obdobný návrh lze
také podat na ocenění za dlouholetou činnost.
Z podaných návrhů pak rada obce ve spoluprá-
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ci s komisí pro kulturu, vzdělávání a volný čas
vybere osobnosti, kterým na malém společenském setkání v neděli 13. 7. 2008 budou tyto
ceny předány. Neopomeneme samozřejmě také
předávání těchto cen řádně zdokumentovat
a uveřejnit v našem Zpravodaji.
V rámci rozvoje společenského dění v naší
obci se připravují na měsíc červen „Hry bez hranic“, a to pro zástupce spolků a neziskových
organizací. Pevně doufáme, že se prvního ročníku aktivně zúčastníte. Podrobnosti budou zveřejněny v druhé polovině dubna, případně začátkem května letošního roku.

Naše obec se také bude opětovně přihlašovat
do prestižní soutěže „Vesnice roku“. Chtěli
bychom, aby se aktivně do přípravy zapojily také
všechny spolky z naší obce. Hodnotící komise
totiž v posledních letech klade stále větší důraz
na společenské dění v obci, na její soudržnost
a Troubky se zcela jistě mají čím pochlubit. Získání ocenění v této soutěži znamená nejenom
zvýšení prestiže obce, ale také finanční odměnu,
kterou lze využít na další obnovu a rozvoj obce.
Radek Brázda

Rozdělení příspěvků a dotací neziskovým organizacím
NÁZEV ORGANIZACE
Hanák Troubky
Občanská beseda Troubky
Modeláři
divadelní soubor
TJ SOKOL Troubky
oddíl kopané
oddíl volejbalu
oddíl ledního hokeje
oddíl jezdectví
ASPV
cvičení žáků ZŠ a MŠ Troubky
provozní náklady TJ Sokol, náklady na údržbu a investice
drobné příspěvky na turnaje a soutěže
OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Myslivecké sdružení Mezivodí Troubky
Český svaz chovatelů, ZO Troubky
Český zahrádkářský svaz ZO Troubky
Tříkrálová sbírka
Centrum Setkávání Přerov
Český svaz včelařů, ZO Tovačov
Sdružení přátel školy při ZŠ a MŠ Troubky
Alfa Handicap Přerov
Farnost Troubky
Ústav sociální péče Přerov
SOUHRN ZA VŠECHNY ORGANIZACE CELKEM:

2008
20 000
15 000
8 000
7 000
451 000
80 000
35 000
30 000
21 000
15 000
130 000
130 000
10 000
184 000
20 000
20 000
5 000
3 000
10 000
8 000
10 000
5 000
90 000
13 000
670 000
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Náv‰tûva USA
V druhé polovině měsíce ledna tohoto roku
jsem byl Českou protipovodňovou asociací
pozván k účasti na oficiální návštěvě USA. Tato
cesta byla financována ČPPA a měla oficiální
podporu naší vlády. Jak z názvu ČPPA vyplývá,
byla tato návštěva zaměřena na povodňovou problematiku – představení českých zkušeností
s povodněmi, obnovou území po povodni, protipovodňová opatření apod. Informace předávané
americké straně samozřejmě nebyly jednosměrné, ale byly nám také sděleny zkušenosti
a informace o systému protipovodňové ochrany
v povodí řeky Mississippi, která mimochodem
odvodňuje celých 42 % celého území Spojených
států.
Cesty se mimo mne zúčastnili:
1. prezident České protipovodňové asociace
Ing. Jan Papež,
2. viceprezident České protipovodňové asociace
Ing. Josef Piták,
3. starosta obce Zálezlice, pan Josef Šulc,
4. starosta města Berouna MUDr. Jiří Besser,
5. vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizové řízení hl. m. Prahy Ing. Rostislav
Guth,
6. vedoucí odděl. obrany a pro řešení krizových
situací odboru kanceláře hejtmana a tajemník
Povodňové komise Středočeského kraje Ing.
Luboš Navrátil,
7. Dr. Václav Malý, Ministerstvo průmyslu
a obchodu,
8. asistent prezidenta České protipovodňové
asociace Ing. Daniel Kožík,
9. Bc. Kateřina Papežová a Michal Gerlašinský
z fa KOORDINACE, zajišťující tlumočení, organizační podporu, foto a video dokumentaci.
Celá cesta se uskutečnila ve dnech 16.–24. 2.
2008. Odlet z Prahy přes Atlantu do prvního
bodu návštěvy – New Orleansu – byl v sobotu
16. 2. 2008. Do New Orleansu jsme se dostali ve
večerních hodinách téhož dne, ovšem tamního
času (7 hodinový časový posun zpět). Následující den byl odpočinkový. Dopoledne jsme spolu
se starostou ze Zálezlic využili k prohlídce části
„francouzské čtvrti“, prohlédli jsme si zvenčí
i zevnitř katedrálu svatého Ludvíka a prošli jsme
se po nábřeží řeky Mississippi. V odpoledních
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hodinách celá výprava absolvovala malou procházku po protipovodňových opatřeních a přibližně dvouhodinový výlet parníkem Natchez po
Mississippi.
Oficiální program návštěvy začal v pondělí 18.
2. 2008. Dopoledne jsme s našimi průvodci z US
Army Corps of Engineers měli možnost vidět čerpací stanice, opravy hrázového systému v New
Orleans a byli jsme také v sídle místního districtu US Army Corps of Engineers.
V poledne jsme pak byli pozváni ke starostovi
New Orleans – Rayi C. Naginovi, který především po nás, starostech, chtěl slyšet informace
o popovodňové situaci, obnově území a především o návratu obyvatel do svého bydliště. New
Orleans má totiž značný problém s návratem
obyvatel do města. Z dříve asi půlmilionového
města zůstala přibližně polovina, a přestože se
v poslední době vrací do New Orleans přibližně
4000 obyvatel za měsíc, stále není dosažen
původní počet. Jednání trvalo hodinu, bylo velmi
srdečné a nakonec jsme dostali drobné dary.
Samozřejmě, že dary jsme panu starostovi předali i my. Pro prezentaci naší obce v zahraničí je
velmi dobré DVD našeho mikroregionu, které je
zpracováno i v angličtině.
President ČPPA pozval starostu New Orleans
do ČR v termínu 13.–17.5.2008, kdy v Brně
na výstavišti budou probíhat ukázky ochrany
před povodněmi, přičemž v sobotu 17. 5. se
bude konat soutěž ve stavění mobilních protipovodňových opatření, kde mu bylo nabídnuto, aby
se soutěže zúčastnil v mezinárodním družstvu
spolu se starosty Troubek, Zálezlic, Berouna
a Prahy. Tento nápad se mu velmi líbil a řekl, že
rád přicestuje, pokud nebude mít jiné povinnosti (v rámci návštěvy ČR by pravděpodobně navštívil i naši obec).
Večer jsme se přesunuli do hlavního města
státu Louisiana – Baton Rouge, které je od New
Orleans vzdáleno více jak 100 kilometrů. Dopravu na všechna námi navštívená místa zajišťovali zástupci US Army Corps of Engineers.
V úterý 19. 2. 2008 jsme v Baton Rouge navštívili krizové středisko státu Louisiana. Zde nám
naši hostitelé ukázali prostory tohoto řídícího krizového centra státu a seznámili nás se systémem řízení při krizových situacích. Naším úkolem v tomto centru pak bylo v praxi ukázat, jak
funguje náš systém řízení krizových situací,
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zaměřený především na činnosti jednotlivých
povodňových orgánů před povodní a během
povodně. Nejvíce zajímalo naše hostitele, jak
vyrozumíváme obyvatele před a při povodni.
Ukázka probíhala tak, že vše se ukazovalo v reálu a vyrozumívání probíhalo i na naše mobily
a mobily našich hostitelů on line. Překvapeni byli
především systémem vyrozumívání používaným
v Berouně, protože tento systém má i zpětnou
vazbu a starosta tak přesně ví, kdo je vyrozuměn. Tento dorozumívací systém je však ojedinělý i v naší republice, protože je instalován pouze ve 2 českých městech – Berouně a Hradci
Králové. Mnohem využívanější je systém odesílání SMS zpráv na mobily občanů obce, tak jak
to má naše obec.
Odpoledne nás opustil starosta Berouna a my
jsme se přesunuli do Vicksburgu ve státě Mississippi (asi 500 km od BR), kde jsme se zúčastnili slavnostní večeře u příležitosti odchodu BG
Creara do důchodu (generál velel celé Mississippské údolní divizi US Army Corps of Engineers, kteří v podstatě vykonávají jako u nás funkci správce povodí).
Ve středu 20. 2. 2008 jsme jako jediná zahraniční delegace byli pozváni na slavnostní předání funkce velitele Mississippské údolní divize US
Army Corps of Enginners. Jednalo se o velmi
slavnostní a důstojný akt předání velmi významné velitelské funkce. Odpoledne jsme byli ve
výzkumném středisku US Army Corps of Enginners ve Vicksburgu, kde jsou mimo jiné zkoušena různá protipovodňová opatření s cílem zjistit,
které je nejvhodnější ať už se jedná o cenu, odolnost či rychlost realizování. Středisko se ovšem
nezaměřuje pouze na povodně, ale zabývá se
všemi možnými typy živelných katastrof. V podvečer jsme se přesunuli do posledního cíle naší
cesty města Memphis ve státě Tennesee.
Ve čtvrtek 21. 2. 2008 přednesl prezident
ČPPA Ing. Jan Papež pro Memphis Post of the
Society of American Military Engineer přibližně
dvouhodinovou prezentaci o povodňové službě
v České republice a ve své prezentaci také představil systém ukázek povodňové ochrany, která
se pravidelně koná v rámci několika veletrhů na
brněnském výstavišti. Po skončení prezentace
probíhala diskuse, při níž jsme odpovídali na
mnoho různých dotazů týkajících se problematiky ochrany před povodněmi. Americká strana
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velmi oceňovala orientaci na individuální odpovědnost vlastníků nemovitostí v ochraně před
povodněmi a způsoby informování a varování
obyvatelstva. Překvapil je rovněž systém praktických ukázek prezentovaných Ing. Papežem
a dalšími zástupci ČPPA.
V pátek 22. 2. 2008 jsme byli pozváni do střediska US Army Corps of Engineers v Memphisu.
Setkání bylo velmi zajímavé a zástupci districtu
představili své protipovodňové aktivity na území
Memphis Distrikt. Systém protipovodňové ochrany a zkušenosti s povodněmi v této oblasti Mississippi jsou nám přece jen bližší než v New
Orleans.
Odpoledne bylo již volné, a tak se výprava rozdělila a část členů navštívila muzeum Elvise
Presleyho – Graceland, druhá část si pak prohlédla centrum Memphisu.
V sobotu dopoledne jsme se přesunuli na
místní letiště a opět přes Atlantu, dále Curych,
jsme v neděli dopoledne přicestovali do Prahy.
Celá cesta po částech celkem 3 států USA
byla nesmírně zajímavá a přinesla jistě všem
účastníkům mnoho nových zkušeností. Zjistili
jsme, že v systému získávání informací o živelných katastrofách, jejich následných zkoumáních,
realizovaných protipovodňových opatřeních je
americká strana o mnoho kroků před námi. Americkou stranu naopak velmi zajímal způsob řízení ochrany před povodněmi v naší republice, především pak na úrovni obec a občan. Zajímá je
také náš nastavený legislativní rámec v oblasti
povodňové ochrany, který obsahuje povinnosti
od fyzické osoby až po povinnosti státních orgánů, což je ojedinělé v rámci celého světa.
Pro nás by zcela jistě bylo přínosem zřízení
kanceláře US Army Corps of Enginners v ČR,
protože zkušenosti s povodněmi a řešení protipovodňových opatření „americkými ženisty“ jsou
značné. Jistě bychom pak mohli konzultovat
i řešení protipovodňové ochrany naší obce.
Radek Brázda
(pﬁi zpracovávání tohoto ãlánku jsem vyuÏil nejenom sv˘ch poznámek a „pamûti“, ale také textu
hodnotící zprávy z cesty poﬁízené prezidentem
âPPA - Ing. Janem PapeÏem).

Při této cestě bylo také pořízeno velké množství fotografií, z nichž některé můžete vidět
na následujících stránkách.
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Se starostou New Orleans – zleva: MUDr. Besser, Ray C. Nagin, Josef ·ulc a Radek Brázda
(foto Koordinace)

Celá delegace v krizovém centru v Baton Rouge (foto Koordinace)
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New Orleans, Katedrála sv. Ludvíka

New Orleans,
Francouzská ãtvrÈ

Pohled na Mississippi
v New Orleansu
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Bonnet Carré, pamûtní deska
Bonnet Carré,
místo ﬁízeného odvedení Mississippi
pﬁi povodni do jezera Pontchatrain,
které je spojené s moﬁem
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Vicksburg, muzeum historie bitvy obãanské války
u Vicksburgu (zleva: Dr. Mal˘, Josef ·ulc, Radek
Brázda, Kateﬁina PapeÏová, americká prÛvodkynû z muzea) Ï

Vicksburg, mûﬁítko povodní
(jeden z na‰ich prÛvodcÛ Mark Lowe) Î
Pohled na Mississippi ve Vicksburgu Ð
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Pohled na Mississippi
v Memphisu

Pohled na Mississippi
v Memphisu

Náv‰tûva Memphis
Distrikt US Army
Corps of Engineers
(foto Koordinace)
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Zastupitelstvo obce
Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12. 12. 2007
I. Zastupitelstvo obce projednalo
1) Zprávu o plnění usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace
sítě místních komunikací“.
4) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet obce Troubky 2007 – plnění
rozpočtu k 31.10. 2007.
5.2. Rozpočet obce Troubky 2007 – rozpočtové opatření č. 5/2007.
5.3. Rozpočet obce Troubky 2007 – rozpočtové opatření č. 6/2007.
5.4. Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání závazku
a splacení dluhu uzavřený mezi Obcí Troubky
a Zemědělským družstvem Krasonice.
5.5. Změnu stanov „Svazku obcí mikroregionu Střední Haná“.
5.6. Rozpočet obce na rok 2008.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–10/2007.
6.2. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské
školy Troubky za školní rok 2006/2007.
7) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou
se mění OZV č. 2/2003, o místních poplatcích.
8) Návrh změny poskytovatele služeb v oblasti
odpadového hospodářství obce.
9) Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a Statutárním městem Přerov ve věci
výkonu státní správy na úseku přestupků.
10) Program obnovy a rozvoje Obce Troubky na
období 2008–2010 s výhledem do roku 2013
(místní program obnovy vesnice).
11) Integrovaný dokument Obce Troubky (příprava na operační programy pro období
2007–2013).
12) Podnikatelské záměry v obci.
13) Záměry a převody nemovitostí.
14) Informace, diskuse, různé.
15) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.

III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Ing. Janu Zbožínkovou a Jaroslavu Vojtkovou
ověřovatelkami zápisu,
2) upravený program zasedání zastupitelstva
obce,
3) rozpočtové opatření č. 6/2007 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy.
4) Dodatek č.1 k Dohodě o uznání závazku
a splacení dluhu uzavřený mezi Obcí Trouby
a Zemědělským družstvem Krasonice, dle přílohy,
5) změnu článku IV. stanov „Svazku obcí mikroregionu Střední Haná“, kterým se mění výše
příspěvku z 10 Kč na obyvatele trvale přihlášeného v obci na 15 Kč,
6) rozpočet Obce Troubky na rok 2008 dle předložené důvodové zprávy a příloh,
7) použití finančních prostředků z Fondu rozvoje a rezerv dle předložené důvodové zprávy
a příloh,
8) na základě Směrnice č. 1/2006, o používání
účelového fondu pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci, použití finančních prostředků z Fondu obnovy a rozvoje bydlení dle předložené důvodové zprávy a příloh,
9) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou
se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích,
10) uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti obce dle § 53, odst. 1
zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, tj. za podmínky, že smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za roční paušální poplatek ve výši 16.800 Kč.
11) Program obnovy a rozvoje obce Troubky na
období 2008–2010 s výhledem do roku 2013
(místní program obnovy vesnice).
12) Integrovaný dokument Obce Troubky (příprava na operační programy pro období 2007
–2013),
13) převod části obecního pozemku p.č. 1771
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou panu
Jaroslavu Smolkovi, Troubky. Kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem, výměra
bude určena na základě vyhotoveného geo-
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metrického plánu;
14) prodej části obecního pozemku p.č. 5073
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti Sluneční energie s.r.o., Olomouc.
Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, výměra bude určena na
základě vyhotoveného geometrického plánu;
15) převod části obecního pozemku p. č. 215
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu
Petru Skřenkovi, Troubky. Kupní cena bude
stanovena znaleckým osudkem. Výměra bude
určena na základě vyhotoveného znaleckého
posudku;
16) koupi pozemku p.č. 489/3 v městě Tovačov,
k.ú. Tovačov, za dohodnutou cenu 100 Kč/m2
od TJ Sokol Tovačov.
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva,
2) zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé
období,
3) zprávu o stavu připravenosti realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“,
4) zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva obce Troubky za uplynulé období,
5) zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Troubky, za uplynulé období,
6) zprávu o plnění rozpočtu obce Troubky
k 31.10.2007,
7) rozpočtové opatření č. 5/2007,
8) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 6/2007,
9) důvodovou zprávu ke změně stanov „Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná“,
10) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky
s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za
období 1–10/2007,
11) Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2006/2007,
12) nabídku společnosti van Gansenwinkel
a.s.,Modřice, na zabezpečení komplexního
odpadového hospodářství obce Troubky,
13) žádost společnosti Troubecká hospodářská,
a.s., Troubky, o vydání stanoviska k záměru
výstavby bioplynové stanice v areálu společnosti,
14) žádost společnosti Sluneční energie, s.r.o.,
Olomouc, o vydání stanoviska k záměru
výstavby sluneční elektrárny v obci,
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15) žádost Ing. Hynka Brázdy, Troubky, o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce pro začínajícího
podnikatele na nákup nové technologie,
16) důvodovou zprávu k záměrům a převodům
nemovitostí.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo o vývoji rozpočtu obce v roce 2008,
2) znovu projednat nabídku společnosti van
Gansenwinkel a.s., Modřice,
3) dojednat podmínky prodeje části obecního
pozemku p.č. 5073 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou se společností se společností Sluneční energie s.r.o. Olomouc,
4) projednat s Ing. Hynkem Brázdou, Troubky,
jeho žádost o poskytnutí půjčky z rozpočtu
obce pro začínajícího podnikatele na nákup
nové technologie,
VI. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1) radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje
rozpočtu,
2) radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu
kraje.
VII. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1) vydat kladné stanovisko k záměru výstavby
bioplynové stanice společností Troubecká
hospodářská, a.s., Troubky,
2) vydat kladné stanovisko k záměru výstavby
sluneční elektrárny společností Sluneční energie, s.r.o., Olomouc.
VIII. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) se změnou žadatele o převod obecního
pozemku p.č. 5073 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou. Původní žadatel Michal Dostál
Troubky, nový žadatel - společnost Sluneční
energie s.r.o., Olomouc.
Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 12. 3. 2008
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v „Koncepci obnovy a moderni-
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zace sítě místních komunikací.“
4) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva obce.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2007 – rozpočtové opatření č. 7/2007,
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2008 – hospodaření obce za období 1–2/2008,
5.3. Rozpočet Obce Troubky 2008 – rozpočtové opatření č. 1/2008,
5.4. Výroční zprávu o využití Fondu obnovy
a rozvoje bydlení Obce Troubky za rok 2007.
5.5. Žádosti o poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení Obce Troubky v roce
2008.
5.6. Žádosti o poskytnutí účelových půjček
občanům obce z rozpočtu Obce Troubky
v roce 2008.
5.7. Způsob financování pořízení nového
vozidla – transitu.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–12/2007.
7) Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2007.
8) Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Troubky za rok 2007.
9) Návrh úpravy dopravního značení v obci
a opatření pro zklidnění dopravy v centru
obce.
10) Návrh na ukončení členství ve Svazu měst
a obcí České republiky.
11) Návrh termínů zasedání zastupitelstva obce
v roce 2008.
12) Záměry a převody nemovitostí.
13) Zpráva starosty obce o návštěvě USA v rámci delegace České protipovodňové asociace.
14) Informace, diskuze, různé.
15) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Renatu Jančovou a Josefa Dočkala ověřovateli zápisu,
2) program zasedání zastupitelstva obce,
3) plán činnosti finančního výboru na rok 2008,
4) plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí
roku 2008,
5) rozpočtové opatření č. 1/2008 dle předložené
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důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
6) výroční zprávu o hospodaření s Fondem
obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 12.
2007,
7) zařazení žádostí o poskytnutí úvěru z fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce po termínu a to
u pana Jaroslava Dočkala a pana Ivana Venclíka,
8) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Josefu Němčákovi, v ulici
Nová čtvrť II. č.p. 667, ve výši 350.000 Kč.
Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou
stanoveny ve smlouvě,
9) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Martinu Jehlářovi, v ulici
K Záložně, ve výši 300.000 Kč. Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou stanoveny ve
smlouvě,
10) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Jaroslavu Dočkalovi, v ulici Loučka IV. č. p. 306, ve výši 200.000 Kč.
Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou
stanoveny ve smlouvě,
11) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Jiřímu Cigánkovi, v ulici
Záhumení č.p. 659, ve výši 350.000 Kč. Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou stanoveny ve smlouvě,
12) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce Ing. Janu Gregovskému, v ulici
Nová čtvrť II. č. p. 680, ve výši 150.000 Kč.
Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou
stanoveny ve smlouvě,
13) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Jiřímu Obrtelovi, v ulici
Záhumení, č. p. 112, ve výši 160.000 Kč.
Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou
stanoveny ve smlouvě,
14) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Antonínu Ticháčkovi, v ulici Záhumení č. p. 98, ve výši 70.000 Kč.
Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou
stanoveny ve smlouvě,
15) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Ivanu Venclíkovi, v ulici
Vlkošská č. p. 401, ve výši 150.000 Kč. Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou stanoveny ve smlouvě,
16) poskytnutí bezúročné účelové půjčky z rozpočtu Obce Troubky paní Jiřině Chalánkové,
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Troubky, a to v celkové výši 10 000 Kč na
úhradu části nákladů spojených s pohřbem
pana Lubomíra Chalánka, Troubky,
17) financování pořízení nového vozidla – transitu, formou leasingu nebo účelového úvěru
s maximální délkou splatnosti 60 měsíců,
18) návrh úpravy dopravního značení v obci
a opatření pro zklidnění dopravy v centru
obce,
19) termínovou listinu zasedání Zastupitelstva
Obce Troubky v roce 2008,
20) převod části obecního pozemku p. č. 4965
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou,
manželům Janě a Zdeňkovi Poláškovým,
Troubky. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra bude určena na
základě vyhotoveného geometrického plánu,
21) převod části obecního pozemku p. č. 865
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou,
panu Liboru Stržínkovi, Troubky. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra bude určena na základě vyhotoveného
geometrického plánu,
22) převod obecních pozemků p. č. 67 a p. č. 68
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, paní
Marii Tvrdé, Troubky. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.
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3) zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí
schválených v Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací,
4) zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva Obce Troubky za uplynulé období,
5) zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Obce Troubky,
6) rozpočtové opatření č. 7/2007,
7) plnění rozpočtu Obce Troubky k 29. 2. 2008,
8) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 1/2008,
9) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky
s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za
období 1–12/2007,
10) zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2007,
11) zprávu o činnosti JSDH Obce Troubky za rok
2007,
12) důvodovou zprávu k záměrům a převodům
nemovitostí,
13) zprávu starosty obce o návštěvě USA v rámci delegace České protipovodňové asociace.

IV. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) poskytnutí účelové půjčky z rozpočtu Obce
Troubky Ing. Hynku Brázdovi, Troubky, a to na
základě jím předložené žádosti,
2) návrh na ukončení členství Obce Troubky ve
Svazu měst a obcí ČR k datu 31. 3. 2008,
3) poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce panu Pavlu Konupkovi v ulici
Vrbí.

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) obecnímu úřadu zpracovat smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu obce paní
Jiřině Chalánkové, Troubky, na úhradu části
nákladů spojených s pohřbem pana Lubomíra Chalánka, Troubky, se splatností půjčených
finančních prostředků do 12 měsíců od uzavření a podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky,
2) radě obce podat závěrečnou zprávu o provedeném výběrovém řízení na dodavatele nového vozidla – transitu, a o způsobu financování.
3) radě obce podat zprávu o způsobu, jak bylo
naloženo se stávajícím vozidlem Ford Transit.

V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,

VII. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) radu obce provedením výběrového řízení na
dodavatele nového vozidla – transitu, včetně
výběru nejvhodnějšího způsobu financování.

Rada obce
Usnesení z 26. zasedání rady obce
konané dne 28. 11. 2007

sení rady obce.

Usnesení rady 26/423/2007
Rada obce schválila program zasedání.

Usnesení rady 26/425/2007
Rada obce schválila program VIII. zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení rady 26/424/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usne-

Usnesení rady 26/426/2007
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2008

vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé
období.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v Koncepci obnovy
a modernizace sítě místních komunikací.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
vzít na vědomí zprávu o hospodaření obce za
období 1–10/2007.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí rozpočtové opatření č. 5/2007.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 6/2007.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet Obce Troubky na rok 2008 dle přílohy.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí zprávu o hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–10/2007.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Troubky za školní rok 2006/2007.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2005, o místních poplatcích.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit aktualizované znění místního programu
obnovy vesnice na období 2008–2010
s výhledem do roku 2013.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Integrovaný dokument Obce Troubky dle
přílohy.

Usnesení rady 26/427/2007
Rada obce schválila vnitřní předpis č. 1/2007.
Usnesení rady 26/428/2007
Rada obce schválila žádost Sdružení přátel
Základní školy a Mateřské školy Troubky, o.s.,
o bezplatný pronájem kulturního domu na mikulášskou besídku pořádanou dne 8. 12. 2007.
Usnesení rady 26/429/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo uzavřenou
mezi Ing. Arch. Miroslavem Procházkou, Olomouc
a Obcí Troubky na zpracování dokumentace úpravy dvora obecního úřadu v Troubkách.
Usnesení rady 26/430/2007
Rada obce vzala na vědomí žádost nadačního

fondu pro opuštěné děti Rozum a cit o finanční
příspěvek.
Usnesení rady 26/431/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o Fondu
zelené energie skupiny ČEZ.
Usnesení rady 26/432/2007
Rada obce schválila vzdání se práva a prominutí
pohledávky – úroků z prodlení za pozdní splacení úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
dle přílohy.
Usnesení rady 26/433/2007
Rada obce schválila odměnu ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení rady 26/434/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o úpravě
rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 31. 10.
2007 pro školy a školská zařízení Olomouckého
kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení rady 26/435/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o provozu
mateřské školy v období vánočních prázdnin.
Usnesení rady 26/436/2007
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
v rámci rozpočtového opatření č. 6/2007 navýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizace
v celkové výši 6 000 Kč dle předložené žádosti.
Usnesení rady 26/437/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Bui Minh
Tan o ubytování na obecní ubytovně Nagáno.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Bui Minh
Tan, Troubky, o ubytování na obecní ubytovně
Nagáno.
Usnesení rady 26/438/2007
Rada obce vzala na vědomí nabídku služeb společnosti PATRIOT reality, spol. s r.o..
Usnesení rady 26/439/2007
Rada obce vzala na vědomí zápis č. 6/07 finančního výboru zastupitelstva.
Usnesení rady 26/440/2007
1. Rada obce vzala na vědomí stížnost Mlčocha
Miloslava, Troubky, na omezování vlastnického práva k užívání pozemků.
2. Rada obce ukládá starostovi obce vyzvat
písemně dotčené zemědělské společnosti ke
zjednání nápravy.
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Usnesení z 27. zasedání
rady obce konané dne 3. 12. 2007

o dílo uzavřený mezi Technickými službami města Přerova o Obcí Troubky.

Usnesení rady 27/441/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 27/442/2007
Rada obce vydala osvědčení o členství v zastupitelstvu Obce Troubky paní Haně Kadlecové,
Troubky, která se dnem 1. 12. 2007 stala členkou
zastupitelstva Obce Troubky (volební strana Sdružení nezávislých kandidátů).

Usnesení rady 28/453/2007
Rada obce schválila smlouvu
č. Z_S42_12_4120094308 uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a Obcí
Troubky.

Usnesení z 28. zasedání
rady obce konané dne 19. 12. 2007
Usnesení rady 28/443/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 28/444/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 28/445/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o plnění
usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení rady 28/454/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2008.
Usnesení rady 28/455/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 500 Kč na ceny pro vítěze
Štěpánského turnaje ve volejbale
Usnesení rady 28/456/2007
Rada obce schválila dohodu o uznání a splacení
dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a Pěkníkem
Květoslavem, Troubky.
Usnesení rady 28/457/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 300 Kč na ceny pro vítěze
„Kultur cupu“ – turnaje v malé kopané.

Usnesení rady 28/446/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1–11/2007.
Usnesení rady 28/447/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 30. 11. 2007.

Usnesení rady 28/458/2007
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen –
pohárů – pro vítěze 16. ročníku Vánočního turnaje v malé kopané.

Usnesení rady 28/448/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 111/2007
uzavřenou mezi společností Gastroform, s.r.o.,
Brno a Obcí Troubky.

Usnesení rady 28/459/2007
Rada obce vzala na vědomí informace společnosti
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., o cenách vodného a stočného v roce 2008.

Usnesení rady 28/449/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 10/122007
uzavřenou mezi společností OSG-Gregovský,
s.r.o., Troubky a Obcí Troubky.

Usnesení rady 28/460/2007
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 0806 uzavřený mezi Ing. Janem Papežem – fa KOORDINACE a Obcí Troubky.

Usnesení rady 28/450/2007
Rada obce schválila smlouvu o dílo uzavřenou
mezi společností DESANA, v.o.s.,Tovéř a Obcí
Troubky.

Usnesení rady 28/461/2007
Rada obce schválila dohodu o uznání a splacení
dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a Jurníkovou
Danou, Troubky.

Usnesení rady 28/451/2007
Rada obce schválila společnost INSTA Prostějov,
s.r.o., jako dodavatele stavebních prací: Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
v Troubkách, lokalita Vlkošská.

Usnesení rady 28/462/2007
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa dle přílohy.

Usnesení rady 28/452/2007
Rada obce schválila dodatek č. 8 ke smlouvě

Usnesení rady 28/463/2007
1. Rada obce souhlasí s příkazem starosty obce
k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků k 31. 12. 2007 Obce Troubky, a to

20

včetně jmenování dílčích inventarizačních
komisí. Inventarizace majetku a závazků
k datu 31. 12. 2007 bude probíhat od 20.12.
2007 do 15. 1. 2008.
2. Rada obce souhlasí se složením hlavní inventarizační komise: předseda Vladimíra Hanzlíková, člen Vladimíra Rozsypalová, člen Božena Suchánková.
Usnesení rady 28/464/2007
Rada obce vzala na vědomí výsledky hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky
s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–11 /
2007.
Usnesení rady 28/465/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci o úpravě
rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 29. 11.
2007 pro školy a školská zařízení Olomouckého
kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení rady 28/466/2007
Rada obce souhlasí s návrhem žádosti Základní
školy a Mateřské školy Troubky o vydání výjimky
z hygienických požadavků na prostory a provoz
zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých dle přílohy.
Usnesení rady 28/467/2007
Rada obce vzala na vědomí informaci Základní
školy a Mateřské školy Troubky o termínu zápisu
do 1. třídy.
Usnesení rady 28/468/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, ulice
Záhumení 762/12, s nájemcem Aloisem Frgalem, Troubky, do 31. 12. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemce Aloise Frgala, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu obecního
bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemcem Aloisem Frgalem, Troubky.
Usnesení rady 28/469/2007
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Bui Minh
Tan o ubytování.
2. Rada obce rozhodla neuzavřít s Bui Minh Tan
smlouvu o ubytování na obecní ubytovně.
3. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Bui Minh Tan o nevyhovění jeho žádosti na ubytování na obecní ubytovně.
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Usnesení rady 28/470/2007
1. Rada obce přidělila uvolněný obecní byt na
bytovém domě DPS Šíma B, Dědina 760/14,
Troubky, Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Karla Štokmana, Troubky, o přidělení
obecního bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemcem Karlem Štokmanem, Troubky.
Usnesení rady 28/471/2007
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu v Troubkách, ulice
Záhumení 762/12, s nájemkyní Danou Kořínkovou, Troubky, do 31. 12. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat nájemkyni Danu Kořínkovou, Troubky,
o prodloužení smlouvy o nájmu obecního
bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu
s nájemkyní Danou Kořínkovou, Troubky.
Usnesení rady 28/472/2007
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovního místa zaměstnance Obce
Troubky na úseku správy majetku a odpadového
hospodářství obce dle přílohy.
Usnesení z 29. zasedání
rady obce konané dne 31. 12. 2007
Usnesení rady 29/473/2007
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 29/474/2007
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 29/475/2007
Rada obce schválila rozpočtové opatření
č. 7/2007.
Usnesení rady 29/476/2007
Rada obce schválila smlouvu o závazku veřejné
služby č. 21088-08 uzavřenou mezi Obcí Troubky
a společností Connex Morava, a.s..
Usnesení rady 29/477/2007
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 5 500 Kč na dofinancování
adventního koncertu konaného dne 2. 12. 2007
v kostele svaté Markéty v Troubkách.
Usnesení rady 29/478/2007

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2008

Rada obce vzala na vědomí informace o programech Olomouckého kraje zaměřených na podporu obnovy kulturních památek a podporu kulturních aktivit v roce 2008.
Usnesení rady 29/479/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o Programu obnovy venkova v Olomouckém kraji v roce
2008.
Usnesení rady 29/480/2007
Rada obce vzala na vědomí informace o vyhlášení výzvy v rámci regionálního operačního programu Střední Morava.
Usnesení rady 29/481/2007
Rada obce schválila směrnici o evidenci majetku.
Usnesení z 30. zasedání
rady obce konané dne 16. 1. 2008
Usnesení rady 30/482/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 30/483/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 30/484/2008
Rada obce vzala na vědomí informaci o splácení
úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 12. 2007.
Usnesení rady 30/485/2008
Rada obce schválila vnitřní předpis č. 1/2008 Pravidla hospodaření se sociálním fondem obce
Troubky.
Usnesení rady 30/486/2008
Rada obce schválila žádost souboru Hanák Troubky o prominutí úhrady nájmu sálu Kulturního domu
v Troubkách při vánočním posezení u cimbálu
pořádaném dne 15. 12. 2007.
Usnesení rady 30/487/2008
1. Rada obce schválila podmínky výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací při akci
– rekonstrukce místní komunikace v obci
Troubky, ulice Vrbí.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit
minimálně 3 dodavatelské firmy pro výběrové
řízení na dodavatele stavebních prací při akci
– rekonstrukce místní komunikace v obci
Troubky, ulice Vrbí.
Usnesení rady 30/488/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis o kontrole plně-
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ní podmínek pro poskytnutí finanční pomoci v rámci programu SAPARD.
Usnesení rady 30/489/2008
Rada obce schválila žádost Jiřího a Naděždy Vojtkových, Troubky, o prodloužení termínu čerpání
úvěru poskytnutého z Fondu obnovy a rozvoje
bydlení obce, a to do 14. 11. 2008.
Usnesení rady 30/490/2008
Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2008.
Usnesení rady 30/491/2008
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení
na podávání žádostí o poskytnutí úvěrů z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce dle přílohy.
Usnesení rady 30/492/2008
Rada obce vzala na vědomí sdělení společnosti
Troubecká hospodářská, a.s., ke stavu přístupové komunikace k zemědělským pozemkům v lokalitě Zaválčí.
Usnesení rady 30/493/2008
1. Rada obce schvaluje záměr převodu části
pozemku p.č. 4965 v k.ú. Troubky nad Bečvou Janě a Zdeňkovi Poláškovým, Troubky.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr převodu části pozemku p.č. 4965 v k.ú.
Troubky nad Bečvou Janě a Zdeňkovi Poláškovým, Troubky.
Usnesení rady 30/494/2008
Rada obce schválila žádost Petra Němečka
a Romana Wintera, Brno, o povolení k užívání znaku obce.
Usnesení rady 30/495/2008
1. Rada obce schválila žádost Jany Rollerové,
Troubky, o ubytování v obecní ubytovně Nagáno od 1. 2. 2008 do 31. 10. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Janu Rollerovou o schválení žádosti o ubytování.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně s paní Janou Rollerovou, Troubky.
Usnesení rady 30/496/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Radka
Jurníka, Oplocany, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Radka
Jurníka, Oplocany.
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3. Rada obce vzala na vědomí žádost Petra
Pospíšila, Troubky, o přidělení obecního bytu.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Petra
Pospíšila, Troubky.
5. Rada obce vzala na vědomí žádost Petra
Horáka, Troubky, o přidělení obecního bytu.
6. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Petra
Horáka, Troubky.
Usnesení rady 30/497/2008
Rada obce schválila úpravu podmínek pronájmu
obecních bytů s účinností od 1. 2. 2008.
Usnesení rady 30/498/2008
Rada obce schválila termínovou listinu zasedání
rady obce v roce 2008.
Usnesení rady 30/499/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit termínovou listinu zasedání zastupitelstva obce
v roce 2008.
Usnesení z 31. zasedání
rady obce konané dne 30. 1. 2008
Usnesení rady 31/500/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 31/501/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 31/502/2008
Rada obce schválila zápis o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce k datu 31. 12.
2007.
Usnesení rady 31/503/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1–12 / 2007.
Usnesení rady 31/504/2008
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. IN/PV001/08 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností INSTA Prostějov s.r.o. ve věci provedení díla
– technická infrastruktura pro výstavbu rodinných
domů v obci Troubky – v lokalitě Vlkošská.
Usnesení rady 31/505/2008
Rada obce schválila smlouvu
č. Z_S24_12_8120008073 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. a Obcí Troubky.
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Usnesení rady 31/506/2008
1. Rada obce schválila poskytnutí věcného daru
TJ Sokol Troubky, oddílu kopané v hodnotě 1
000 Kč na ceny do tomboly pořádané v rámci sportovních šibřinek konaných dne 23. 2.
2008 v kulturním domě.
2. Rada obce schválila poskytnutí finančního
příspěvku TJ Sokol Troubky, oddílu kopané,
v celkové výši 1 000 Kč na organizaci fotbalového turnaje žáků pořádaného dne 2. 3.
2008 ve sportovní hale v Troubkách
Usnesení rady 31/507/2008
1. Rada obce schválila poskytnutí věcného daru
Sdružení přátel Základní školy a Mateřské
školy Troubky v hodnotě 1 000 Kč na ceny do
tomboly pořádané v rámci školního plesu
konaného dne 9. 2. 2008 v Kulturním domě
v Troubkách.
2. Rada obce schválila poskytnutí finančního
příspěvku Sdružení přátel Základní školy
a Mateřské školy Troubky v celkové výši 1 000
Kč na pořízení věcných cen do tomboly pořádané v rámci dětského karnevalu konaného
dne 8. 3. 2008 v Kulturním domě v Troubkách.
3. Rada obce schválila bezplatný pronájem Kulturního domu v Troubkách pro Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky,
a to pro uspořádání dětského karnevalu konaného dne 8. 3. 2008.
Usnesení rady 31/508/2008
1. Rada obce souhlasí s návrhem Vojtěšky Varechové Zaoralové, Troubky, na řešení dlužné
části poskytnutého úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zpracovat
dohodu o splacení dluhu uzavřenou mezi
Obcí Troubky jako stranou oprávněnou a Vojtěškou Varechovou Zaoralovou jako stranou
povinnou dle návrhu strany povinné.
Usnesení rady 31/509/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o podmínkách poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2008 v rámci Programu obnovy
venkova.
Usnesení rady 31/510/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o výsledcích Tříkrálové sbírky 2008 v regionu Přerov.
Usnesení rady 31/511/2008
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Rada obce schválila návrh na snížení správních
poplatků za vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů veřejné správy získávaných prostřednictvím pracoviště Czech POINT
dle přílohy.
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Usnesení rady 31/512/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcného daru
Sboru dobrovolných hasičů Troubky v hodnotě
1000 Kč na ceny do tomboly pořádané v rámci
hasičského bálu, konaného dne 16. 2. 2008 v Kulturním domě v Troubkách.

1. Rada obce vzala na vědomí žádost Petry
Zatloukalové, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
9. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Petry
Zatloukalové, Troubky.
10. Rada obce vzala na vědomí žádost Jany Rollerové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
11. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Jany Rollerové, Troubky.

Usnesení rady 31/513/2008
4. Rada obce souhlasí s návrhem Boženy
Suchánkové, Troubky, na řešení dlužné části
poskytnutého úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce po ukončeném dědickém řízení.
5. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zpracovat
dohodu o splacení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky jako stranou oprávněnou a Boženou
Suchánkovou, Troubky, jako stranou povinnou dle
návrhu strany povinné.

Usnesení rady 31/520/2008
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní
byt na DPS Šíma A, Dědina 759/12, Troubky,
paní Kateřině Švábeníkové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
vybranou žadatelku o přidělení obecního bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu,
Dědina 759/12, Troubky, s nájemkyní Kateřinou Švábeníkovou, Troubky, od 1. 2. 2008 do
31. 1. 2011.

Usnesení rady 31/514/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o výši dotace na výkon státní správy a školství v roce 2008.
Usnesení rady 31/515/2008
Rada obce vzala na vědomí sdělení společnosti
ZELTR AGRO, a.s., ke stavu přístupové komunikace k zemědělským pozemkům v lokalitě Zaválčí.

Usnesení rady 31/521/2008
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní
byt na DPS Kozlovská, Kozlovská 764/2, slečně Petře Zatloukalové,Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
vybranou žadatelku o přidělení obecního bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu,
Kozlovská 764/2, Troubky, s nájemkyní Petrou
Zatloukalovou, Troubky, od 1. 2. 2008 do 31.
1. 2011.

Usnesení rady 31/516/2008
7. Rada obce schválila záměr převodu části
pozemku p.č. 865 v k.ú. Troubky nad Bečvou
Liboru Stržínkovi, Troubky.
8. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr převodu části pozemku p.č. 865 v k.ú.
Troubky nad Bečvou Liboru Stržínkovi, Troubky.
Usnesení rady 31/517/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Františka
Doležala, Zdravá Voda, o umístění lunaparku
v době konání troubeckých hodů 2008.
Usnesení rady 31/518/2008
Rada obce souhlasí s převodem žádosti o přidělení obecního bytu paní Zdeňkou Zatloukalovou,
Troubky, na dceru Petru Zatloukalovou, Troubky.
Usnesení rady 31/519/2008

Usnesení rady 31/522/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o činnosti JSDH Obce Troubky za rok
2007.
Usnesení z 32. zasedání
rady obce konané dne 13. 2. 2008
Usnesení rady 32/523/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 32/524/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 32/525/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 1/2008.
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Usnesení rady 32/526/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o stavu splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 1. 2008.
Usnesení rady 32/527/2008
Rada obce schválila na základě předložených
nabídek jako dodavatele stavebních prací na akci
rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky,
ulice Vrbí, společnost SISKO spol. s r.o. Přerov.
Usnesení rady 32/528/2008
Rada obce schválila podání žádosti do regionálního operačního programu - projektu rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Na
Dolách.
Usnesení rady 32/529/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o studii
úprav obecního dvora za kulturním domem.
Usnesení rady 32/530/2008
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 10/122007 uzavřený mezi Obcí Troubky
a společností OSG – Gregovský s.r.o., Troubky.
Usnesení rady 32/531/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
finanční příspěvek v celkové výši 10 000 Kč na
školu v přírodě pro děti a žáky Základní školy
a Mateřské školy Troubky.
Usnesení rady 32/532/2008
Rada obce schválila smlouvu o dílo č.
2008002K uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s.r.o., Olomouc.
Usnesení rady 32/533/2008
12. Rada obce schválila záměr převodu pozemků p.č. 67 a p.č. 68 v k.ú. Troubky nad Bečvou
Marii Tvrdé, Troubky.
13. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr převodu pozemků p.č. 67 a p.č. 68
v k.ú. Troubky nad Bečvou Marii Tvrdé, Troubky.
Usnesení rady 32/534/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Karla Zelinky,
Olomouc, o umístění lunaparku v době konání
troubeckých hodů 2008.
Usnesení rady 32/535/2008
2. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu obecního bytu, Troubky, Kozlovská
764/2, s nájemkyní Martou Hrbkovou do 28. 2.
2011.
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3. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Martu Hrbkovou o prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu.
14. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu dodatku smlouvy o nájmu obecního bytu s paní Martou Hrbkovou, Troubky.
Usnesení rady 32/536/2008
4. Rada obce bere na vědomí žádost Renaty
Zatloukalové, Tovačov, o přidělení obecního
bytu.
5. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Renaty Zatloukalové, Tovačov.
Usnesení rady 32/537/2008
1. Rada obce rozhodla přidělit uvolněný obecní
byt v kulturním domě, Dědina 286/29, Troubky, Martinu Konečnému,Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
vybraného žadatele o přidělení obecního bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu obecního bytu,
Dědina 286/29, Troubky, s nájemcem Martinem Konečným, Troubky, od 1. 3. 2008 do
28. 2. 2009.
Usnesení rady 32/538/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ
Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za rok
2007.
Usnesení rady 32/539/2008
Rada obce schválila návrh ZŠ a MŠ Troubky na
rozdělení hospodářského výsledku organizace za
rok 2007.
Usnesení rady 32/540/2008
Rada obce vzala na vědomí kalkulaci obědů pro
jednotlivé kategorie strávníků ve školní jídelně ZŠ
a MŠ Troubky platná od 1. 3. 2008.
Usnesení rady 32/541/2008
Rada obce schválila stanovení závazných ukazatelů hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem
z rozpočtu obce na rok 2008 dle přílohy.
Usnesení rady 32/542/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2007.
Usnesení rady 32/543/2008
Rada obce vzala na vědomí plán práce Svazku
obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2008.
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Usnesení rady 32/544/2008
Rada obce vzala na vědomí informace starosty
ustavujícím zasedání Sdružení místních samospráv ČR.

Rada obce schválila uzavření servisní smlouvy
mezi Obcí Troubky a společností SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o. ve věci zabezpečení úplného servisu kopírovacích přístrojů značky SHARP.

Usnesení z 33. zasedání
rady obce konané dne 3. 3. 2008

Usnesení rady 33/551/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit poskytnutí půjčky z rozpočtu obce
paní Jiřině Chalánkové, Troubky, v celkové
výši 10 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s pohřbem pana Lubomíra Chalánka.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
pověřit Obecní úřad zpracováním smlouvy
o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce paní Jiřině Chalánkové, Troubky, na úhradu části
nákladů spojených s pohřbem pana Lubomíra Chalánka, se splatností půjčených finančních prostředků do 12 měsíců od uzavření
smlouvy o poskytnutí půjčky.

Usnesení rady 33/545/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 33/546/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 33/547/2008
Rada obce schválila program IX. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení rady 33/548/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce za
uplynulé období.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
vzít na vědomí zprávu o stavu připravenosti
a realizaci akcí schválených v Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací.
3. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí rozpočtové opatření č. 7/2007.
4. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2008.
5. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit financování pořízení nového vozidla – transitu, dle přílohy.
6. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na
vědomí zprávu o hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1-12/2007.
7. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit návrh úpravy dopravního značení
v obci a opatření pro zklidnění dopravy v centru obce dle přílohy.
8. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit ukončení členství Obce Troubky ve Svazu
měst a obcí ČR k datu 31. 3. 2008.
Usnesení rady 33/549/2008
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 03-2008
uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností SISKO spol. s r.o. Přerov na realizaci akce – rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice
Vrbí.
Usnesení rady 33/550/2008

Usnesení rady 33/552/2008
Rada obce schválila žádost Libora Dočkala,
Troubky, o prodloužení termínu čerpání úvěru
poskytnutého z Fondu obnovy a rozvoje bydlení
obce, a to do 31. 12. 2008.
Usnesení rady 33/553/2008
Rada obce neschválila žádost Sdružení přátel
Základní školy a Mateřské školy Troubky o prodloužení čerpání finančních prostředků z rozpočtu
obce za rok 2007.
Usnesení rady 33/554/2008
Rada obce ukládá starostovi a místostarostce
obce projednat návrhy dodatků ke smlouvám uzavřeným mezi Obcí Troubky a společností BIOPAS,
spol. s r.o., Kroměříž, s vedením výše uvedené
společnosti.
Usnesení rady 33/555/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 3 000 Kč klubu Armwrestling
Troubky na úhradu části nákladů spojených
s účastí na mezinárodní soutěži na Slovensku ve
dnech 28.–29. 3. 2008.
Usnesení rady 33/556/2008
Rada obce vzala na vědomí stav splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu
29. 2. 2008.
Usnesení rady 33/557/2008
4. Rada obce schválila záměr převodu pozemku p.č. 1031 v k.ú. Troubky nad Bečvou man-
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želům Denise a Marku Baďurovým, Troubky.
5. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr převodu pozemku p.č. 1031 v k.ú.
Troubky nad Bečvou manželům Denise
a Marku Baďurovým, Troubky.
Usnesení rady 33/558/2008
6. Rada obce bere na vědomí žádost Václava
Hvězdy, Pavlovice u Přerova, o přidělení obecního bytu.
7. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Václava Hvězdy, Pavlovice u Přerova.
8. Rada obce bere na vědomí žádost Pavla Brašíka, Vlkoš, o přidělení obecního bytu.
9. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Pavla Brašíka,
Vlkoš.
10. Rada obce bere na vědomí žádost Marie Soukupové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
11. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Marie Soukupové, Troubky.
12. Rada obce bere na vědomí žádost Zdeňka
Soukupa, Troubky, o přidělení obecního bytu.
13. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Zdeňka Sou-
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kupa, Troubky.
14. Rada obce bere na vědomí žádost Petry Slimáčkové, Křtomil, o přidělení obecního bytu.
15. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Petry Slimáčkové, Křtomil
Usnesení rady 33/559/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně s nájemkyní Petrou Slimáčkovou, Křtomil, do 30. 9. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Petru Slimáčkovou o prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu dodatku smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně s Petrou Slimáčkovou,
Křtomil, do 30. 9. 2008.
Usnesení rady 33/560/2008
Rada obce bere na vědomí zprávu o provedení
průzkumných prací v budově školy.
Usnesení rady 33/561/2008
Rada obce souhlasila s vydáním příslibu na možné využití odpadního tepla z provozu bioplynové
stanice vybudované společností Troubecká hospodářská a.s., Troubky, pro potřeby obce.

Kam s odpadem?
Každý z nás ročně vyprodukuje přibližně 200
kg odpadů. Jenom na nás záleží, kolik peněz
budeme platit za jejich odvoz a likvidaci. Pokud
budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit,
umožníme tak jejich další zpracování a tím ušetříme.
Třídění odpadů v Troubkách stagnuje. V roce
2006 jsme vytřídili 13,5 tun plastu, za loňský rok
to bylo jen 12,8 tun. Také skla bylo ve sběrných
nádobách za loňský rok méně než předloni. Za
odpad, který vytřídíme, dostane Obec Troubky
finanční příspěvek, který je zpětně použit na úhradu svozu komunálního odpadu. Tříděním tedy

můžeme ušetřit na každoročních poplatcích.
V naší obci třídíme barevné sklo, bílé sklo, plast
a nápojové kartony. Každá komodita patří do kontejneru určité barvy s popisem na co je určený,
nápojové kartony do oranžových pytlů. Kontejnery jsou rozmístěny na sedmi místech po celé
obci.V roce 2007 jsme vytřídili 12,871 tun plastu,
10,326 tun barevného skla, 7,188 tun bílého skla,
0,698 tun nápojových kartonů.
Vážení spoluobčané, třiďme odpad,
má to smysl.
Vladimíra Hanzlíková
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Policie České republiky radí seniorům
Přes neustále se opakující varování v médiích
- denním tisku, televizi a rozhlasovém vysílání dochází k okrádání našich spoluobčanů - seniorů, nevyjímaje oblast Přerovska a blízkých okolních vesnic. Podvodníci si většinou vytipují osaměle žijící starší občany. Při vyšetřování případů
okrádání seniorů se setkáváme s mnoha verzemi podvodů. Pachatelé se vydávají za zástupce
firem, pojišťoven, zaměstnance plynáren, sociální pracovníky, opraváře či podomní prodejce.
Někdy útočí na city seniorů a s vymyšlenými příběhy o údajných autonehodách, poruchách automobilu, hospitalizací příbuzných nebo dokonce
tvrdí, že vyhráli v soutěži. Poslední dobou je velmi aktuální finta předstíraného hovoru přes
mobilní telefon s vaším příbuzným, např. vnukem,
synem a ujištění, že právě teď mu pomůžete
finanční částkou nebo zaplacením objednané
věci. Verzí je mnoho a lidský hyenismus velmi
vynalézavý.
Mnoha podvodům by se dalo předejít, kdyby
byli senioři méně důvěřiví a naivní. V současné
době probíhají přednášky v domovech důchodců, kdy seniory varujeme, aby byli ostražití při

kontaktu s cizími lidmi. Pokud jsou sami
doma, měli by s cizími lidmi jednat jen
u dveří zaháčkovaných řetízkem a nikdy
jim neotvírat. Úřady posílají oznámení, ať se týkají důchodů, přeplatků či
dluhů, vždy poštou. Uvedení podvodníci a zloději
pracují ve skupinách, kdy má každý své naučené úkoly. Cílem je zabavit a odvést pozornost
seniora, ať už návštěvou toalety, nalití hrnku vody
či náhlou nevolností. Zbývající mezitím okrade nic
netušícího a důvěřivého občana o cennosti
a peníze. V žádném případě si nikdy nezvanou
návštěvu nesmíme pozvat k sobě domů a už
vůbec ne jim rozměňovat peníze, kdy právě pod
touto záminkou dochází k okradení seniorů
o celoživotní úspory. Jsou známy případy
i v našem nejbližším okolí, kdy došlo k odcizení
částky přesahující hranici 100 000 Kč.
I v případě objasnění a zadržení pachatelů
jsou odcizené peníze od podvodníků těžce vymahatelné.
Jak nenaletět podvodníkům:
• nikdy k sobě do bytu nepouštějte cizí lidi
• mluvte s nimi jen přes zavřené dveře, případně
je zajistěte bezpečnostním řetízkem
• zaměstnanci firem se musejí hlásit vždy dopředu a mají u sebe průkaz
• na jejich návštěvu se připravte a pozvěte si
domů rodinného příslušníka, kamaráda nebo souseda
• NIKDY NEDÁVEJTE CIZÍM LIDEM PENÍZE
• neutěšujte se heslem: „Mně se to stát nemůže“
• nebuďte lhostejní a při podezření na nekalé jednání se nebojte zavolat na linku 158, poznamenejte si registrační značku podezřelého vozidla
nadporučík Mgr. Josef Gybas,
vedoucí oddělení Přerov 3
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Základní ‰kola
Vážení přátelé školy,
čas běží jako bláznivý,
dny střídají týdny, týdny
se spojují v měsíce
a měsíce naplňují roky.
Letos nás dělí 120 let od
otevření nové školní
budovy v Troubkách.
Mnozí z vás načerpali
základy
vědomostí,
dovedností a zkušeností právě na této škole.
A protože čas ukládá mnohé vzpomínky do
zapomnění, proč nepomoci oživit paměť a společně nezavzpomínat. Potěší nás, přijmete-li
naše pozvání a zúčastníte- li se vzpomínkových
dnů, které připravujeme na
pátek 13. a sobotu 14. června 2008.
Součástí oslav budou dny otevřených dveří,
kdy budou rodiče s dětmi mít možnost strávit ve
třídě společný čas prohlídkou učeben a areálu
školy, mohou společně zhlédnout kabinety a jiné
prostory žákům i veřejnosti uzavřené, dávní
i nedávní absolventi mohou evokovat prošlé časy
a zavzpomínat na dávnou atmosféru i sledovat
proměnu základní školy v současnosti. Připravujeme slavnostní akademii dětí a žáků školy,
projektové dny, v jejichž rámci se setkají děti
a žáci i pedagogičtí pracovníci mateřských
a základních škol z regionu, setkání stávajících
i bývalých zaměstnanců školy, představitelů obcí
a ředitelů mikroregionu Střední Haná, sponzorů,
chystáme almanach 2008 a mnoho dalších překvapení. Jste srdečně zváni! Přijďte s námi jen
tak pobejt…
Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli
spoluutvářet průběh oslav. Vítáme upomínky
na školní léta strávená v troubecké škole
v jakékoliv podobě – vzpomínky na nevšední
i obyčejné zážitky školních dnů vyjádřené
slovem, vzpomínky na učitele, spolužáky,
školní výlety, úsměvné historky, vlastní práce slohové či první pokusy o literární tvorbu,
uschované písanky, sešity, zdařilé výtvarné
práce, žákovské knížky či taháky a další všední či kuriozní věci související s výukou, dobové fotografie třídních kolektivů, zařízení budovy či školy (zejména staršího data, které chy-

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2008

120 let
bí ve školním archivu). Někteří z vás si možná
uschovali školní pomůcky, které je provázely ve
školních škamnách (sešity, plnicí pera, pouzdra,
aktovky), a pokud budou ochotni je nám zapůjčit, obohatí tím exponáty námi zamýšlené a připravované tematické výstavy v malém školním
muzeu.
Své příspěvky
a návrhy nám prosím zasílejte do 30. dubna
2008 na e-mailovou adresu reditel@skolatroubky.cz s označením „120“ nebo přímo je
můžete předat v ředitelně školy. Ty nejzajímavější
vybereme do almanachu, který nebude mít za
úkol suplovat učebnici dějepisu, ale doufáme, že
bude pestrým a živým kaleidoskopem vzpomínek na školní „dobu her a malin nezralých“.
Předejte, prosím, informace o červnových
oslavách i dalším spolužákům, kolegům a spolupracovníkům, které osud zavál dál od rodných
Troubek. Máte-li tipy, případně kontakty na mimořádné učitele a významné absolventy – své spolužáky, s nimiž byste se chtěli setkat, dejte nám
vědět.
Budeme velice rádi, když průběhu konání
oslav napomůžete sponzorskými dary finančními i věcnými. Peněžité dary můžete zasílat na
účet školy nebo předat v hotovosti v kanceláři
školy. Uvítáme i věcné sponzorské dary (např.
drobné upomínkové předměty, propagační materiály, kancelářské potřeby, sladkosti), které použijeme na odměny dětem v soutěžích či na
výzdobu interiérů atd. Všem případným sponzorům předem děkujeme!
Více informací o průběhu oslav můžete
získat na školních webových stránkách
www.skolatroubky.cz,
a na telefonním čísle 581 221 131.
Děkujeme.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Jitka Pěchová,
ředitelka ZŠ a MŠ Troubky
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Stará škola

Projekt Comenius – návštěva v naší škole
Těsně po uzávěrce předchozího
čísla se v naší škole uskutečnila
první z mnoha plánovaných
návštěv v rámci projektu Comenius, jenž u nás probíhá, a o kterém
jsme čtenáře již několikrát informovali. Jelikož se jednalo
o významnou událost, která bude
značně ovlivňovat chod školy po
dobu dvou let, nahlédněte s námi
obrazem i slovem do celého jejího
průběhu.

2.12. 2007 - příjezd všech účastníků do Prahy, prohlídka Prahy

3.12. 2007 - přesun do Přerova,
večerní setkání s kolegy ze ZŠ
a MŠ Troubky, zástupci obce
a rodičů. Tuto schůzku provázela
neformální atmosféra, kdy původní rozpaky rychle vymizely,
návštěvníci se s místními promísili a živě diskutovali.
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4.12. 2007
• návštěvní den ve škole, naši
zahraniční kolegové s nepředstíraným zájmem sledovali cvrkot
na naší škole a aktivně se zapojovali do výuky. Děti si odnesly
hezkou vzpomínku v podobě
pozdravů ve svých pracovních
sešitech.
• návštěva v naší mateřince, pásmo pohádek spojené s oslavami
sv. Mikuláše

Rozum a Štěstí

Mateřinka
Učitelé v lavicích
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Vzpomínka v sešitech

5.12. 2007
• 2. návštěvní den ve škole
– projektový den v duchu oslav
sv. Mikuláše, návštěva školní
družiny,
• návštěva Muzea Komenského
v Přerově za doprovodu
a s výkladem žáků 9. třídy,
• plánování dalších kroků
projektu

Práce na projektu

Mikuláš v družině
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ého•
Návštěva Muzea Komensk

Co dodat závěrem? Netřeba velkých slov. Každý z žáků i učitelů
si odnesl nesmazatelnou vzpomínku a mnozí i chuť dále rozvíjet spolupráci. Je to pro nás
všechny školou povinné jedinečná a do jisté míry neopakovatelná
příležitost ke spolupráci překračující nejen hranice školy, ale
i naší země. Nejde ani tak o jazykovou vybavenost, spíš o získání
nadhledu a možnost porovnat
podmínky ve vybraných evropských školách, a to vše v duchu
příjemného setkání se zahraničními kolegy ze základních
a mateřských škol. V příštím čísle naše čtenáře budeme informovat o prvních zkušenostech
našich kolegů v zahraničí, tentokrát to bude pohlednice ze školy
Ceip Mowgli ve španělském městečku Reus. (foto The Troubadours)
Průběh projektu můžete sledovat
na www.skolatroubky.cz
The Troubadours•

Vítání jara
Sdružení ředitelů základních
škol, předškolních a ostatních
školských zařízení mikroregionu
Střední Haná uspořádalo pro
veřejnost v kojetínské galerii
výstavu výtvarných prací dětí
a mládeže Vítáme jaro, na niž
i naši žáci ve spolupráci s učiteli
přispěli mnoha výrobky. Snažíme
se tak podpořit spolupráci mezi
regionálními školami nejen
v oblasti vzdělávací, sportovní, ale
i kulturní a umožnit tak žákům
a učitelům navázat pracovní
a snad osobní kontakty.
Mgr. Jitka Pěchová
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Bez obav k zápisu
Kamarád František z TV vysílání pořadu „Kouzelná školka“ vítal
na chodbě naší školy děti, které
přicházely k zápisu do první třídy.
Usměvavé tváře, někdy trocha
rozpaků, ale vždy dobrá nálada
předškoláků, vykouzlila hravou
i pracovní atmosféru, která provázela tyto důležité okamžiky v životě dítěte.
Třída, ve které probíhal zápis,
byla slavnostně vyzdobena, děti
kreslily, malovaly, zpívaly i recitovaly. Kluci i děvčátka poznávali
všech
Maximální soustředění
zúčastněných•

písmena, počítali, povídali o tom,
jak se těší do školy, prohlíželi si
učebnice, ze kterých budou po
prázdninách čerpat vědomosti.
Na rozloučenou dětí dostaly
několik drobných pozorností jako
památku na zápis do první třídy.
Naše škola v září přivítá sedmnáct prvňáčků.
Mgr. Marie Goeblová

Ve dvou se to lépe táhne•

Lyžařský výcvik
Velké Vrbno
(14. 1.–19. 1. 2008)
Loňská zima byla tak mírná, že
jsme letos s napětím sledovali
sněhové podmínky a v duchu si
přáli, aby nám lyžařský výcvik
vyšel. Přání bylo vyslyšeno a my
jsme si lyžování na jesenických
kopcích užili i za věčně mlhavého
počasí.
Příjemné bylo i spřátelení se
Základní školou Kokory, která
s námi týdenní pobyt na horské
chatě Olšanka sdílela.
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Pár dní po návratu se žáci
z obou škol měli opět možnost
setkat při přátelském utkání
v MINIGOLFU na přerovském
sportovním centru Mlýn.
Žáci s napětím očekávají, jakou
další akci jim kantorky spřátelených škol připraví.
Z. Grňová

Beseda o mentální anorexii
O nebezpečí spojeném s mentální anorexií
a bulimií, onemocněními spojovanými se současnými sociokulturními faktory a projevujícími
se poruchami příjmu potravin se mohli žáci

a žákyně 8. a 9.třídy seznámit na přednášce
odborné pracovnice Zdravotního ústavu z Olomouce, která proběhla 14. ledna 2008 v rámci
výuky rodinné výchovy.

A pak že děti nečtou...?
...s úsměvem mi sdělila kolegyně, s níž jsme se potkaly v okamžiku, kdy se chodba v přízemí
školy zaplnila štěbetajícími žáky,
kteří si přišli vyzvednout knihu, již
krátkým, ale poutavým komentářem doplnil na včerejší výstavě
knih prodejce. A kdo by nechtěl
poznat tajemný vesmír, všechny
divy přírody? Zdokonalit se v ručních pracích či automobilovém či
leteckém modelářství? Správnou
knihu našli i ti žáci, kteří chtěli zjistit, jak vylepšit péči o domácího
mazlíčka, porazit současného
šachového velmistra nebo v londýnské galerii výtvarného umění
přijít na záhady téměř detektivní.
Cílem naší akce bylo podpořit
pohasínající zájem dospívajících
o četbu. Přejme si, aby kniha se
stala běžnou součástí každodenního života dětí a aby se nestala
pouze ozdobou domu.

Mgr. Jitka Pěchová

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2008

35

Vedoucí školní jídelny při ZŠ a MŠ Troubky informuje
V letošním roce došlo
od 1. března 2008
k navýšení ceny obědů, a to z důvodů
zdražení cen energií
a růstu DPH.
Žák má nárok na jeden
dotovaný oběd pouze
v době pobytu ve škole
(tzn. v době výuky).
Obědy se přihlašují a odhlašují minimálně den
předem do 13:45 hodin, buď ve školní jídelně
nebo na tel. čísle: 581 221 083 (kancelář ŠJ).
Pokud si strávník chce oběd odhlásit, musí co
nejdříve dodat i stravenku na odhlašované dny.
V případě onemocnění si dotovaný oběd může
žák odebrat pouze v první den nemoci (do jídlonosičů). Pokud by měl zájem odebírat obědy i po
dobu nepřítomnosti ve škole, musel by uhradit
částku navýšenou o věcnou a mzdovou režii.
Od 1. dubna 2008 budou všichni strávníci rozděleni podle věku na základě platné vyhlášky
o školním stravování.

Cena oběda pro děti ZŠ
- od 7 do 10 let
17 Kč
- od 11 do 15 let
20 Kč
- děti nad 15 let
22 Kč
Cena stravy pro děti MŠ 3 – 6 let
- přesnídávka
6 Kč
- oběd
14 Kč
- svačina
6 Kč
26 Kč
Cena stravy pro děti MŠ od 7 let
- přesnídávka
6 Kč
- oběd
17 Kč
- svačina
6 Kč
29 Kč
Cena oběda pro dospělé strávníky 15 a více let
- cizí strávníci
52 Kč
- důchodci
40 Kč
S případnými dotazy se můžete obracet na
vedoucí školní jídelny na tel. č. 581 221 083.
Blanka Rašková, vedoucí školní jídelny

Sběr papíru
Ono se řekne – „Sběr papíru“...
Zimní kolo sběru papíru se tentokrát neslo
v duchu týmové spolupráce. Žáci jednotlivých tříd
dostali úkol s jediným pravidlem: není důležité,
kolik nasbírá jeden, ale kolik vydělá celá třída.
Zkrátka, tři mušketýři by měli radost, že jejich
heslo „jeden za všechny, všichni za jednoho“ přežívá staletí. A co za to? Co jsme si vydělali, to si
taky utratíme!
Nejen my učitelé, ale i my rodiče dobře víme, jak
dokážou děti překvapit. V tomto případě překvapily mile. Nejen že výtěžek ze sběru byl vysoký,
ale třídy se jako kolektiv dohodly bez problémů,
jak ho utratit. Posuďte sami: tři třídy se jednoznačně shodly, že si připlatí a pořádně užijou na
školním výletě. Několik tříd investovalo do stolních her, ať je čím vyplnit přestávku. Ovšem čtyřka a sedmička trhly rekord v kuriozitě investice:
čtvrťákům už se prohání v teráriu křeček Stuart

a sedmáci pečují o dvě vodní želvičky pojmenované Hami a Gaius Bonus. Přejeme dětem elán
do dalšího kola sběru a živým tvorečkům co
nejdelší život a dobrou péči!
Mgr. Jitka Pěchová
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Aerobik
Děvčata z druhého stupně slaví
úspěchy! Mimo poutavého vystoupení na sportovních a dětských
šibřinkách v Troubkách se starší
žákyně zúčastnily soutěže pódiových skladeb v Oseku n. Bečvou,
kde se probojovaly do krajského
kola a hned druhý víkendový den
cestovaly do Šumperka, kde
nasbíraly se svou cvičitelkou
spoustu tanečních a pohybových
nápadů, které jistě brzo zúročí!
Z. Grňová

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Čas a vláda paní Zimy se blíží pomalu ke konci a ke slovu se hlásí dlouho očekávané jaro. Sluníčko začíná hřát a my se těšíme na první jarní
kytičky, na blížící se svátky jara, na to, jak odhodíme zimní bundy, vytáhneme kola, koloběžky,
prkna, budeme sportovat a užívat si jarního počasí. Než se však do všeho pustíme, chtěli bychom
vám přiblížit pár postřehů a akcí ze školní družiny.
Loňský rok 2007 jsme ukončili mikulášskou
nadílkou s pásmem písniček, básniček a tanečků, které jsme předvedli
nejen čertům, andělům,
Mikuláši, ale také zahraniční delegaci (Comenius). Pod vánočním stromečkem jsme našli hromadu her, stavebnic
a hraček. To bylo vybalování. A to vánoční
posezeníčko!!! Posuďte
sami.
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Vánoční posezení
A již tu byl rok 2008 a my jsme
rozjeli velký novoroční karneval.
Ve vyzdobené tělocvičně soutěžily masky v různých veselých disciplínách. Utkaly se zde spolu víly
a skřítkové, princezny a čarodějnice, berušky a…

V únoru nás čekala „minutová
olympiáda“, při níž jsme si mohli
ověřit naši fyzickou zdatnost.
I když se zdály jednotlivé disciplíny lehké, daly nám zabrat. Zkuste
třeba celou jednu minutu cvičit
sed - leh, zvedat medicinbal nad
hlavu, běhat krátké trasy s otočkou nebo provádět dřepy. Naše
svaly dostaly zabrat! Odpočinek
byla naše největší odměna.
Na svátek Valentýna jsme pro
své nejbližší upekli srdíčka z vizovického těsta a při valentýnské
diskotéce jsme mohli předvádět
své taneční umění a kreace. Nejlepší tanečníci dostali drobné dárky a my všichni sladkou odměnu.
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Ještě jsme nestačili vstřebat
dojmy z diskotéky a již jsme se
účastnili družinové soutěže „veselé kuličky“. Cílem bylo dopravit hliněné barevné kuličky co nejblíže
čáry a jamky. Za velkého povzbuzování jsme „prosili“ kuličky, aby
se zastavily a necestovaly dál.
Soutěžily dívky proti chlapcům.
Kdo vyhrál? Nevěřili byste, ale
děvčata.

Tradiční soutěží se stal Miss - Missák - účes. Letos jsme k tomu ještě přidali módní přehlídku. Bodovala se nápaditost a originalita. Co
říkáte, svěřili byste své hlavy
našim mladým talentům?

Zimní dny jsme si zpestřovali
různými činnostmi - výtvarnou, (ve
které dosahujeme přední místa
v soutěžích), pracovně-technickou, hudební, sportovní. Téměř
každý den jsme hráli naši nejoblíbenější míčovou hru - "melu", při
které jsme se naučili chytat
a házet míč, nepodvádět a hrát
čestně.
Nyní se chystáme na velikonoční svátky. Zdobíme vajíčka
a vyrábíme papírové kohoutky.
A potom - HURÁ VEN!!!
Vladimíra Mateřánková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní zima nás počasím zradila,
ve školce přesto nuda nebyla.
Kouzelník se jen tak nedal
a s králíkem nebojoval.
Hůlku nám i zapůjčil, pár kouzel nás naučil.
A už klepe na dveře Mikuláš v bílé zástěře...
Andílkovi vlasy září, čertíkovi usměv schází.
Znovu přišly po roce oblíbené Vánoce.
Koledy a básničky bavili i babičky.
I zahraniční učitelé, co nás ve školce navštívili,
divadelní pohádku O veliké řepě pochválili.
Pak zazvonil zvoneček, rozsvítil se stromeček.
Kupa dárků pod ním byla, dětské oči rozzářila.
Hráli jsme si celý den a pak hurá ven!
K Vánocům patří nejedna pohádka,
ani my s dětmi jsme nepřišli zkrátka…
Pohádka „O sněhulácích“ přišla k nám,
úsměv radost přinesla nám.
I pohádka „O žabičce“ byla veselá
a žádné smutky neměla.
29. 1. 2008 jsme první třídu navštívili,
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Jak proÏily dûti zimu
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prvňáčky drobnými dárky potěšili.
Zápis se potom rychle přiblížil,
každý se stužkou doma pochlubil.
A pak přijel Večerníček s kapsou
plnou rýmovaček.
Na klávesy hrál a tancovat nás nechal.
21. 2. 2008 Hurááá, bude zábava,
karneval nás nabádá.
V hale jsme soutěžili, pak v tombole zvítězili.
Promenáda v maskách se povedla,
jen škoda, že rychle uběhla.
I pan fotograf se k nám do školky přijel podívat
– ozvalo se „sýýýr a cvak“…
Venku hřeje sluníčko, probouzej se kytičko…
Velikonoční ukázky dětí do Kojetína na výstavu
jsme vyrobili
a s radostí se o výrobky podělili.
9. 3. 2008 byla neděle,
na obecním úřadu jsme s dětmi
troubecká miminka přivítali vesele.
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Přednesli jsme básničky, k tomu pěkné písničky.
6. 3. 2008 šikovné maminky
bazárek přichystaly
a spoustu dětských věcí odprodaly.
13. 3. 2008 jsme do kina Hvězda vyrazili,
s drakem a kašpárkem se seznámili.
Dráček Ovocňáček se na nás smál,
dokonce i zazpíval.
Během jarních prázdnin jsme ve školce nelenili,
křižovatku do soutěže děti vyrobily.
Soutěž nese název „Děti, pozor, červená“,
o tom my už hodně víme,
do vozovky nevstoupíme, jen když svítí zelená.
Jaro už klepe na vrátka, proto vám děti
a kolektiv MŠ přejí
příjemné prožití svátků VELIKONOČNÍCH
a bohatou pomlázku.
Benková Petra

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
·kolní ples
V sobotu 9. února 2008 uspořádalo Sdružení
přátel ZŠ a MŠ Troubky v kulturním domě tradiční
školní ples, spojený se stužkováním žáků deváté třídy.
Zahájení plesu patřilo předsedkyni SPŠ Daniele Kolečářové, která všechny přítomné v sále
jménem všech členů SPŠ a učitelského sboru
přivítala. Letošní ples zahájily členky SPŠ svým
vystoupením „mažoretek“.
Poté již následovalo slavnostní vystoupení žákyň
a žáků deváté třídy, které
bylo
tentokrát
laděno
s humorem a nadsázkou.
Poprvé vystoupili žáci i se
svými rodiči, kdy s nimi
v závěrečném finále zatančili mazurku. Tento výkon byl
patřičně oceněn bouřlivým
potleskem všech přítomných
v sále.
Poté byl každý žák a žákyně slavnostně dekorován
stužkou s logem sovičky, kte-

rou jim předala třídní učitelka Mgr. Zdeňka Odložilíková spolu s paní ředitelkou Mgr. Jitkou
Pěchovou. Zástupci dětí pak předali svým vyučujícím symbolické kytičky.
Popřejme jim, aby se jim v životě jen dařilo
a splnili se jim jejich sny, touhy a přání.
Hojná návštěva plesu svědčí o tom, že se ples
setkává se stále větším ohlasem, a proto doufáme, že se i v příštím roce přijdete pobavit mezi
nás.
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Dûtské ‰ibﬁinky
Sdružení přátel školy při
ZŠ a MŠ Troubky uspořádalo v sobotu 8. března 2008
v kulturním domě dětské
šibřinky. Do bohatě vyzdobeného kulturního domu
zavítal opět nespočet karnevalových masek. Karneval zahájila mladší i starší
děvčata z kroužku aerobiku
ze základní školy pod vedením asistentky Zdeňky
Grňové a sklidila za své
vystoupení bouřlivý potlesk.
Rej masek zahájila, stejně
jako loni, tradiční „mašinka“,
ve které se představily
všechny masky. Poté děti soutěžily v různých
disciplínách, např. v židličkové, ve sbírání zátek
od limonád, v pojídání hadů, házení kaprů do rybníka apod. Za každé zvládnutí úkolu dostaly děti
sladkou odměnu. Po skončení soutěží následovalo vyhodnocení nejlepších masek. Letos se jich
sešlo opravdu hodně a opět bylo těžké vybrat
mezi nimi ty nejlepší. Po skončení programu

následovala volná zábava a prodej bohatého
občerstvení, které zajišťovali členové a členky
SPŠ.
Na dětských šibřinkách se schází každoročně
stále více dětí i rodičů a my doufáme, že příští rok
opět zcela zaplníme sál kulturního domu.
Hana Kamelandrová

Spoleãenská kronika

Luká‰ Ministr

V minulém Zpravodaji nám tiskařský šotek
schoval fotku Lukáška Ministra, za což se mu
omlouváme.
Podle indiánského názvosloví se Lukášek narodil ve znamení Datla, a to by měli být léčitelé
a mocní uzdravovatelé.
A podle klasického zvěrokruhu je zase Rak,
a těm se mj. přisuzuje, že se umí nadchnout pro
věc, mají rádi dobrodružství a vzrušení z neznámého a bývají velmi úspěšnými osobnostmi.
Ať už to má být tak nebo jinak, každý človíček
si jistě půjde svou vlastní cestou a my všem
našim novým občánkům přejeme, ať jim na jejich
cestě životem svítí co nejvíc sluníčka.
Redakce
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V mûsíci lednu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
Vojtûch Jehláﬁ
65 let
Bedﬁich Hampel
60 let
70 let

AneÏka Brázdová
Emilie Lehká
Jiﬁí Ra‰ka
Josef Brázda
Antonín Gregovsk˘

Martin Doãkal

80 let

Obrtelová Franti‰ka

V mûsíci únoru 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Marie Kamelandrová
70 let
Adolf Gregovsk˘
75 let

Josef Gregovsk˘
Petr Brázda
Stanislav Berãík
Josef Pumprla

Ludmila Koneãná

80 let

Emilie Nûmãáková

V mûsíci bﬁeznu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Vilém Tvrd˘
65 let
Milu‰ka Trefilíková

75 let

Franti‰ek Vojtek
Bohumil Koﬁínek
Josef Doãkal
Josef Ra‰ka

85 let

Josef Krko‰ek

80 let

Zdenûk ZboÏínek
Pavel Topenãík
Jarmila Mrtvá
Franti‰ka Ticháãková
Anna Krejãíﬁová

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

KOLIK NÁS P¤IBYLO
Jan Kaláb
Benedicta Agyakomah Amuesi
Martin Macháãek
Miroslav ·tolc
Lucie Pospí‰ilová
Michal De‰ko
OPUSTILI NÁS
Danu‰e AmbroÏová
Libu‰e Kopﬁivová
Fabián Horák
Lubomír Chalánek
Ludmila ·palková
Martin Vrána

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

Kdo milován byl – nezemﬁel.
V‰em pozÛstal˘m
projevujeme tímto upﬁímnou soustrast
nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
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Z evidence obyvatel
V roce 2007 se
• 27 občánků Troubek narodilo
• 25 občanů do Troubek přistěhovalo
• 23 občanů Troubek zemřelo
• 15 občanů z Troubek odstěhovalo
K 1. 1. 2008 bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 2015 občanů,
a k 31. 3. 2008 to bylo 2027 obyvatel.

Pro zajímavost – porovnání
narození a úmrtí obãanÛ za období
2000–2007

BS

Vítání obãánkÛ
V nedûli 16. 12. 2007
byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Karolína Gregovská

Jan Blaha

Aneta Zdráhalová

Matûj Sollár

Tereza Mlãochová

Krist˘na Borková
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V nedûli 9. 3. 2008
byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Natálie Konupãíková

Karolína Janãová

Vojtûch Zatloukal

Jan Kaláb

Miroslav ·tolc
Benedicta Agyakomah
Amuesi
S upﬁímnou radostí jsme je pﬁivítali mezi na‰e spoluobãany s pﬁáním, aby je po cel˘ Ïivot
provázela láska a úsmûv rodiãÛ a aby po cel˘ Ïivot myslely na domov s láskou a vdûãností.
Děkujeme paní Otáhalové za hudební doprovod, dále děkujeme dětem z mateřské školy za jejich
vystoupení a jejich p. učitelkám, které je na vystoupení připravily.
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Pranostiky
Hádanky pro děti – doplňte správně jednu ze tří možností:
Studený a mokrý duben plní sklepy a...
(komory – sýpky – sudy)
Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – poroste…
chlebíček – kytiček – jablíček)
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka…
(ptáček zpívá – sucho bývá – mrholívá)
Jsou-li májové hřiby červivé, bude … léto.
(suché – mokré – dlouhé)
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a…
(vína – piva – obilí)
Na Filipa a Jakuba, koníček … naškubá.
(sena – trávy – pampelišek)
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i…
(růži – čtyřlístky – kůži)
Když se v máji blýská, sedlák si…
(tancuje – sedlá koně – výská)
Pohoda na svatého Víta, to dobrota na...
(talíři – žita – úrodu)
Červnové večerní hřmění … nadělení.
(ryb a raků – vína a piva – chleba a žita)

(Řešení: sudy, chlebíček, mrholívá, suché, obilí, trávy, růži, výská, žita, ryb a raků)
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Nûkdo to rád hot
Divadelní spolek Hanácká scéna přijel v únoru
do Troubek se svým vystoupením Holt někdo to
rád hot. Na představení přišlo asi 70 diváků, a to
je pro sál kulturního domu málo.
Ale brzy po zahájení bylo zřejmé, že publikum
přesto vytvořilo spolu s herci tu správnou atmosféru. Hra byla svižná, vtipná a herci během
představení občas oslovovali diváky. Tak se stalo, že se zaměřili především na paní Anežku
Gregovskou, která seděla hned v první řadě
a pohotově a vtipně s nimi spolupracovala.
Zhruba hodinová hra zavedla diváky do Ameriky v období hospodářské krize a prohibice. Pít se

chodilo tajně do různých podniků maskovaných
za autoservisy, sklady a dokonce i za pohřební
službu. A právě do takového pohřebního ústavu
se vydali dva hrdinové – obyčejní hudebníci
z Chicaga. Během večera však bar navštívila
i parta obávaného mafiána Psí dečky a potom
začala ta správná mela…
Představení mělo velký úspěch, diváci oceňovali potleskem výborné výkony herců a jejich vtipné repliky nejen při závěrečné děrovačce, ale
i v průběhu celého představení.
Hana Obrtelová

A léta bûÏí...
Čas od prosincového vydání Zpravodaje uplynul jako voda a my se s vámi v naší rubrice opět
setkáváme. Zase jsme o něco starší, snad
i moudřejší a zkušenější. Veškerá novoroční
předsevzetí, která si každoročně dáváme, jako
obvykle vzala za své - to už je takový nepsaný
zákon.
Věříme, že vás následující snímky zaujmou,

neboť jsou obrazem dob minulých a o to jistě
zajímavějších.
Vážení čtenáři, obracíme se na vás s následující prosbou: pokud máte nějaké fotografie staršího data, prosíme o jejich zapůjčení. Obrátit se
můžete na kteréhokoliv člena redakční rady.
Děkujeme.
LK
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Školní fotografie zachycuje letošní osmdesátníky ve 2. třídě
(školní rok 1935-36) s třídní učitelkou Růženou Mikeškovou.
Dům s obchodem a pekárnou pana Roberta Stýbla. Na jeho místě se dnes
nachází obchod se smíšeným zbožím LAMA a rodinný dům pana J. Franty.
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Švarní hoši odvedenci - ročník 1932. Všimněte si tehdejší módy:
dlouhé kabáty, na hlavách radiovky a klobouky. Rok odvodu: 1952.
Harmonikáři: žáci a žákyně kurzu hudební výchovy se svou učitelkou M.Vymyslickou ve školním roce 1959-60.
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Sjezd rodáků - padesátníků (ročník 1910) - v roce 1960. Snímek
byl pořízen před tehdejší osmiletou střední školou a je zajímavý
tím, že okna, vstupní dveře
a fasáda školy jsou původní.
Letos oslaví škola 120 let od
svého vzniku.

Účastnice československé spartakiády v Praze v roce 1975.
Stojící zleva: Jarmila Mrtvá,
Marie Bradová, Zdeňka Fridrichová, Ludmila Vaňousová.
V podřepu: Vlasta Smolková,
Vlasta Němčáková.
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Rok 1976. Slavnostní otevření nového nákupního střediska.
Snímek zachycuje kolektiv prodavaček.
Diamantová svatba manželů Antonína a Ludmily Brázdových v roce 1983.
Nevěsta se podepisuje do pamětní knihy, ženich přijímá gratulaci od oddávajícího.
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Stará obecní zástavba. Tak vypadala ulice K Záložně v roce 1984.
Smuteční vrby (u vodárenských bytovek) po zásahu vichřice, která zasáhla obec 12. 7. 1984.
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Spoleãenské dûní
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
V pátek 17.12. 2007 jsme se sešli na výroční
valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme
přivítali starostu obce, zástupce hasičského
záchranného sboru územního odboru Přerov,
starostu krajského sdružení a náměstka SH ČMS
br. Josefa Netíka. V obsáhlé zprávě o činnosti se
hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech,
které náš sbor provází v každoroční dobrovolné
činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky hospodaření jak s vlastními, tak i obecními
prostředky. Starosta obce ve svém příspěvku
vyzvedl naši aktivitu při brigádnické činnosti. Také
nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno
na obnovu vozového parku, jelikož ta stávající
technika (A - 31 rok výroby 1984) již dosluhuje.
Zástupci ústředí, kraje HZS nás pozdravili svými zdravicemi a seznámili nás o změnách, které
ve sdružení jsou anebo se připravují. Valná hromada schválila usnesení z valné hromady sboru. Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl
k datu konání valné hromady celkem 76 členů.
Z toho je 26 mladých hasičů a 50 starších –
z nich je 7 žen, 31 mužů a 12 členů důchodového věku.
V měsíci únoru jsme v Bochoři hodnotili činnost
našeho okrsku. Období masopustu jsme zakončili naším hasičským bálem. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům a našim členům, kteří přispěli jak finančně, tak svými dary
do naší bohaté tomboly.
S příchodem nového roku 2008 začal nový
výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou jednotku obce Troubky. Po celou zimu měli

možnost naši členové a mladí hasiči navštěvovat
sportovní halu, a tím zvyšovat svou kondici pro
letošní rok. Také byla zahájena příprava školení
pro výjezdovou jednotku.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně,
jedenkrát za týden, po celou zimu. V současné
době probíhá příprava dospělých na tradiční Radslavickou přilbu, která se uskuteční
29. 3. 2008. Po loňských zkušenostech našeho družstva, které soutěžilo na této náročné soutěži poprvé, se hoši opět připravují v hasičské
zbrojnici nebo na HZS územního odboru Přerov.
V době zimních měsíců prováděli strojníci sboru
a další členové údržbu na technice. Byla provedena našimi členy celková oprava dříve nepoužitelné stříkačky PS 8. Tato stříkačka je v novém
laku a hlavně je funkční a použitelná pro zásah
a další činnost. Také byla svými prostředky a prací našich členů opravena část karoserie na vozidle A - 31.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě a udržování techniky v provozuschopném stavu.
Nám nezbývá, než našim soutěžícím kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezóně.
výbor sboru SDH Troubky

Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Troubečtí myslivci vstupem do nového roku
nakrojili druhé desetiletí samostatné činnosti po
rozdělení společenství Troubky – Henčlov. Že to
bylo pro Troubky období kvalitní, jak po stránce
myslivecké, tak i společenské, není třeba pochybovat. Je ovšem třeba podotknout, že je to sdružení sice dobrovolné, ale postavené na jasných
pilířích pravidel a stanovených cílů, které musí ctít

a dodržovat každý člen. V porovnání s jinými
srovnatelnými sdruženími, pracujícími v podobných podmínkách, jsou to pravidla daleko tvrdší,
ovšem je také pravdou, že tento směr přináší
kvalitní ovoce. Troubečtí myslivci se nebojí jít do
určité rozumné míry rizika. Navíc tento směr si
zvolili sami.
Mimo každodenní mysliveckou činnost jsou tu
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Blížící se burza je dnes nemyslitelná
bez vystoupení trubačů.

hmatatelné výsledky práce. Málokterý z troubeckých občanů ještě nenavštívil Konírnu
v našem areálu. A v jejích úpravách a zdokonalování míníme pokračovat. Můžeme se pochlubit
střeleckým areálem se špičkovým vybavením,
kde jsou doby střeleb U Lesíka a ručně obsluhované vrhačky. Dvě nové voliéry pro odchov
bažantů. A spousty a spousty krmících zařízení
v revíru. Do ročního kalendáře se pevně vrývá
myslivecký ples, který otvírá plesovou sezonu
v Troubkách, květnová burza mysliveckých rybářských potřeb s ukázkami sokolníků a soutěžemi
pro děti, červnové posezení s přáteli v rámci
Měsíce myslivosti s opečeným prasátkem a živou
hudbou, s pasováním členů na lovce jelení, srnčí či černé zvěře. Dvoje hlavní střelby jednotlivců a trojic O troubecký pohár a další místní střelby. Podzim patří v revíru sokolníkům a lovům zajíců jejich dravci. Mimo jmenované aktivity jsou tu
přátelská posezení na Konírně při příležitosti
kulatých životních jubileí, či jiných významných
životních krocích členů, jako je například vstup
Odchov bažantů je odpovědná práce, dnes má
službu Oťa Mateřánka.
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Výroční schůze je i místem pro návrat
do minulosti při prohlížení archivu. Náš
nejstarší senior pan Stanislav Berčík
s Ladislavem Hanákem.

do stavu manželského.
I když v minulém roce myslivci odpracovali neuvěřitelných 3.300 brigádnických hodin a nejsou
to v žádném případě hodiny „na papíře“, stejně
by se jim samotným táhla jejich kára těžce. Možná budete namítat, že používám stále otřepané
fráze, ale bez pomoci OÚ, Troubecké hospodářské, Zeltru a dalších spřízněných organizací
a jednotlivců by se nám dýchalo o poznání hůře.
My děkujeme svým drahým polovičkám, přítel-

kyním, že s námi snáší našeho koníčka. My si
každé spřízněné duše, náklonnosti a pomoci
nesmírně vážíme a přejme si, aby tyto vztahy
byly přinejmenším stejné jako doposud nebo
raději ještě kvalitnější.
Už teď vás můžeme pozvat na mysliveckou
a rybářskou burzu 18. května, na střelecké
závody první červnovou neděli. Těšíme se na
vás.
Luděk Judas

âesk˘ svaz chovatelÛ
Po zimě je tu konečně jaro, které všichni toužebně očekáváme. V králíkárnách skáčou první
králíci březňáci, vajíčka od slepiček jsou nasazena v líhni, holubi sedí na vejcích, husy a kačeny se můžou přetrhnout ve snůšce. Všichni, co
chováme zvířata, proto dychtivě čekáme, čím nás
naše nejlepší zvířata z loňského roku obdarují.
Také byly první výstavy v letošním roce a první

klubové výstavy králíků, holubů a drůbeže. Proběhly také výroční schůze jednotlivých klubů, kde
členové hodnotili úspěchy a neúspěchy minulého roku.
Nejenom se vystavovalo, ale se i objížděla
republika za účelem nákupů nejlepších chovných
zvířat. Navštívili jsme Nitru, Lysou nad Labem,
Náklo, Jevíčko a v cizině jsme byli v Straubingu.
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Může se stát, že i když je exteriér zvířete špičkový, jeho potomci můžou být horší kvality a stává se, že jsou i favoriti neplodní. Kromě péče
o zvířata nás čeká ještě velký kus práce na brigádách v chovatelském areálu. Máme v plánu
namontovat zateplení stropu holubářské místnosti, zastřešit venkovní pergolu a dokončit terénní úpravy. Podařilo se nám výhodně nakoupit
výstavní klece a korýtka pro králíky. Na výroční
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schůzi základní organizace, která se konala 3.
února 2008 se náš spolek rozrostl o tři mladé
chovatele, což nám působí radost.
Zdraví troubečtí chovatelé

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
RADY MYŠKY SÁZELKY
Zdravím všechny zahrádkáře, zahrádkářky a zahrádkářčata
Vypadá to, že zima nám už skončila a sluníčko nás začíná ponoukat k pracovním aktivitám.Všichni se těšíme na rozkvetlé zahrady a na to, co se nám podaří v novém roce vypěstovat. Mám pro vás
malou informaci – ČSZ ZO Troubky bude letos v květnu pořádat zájezd do Polska na prohlídku kvetoucích rododendronů a v červenci, pokud bude opět zájem, si zájezd do Polska zopakujeme, ovšem
s jinou tematikou. Takže neváhejte, pojeďte a vezměte s sebou rodinné příslušníky!
A teď několik rad na jarní měsíce:
• pokud ještě nemáte připravené pařeniště, je nejvyšší čas!
• ostříháme stromy, keře a křoviny, které v předcházejícím
roce bujně vyrostly
• pomalu nakupujeme semena a osivo do záhonků a truhlíků
• v půli března začínáme s předpěstováním sazeniček
• abychom zabránili rozrůstání plevelů, musíme se do nich pustit ještě dřív, než nám vykouknou první užitkové rostlinky
• přilétají někteří ptačí kamarádi a tak jim nachystáme nádobu na pití
• prohlédneme a připravíme sekačky, protože, ač se to
nezdá, tráva za chvíli poroste před očima
• nachystejte si velké kalhoty s kapsami na nářadí, vyhrňte si rukávy a do toho!
Tak zatím ahoj, já si jdu vyprat ty kalhoty!

Ze sportu
TJ Sokol Troubky
TJ Sokol Troubky
hodnotila činnost roku 2007
Výkonný výbor TJ Sokol Troubky svolal na
pátek 7. března do kulturního domu jednání
17.valné hromady, které mělo na programu hodnocení uplynulého roku.

Po uvítání delegátů valné hromady a procedurálních záležitostech, věnovali delegáti valné hromady pietní vzpomínku na pana Jozefa Macáka.
Předseda tělovýchovné jednoty připomněl, že
to byl právě on, kdo před dvaceti lety se zasloužil o vybudování sportovní haly a dal tak našim
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sportovcům možnost provozovat sportovní aktivity po celý rok.
Pak přišly na řadu zprávy o činnosti a hospodaření tělovýchovné jednoty za uplynulý rok.
Předseda TJ Antonín Ticháček ve svém
vystoupení seznámil delegáty valné hromady jak
jsou rozdělovány dotace z centra ČSTV a od státu. Státní dotace na provoz sportovních zařízení
byla v loňském roce navýšena o 50 % oproti roku
2006, naopak u dotace na činnost, která plyne
do sportu ze Sazky, má klesající tendenci a rok
2007 nebyl do současné doby tělovýchovné jednotě vyplacen.
Novým zdrojem příjmů pro tělovýchovnou jednotu je Krajský úřad Olomouckého kraje, který
poskytl v loňském roce na opravu střechy sportovní haly 40 000 Kč, na soustředění mládeže
20000 korun, pro letošní rok má naše TJ schválený příspěvek ve výší 50 000 korun.
Stálým garantem podpory sportu v obci je
zastupitelstvo obce Troubky, které každým rokem
uvolňuje z rozpočtu obce finanční prostředky na
provoz sportovních zařízení a činnost jednotlivých sportovních oddílů. Mimo materiální pomoc
při úpravě sportovních areálů bylo převedeno
z rozpočtu obce na účet TJ 410.000 Kč.
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Z vystoupení hospodářky tělovýchovné jednoty paní Brázdové zveřejňujeme:
Příjmy TJ v roce 2007 činily 1.368 778 Kč
Výdaje
1.264 743 Kč
Hospodářský výsledek
104 035 Kč
Příjmy z pronájmů činily
320.735 Kč
Výkonný výbor má pro letošní rok v plánu provést rekonstrukci střechy na šatnách oddílu fotbalu, pokračovat na opravě střechy šaten sportovní haly a zhotovit přístřešek před vchodem do
sportovní haly. Přední část sportovní haly dostane nový, „barevný kabát“.
Vedle haly by měly započít práce na vybudování hřiště na plážový volejbal a za sportovní
halou vznikne nová travnatá plocha pro tréninky
fotbalu.
Na závěr poděkoval 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.
AT

Malá kopaná
16. ročník Vánočního turnaje
25. 12. 2007 se ve Sportovní hale v Troubkách
konal již 16. ročník Vánočního turnaje v sálové
kopané pořádaný klubem malé kopané 1. FC
SLZA. Přihlášených mužstev bylo v tomto ročníku celkem 7, a proto se hrálo systémem každý
s každým. Vítězem turnaje se po šesti vítězných
zápasech stal pořádající tým 1. FC SLZA, který
hrál ve složení: Libor Dočkal – brána, Martin
Frgal, Martin Špalek a Stanislav Svozil – obrana,
Michal Frgal, Zbyněk Hýsek a David Ticháček –
útok.
Na druhém místě se překvapivě umístilo mužstvo „Vlk na 13“, pravidelný účastník tohoto turnaje, který však tentokrát „silně“ zabodoval. Na
třetím místě pak skončilo mužstvo „H.B. NANĚ,“
složené z otců – bývalých fotbalistů a synů – současných fotbalistů.
Byl také vyhlášen nejlepší brankář turnaje, kterým se stal Tomáš Vinkler z „FC For Fun“. Nej-

lepším střelcem turnaje se pro mnohé stal překvapivě Zbyněk Hýsek z 1. FC SLZA. Na turnaji mu to opravdu dobře střílelo, jen kdyby mu tato
střelecká forma vydržela i na jarní část sezony.
Jistě by to našemu mužstvu výrazně pomohlo
v jarních bojích 1. ligy PLMK.
Turnaj by se ovšem neobešel bez obětavé práce dalších členů 1. FC SLZA a jejich rodinných
příslušníků, kteří zajišťovali chod turnaje organizačně – starali se o řízení zápasů, evidenci
výsledků, tabulku střelců a v neposlední řadě
zajišťovali občerstvení. Všem patří poděkování,
že se v pořadí již 16. ročník Vánočního turnaje
opět vydařil. Věříme, že v letošním roce bude tento turnaj opětovně zpestřením vánočních svátků
a bude stejně úspěšný jako předchozí ročníky.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Karel
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Zábûry z turnaje

Vítûzné muÏstvo
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Armwrestling Club Troubky (pﬁetláãení rukou)
Dne 8.12.2007 proběhlo 2. kvalifikační kolo na
mistrovství republiky v přetláčení rukou v Dolním
Bousově. Soutěž probíhala na dvou závodních
stolech, systémem dvojité eliminace (dvě prohry
a konec). Vždy se začíná levou rukou v kategoriích juniorek, juniorů, žen a mužů.
V juniorské kategorii do 60 kg si vedla výborně
Markéta Vojtková, probojovala se do finále bez
jediné prohry a obhájila 1. místo na levou ruku.
Stejně tak se jí dařilo i na pravou ruku, ale lehká
chyba při startu ve finálovém zápase jí odsunula na krásné 2. místo. V kategorii ženy do 60 kg
skončila na 4. a 5. místě.
V ženách do 60 kg bodovala Lenka Vojtková,
kdy bez jediné prohry získala 1. místo na obě
ruky. Hanna Strutyn v kategorii ženy nad 60 kg
svým výkonem překvapila soupeřky a obsadila
2. místo na levou i pravou ruku. Dále za náš klub
soutěžili Michal Walter, Michal Bršťák, Lukáš Roller.
V sobotu 26. 1. 2008 se v Brně konal 11. ročník mezinárodní soutěže Golemova ruka. Armwrestling club Troubky reprezentovali Markéta Vojtková, Lenka Vojtková, Hanna Strutyn a Michal
Walter. Utkali se zde se zástupci české špičky
Armwrestling Club Troubky a tým z Egypta

a zástupci dalších čtyř států světa (Egypt, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko). Markéta Vojtková
startovala v kategorii juniorky do 60 kg, kde
obsadila 2. místo jak na levou, tak na pravou
ruku. Lenku Vojtkovou jsme mohli vidět v kategorii ženy do 60 kg. Obsadila 3. místo na levou
ruku a 4. místo na pravou. Hanna Strutyn soutěžila za ženy nad 60 kg a umístila se na 5. místě.
Michal Walter soutěžil za muže do 90 kg a obhájil 7. místo.
Dne 23. 2. 2008 se konala v Židlochovicích na
Brněnsku tradiční juniorská mezinárodní soutěž
do 20 let (ve složení Česko, Maďarsko, Slovensko) IV. Junior Visegrád grand prix.
V této soutěži náš tým reprezentovala Markéta Vojtková, kde obsadila první místo v kategorii
na levou ruku do 60 kg a 1. místo na pravou ruku
v kategorii do 55 kg.
Poslední kvalifikační kolo na mistrovství republiky proběhlo v Podivíně dne 8. 3. 2008. Markéta Vojtková se může pro svůj věk účastnit více
kategorií. Reprezentuje klub v kategorii juniorky
do 60 kg a ženy do 60 kg. V juniorkách obsadila
na obě ruky krásné druhé místo. V kategorii ženy
obsadila druhé místo na pravou ruku a třetí mís-
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to na levou ruku.
Lenka Vojtková v kategorii ženy do 60 kg získala bez jediné prohry 1. místo na levou i pravou
ruku. Lukáš Roller byl 9. na levou ruku a 7. na
pravou. Michal Walter na obě ruky obsadil 5. místo.
28.–29. 3. 2008 se koná ve slovenském Senci
mezinárodní soutěž v armwrestlingu, kde budou
závodit i světové špičky. Náš klub tuto soutěž
taky navštíví a pokusí se probojovat co nejdále.
Tento rok se koná mistrovství České republiky
juniorů, seniorů a nově také klubů. Na mistrovství ČR se nominuje prvních 7 závodníků z každé váhové kategorie dle získaných bodů na
extraligových soutěžích. Vítězové z mistrovství
ČR 2008 mají právo startovat a reprezentovat ČR
na mistrovství Evropy v Norsku a mistrovství světa v Kanadě. O dalších umístěných na MČR bude
rozhodovat výkonný výbor hlasováním, zda se
zúčastní či nezúčastní ME a MS. Na mistrovství
ČR postupují Markéta Vojtková, Lenka Vojtková,
Hanna Strutyn, Michal Walter a Lukáš Roller.
MČR Juniorů se bude konat 12. 4. 2008
v Lysé nad Labem
MČR Seniorů se bude konat 3. 5. 2008
v Mladé Boleslavi
MČR Klubů se bude konat 24. 5. 2008 v Hluku.
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Markéta Vojtková, Lenka Vojtková
a Hanna Strutyn
Dotazy na: www.AWCTROUBKY@seznam.cz
Armwrestling Club Troubky

Lenka Vojtková, Hanna Strutyn, Markéta Vojtková a tým z Podivína
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Vybrali jsme pro Vás...
Co to znamená, kdyÏ se ﬁekne ELDORÁDO
= místo pohádkového bohatství a blahobytu
Zlato znali už lidé v pravěku. Postupně se stalo měřítkem a mírou hodnoty a lidská fantazie
vytvořila nepřeberné množství pověstí a bájí
o dalekých zemích, v nichž je možné nabírat tento vzácný kov plnými hrstmi. Honba za zlatem
stála také v podtextu zámořských objevů, nutila
mořeplavce pouštět se do neznáma, riskovat
a často i ztrácet život. Zřejmě si vůbec nebrali
k srdci slova, která pronesl o zlatu řecký básník
PINDAROS (asi 522–440 p. n. l.): „Ani moli ani
rez je nesežerou, ale samo sežere člověku
mozek“.
V roce 1501 přistálo španělské loďstvo na
pobřeží dnešní Kolumbie a Španělé vstoupili do
říše Čibčů – Muisků. Od nich se poprvé dozvěděli o slavnosti nazývané obřad zlatého muže –
el dorada – (šp. el = člen, dorado = pozlacený,
oro = zlato).
Obřad se konával u příležitosti uznání nového
krále na jezeře GUATAVITA. Spočíval v tom, že
budoucího krále svlékli donaha, tělo pomazali

smůlou a obalili zlatým prachem. Potom vstoupil
na vor naložený zlatem a drahokamy a vyplul
doprostřed jezera. Tam byl náklad shozen do
vody, král ze sebe smyl zlatý prach a poté se jako
uznaný panovník mohl ujmout vlády.
Z toho španělští dobyvatelé usoudili, že dno
jezera musí skrývat obrovský poklad. Už v roce
1545 provedli první pokus o vypuštění jezera, ale
s pramalým výsledkem. A následovaly další
podobné pokusy. Později se pátrání po zlatu
a honba za ním neomezovala jen na jezero Guatavita, ale šířila se i do dalších oblastí.
Také obřad zlatého muže postupně upadal
v zapomnění a bledl, místo toho se začala šířit
představa, že ELDORÁDO je město oplývající
pohádkovým bohatstvím, skryté někde v Andách
nebo v neprostupné amazonské džungli.
A nesmyslná honba za zlatem si vybírala další
a další oběti.
LK
Pramen: Proč se říká… (S. Kovářová)

Zadáno pro Ïeny
Ředkvičky jsou malé červené kuličky, pocházejí z Blízkého východu,
mají velkou cenu, jsou levné, chutnají výborně, obohacují tělo o vitamíny C, B, kyselinu listovou, vápník, karoten, draslík, působí antibakteriálně, snižují cholesterol, působí při onemocnění žlučníku a žaludku. Ředkvičky jsou skvělé do salátů, pomazánek. Je to první jarní zelenina a může se pěstovat po celý rok.

Ředkvičkový mozeček
Ředkvičky, cibule, olej sůl, vejce, pepř.
Ředkvičky opereme, neloupané postrouháme a s cibulkou doměkka
osmažíme na oleji, opepříme. Rozkvedláme vejce a zalijeme směs,
osolíme, opepříme, mícháme, až hmota zhoustne. Podáváme s chlebem.

Jarní pikantní salát
2 kedlubny, svazek ředkviček, mladé mrkvičky, mladé cibulky.
Zálivka: trochu vody, oleje citronová šťáva, ocet, bílý jogurt, strouhaný
sýr nebo tvaroh.
Zeleninu omyjeme, nakrájíme na kostičky nebo postrouháme nahrubo, smícháme se zálivkou, zdobíme strouhaným sýrem nebo tvarohem. Podáváme s rohlíkem.
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Jarní salát
Hlávkový salát, svazek ředkviček, okurka, 2 malé
cibulky i s natí, 1 vejce uvařené natvrdo,
1 lžíce citronové šťávy, sůl, pažitka, petrželka, 5 lžic
bílého jogurtu.
Zeleninu omyjeme, salát nakrájíme na hrubší nudle, ředkvičky postrouháme, okurku nakrájíme na
kostičky, pokrájíme cibuli i s natí, vejce postrouháme. Směs smícháme, osolíme, zakapeme citronovou šťávou, zalijeme jogurtem.Povrch můžeme
zdobit nakrájeným vejcem, pažitkou, petrželí.

Bruselské řezy
2 mm plátky sýra a šunky, natvrdo uvařené vejce,
máslo, hořčice, žloutková fáš–uvařený žloutek
postrouháme na jemném struhadle a smícháme
s máslem.
Plátek sýra tence pomažeme měkkým máslem
(máslo můžeme ochutit hořčicí), pokryjeme plátkem šunky, opět potřeme máslem, položíme sýr.
Takto dáme na sebe 5 až 7 plátků. Nahoře bude
plátek sýra. Slepené pláty zatížíme, dáme zchladit
do lednice. Ze zchladlé hmoty krájíme kousky 1,5
cm x 5 cm, které zdobíme žloutkovou fáší– tvořítkem vytláčíme růžičky a zdobíme je červenou paprikou a zelenou petrželkou.
JS

Moudrost slavn˘ch
Nikoli vûkem, ale nadáním se dosahuje moudrosti.

PLAUTUS

V lásce má vût‰í cenu to, co je dovolené si vzít, neÏ to, co se dává.

J. ORTEGA y GASSET

Profesor je ãlovûk, kter˘ mluví, kdyÏ ostatní spí.

W. H. AUDEN

Kde ti moudﬁej‰í ustupují, tam hlupáci nastupují.

V. DU·EK

Je rozumn˘, kdo se nermoutí pro to, co nemá, n˘brÏ se raduje z toho, co má.
DEMOKRITOS z ABDÉR
Pravda je ovoce, které se má trhat jen hodnû zralé.
Je vÏdy lépe b˘t druh˘m neÏ prvním manÏelem vdovy.

VOLTAIRE
KONFUCIUS

Îák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeÀ, která se má zapálit.
STAROâESKÁ MOUDROST NEZNÁMÉHO AUTORA
PoÏitek z dobr˘ch skutkÛ je právû v tom, kdyÏ je ãlovûk vykoná.
Zﬁít v oãi rodiãÛ je radost nejslad‰í.

SENECA MLAD·Í
SOFOKLES
LK
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Humor
Ptá se manželka udiveně svého muže: „Proč se vždycky postavíš k oknu, když začnu zpívat?“ „To aby
si lidi nemysleli, že tě biju,“ odpoví manžel.
„Evžene, ty jsi syn řezníka, řekni nám, co se dává do jitrnic?“
„Kdybych to řekl, tak mě táta zabije!“
Turista se ptá chlapce na ulici: „Hochu, řekni mi, narodil se ve vašem městě nějaký velký člověk?“
„Asi ne. Co já si pamatuju, tak se tu rodí jenom malé děti.“
Během zaoceánského letu si cestující všimne, že dva motory hoří. Začne křičet a za pár vteřin
všemi cestujícími zmítá panika. Po chvíli se ve dveřích pilotní kabiny objeví pilot s padákem na
zádech a povídá: „Nebojte se, jdu pro pomoc!“
Vytahují se v hospodě dva staří mládenci: „Já se dokážu oholit i s cigaretou v hubě.“
„To nic není, já si umím ostříhat nehty na nohách, aniž bych si sundal ponožky.“
Věřitel nemohl na dlužníkovi vymoct deset tisíc, které mu půjčil. Všechny hrozby, výhružky i prosby byly marné. Nakonec mu poslal fotografii svých pěti dětí a na zadní stranu napsal: „Toto je
důvod, proč ty peníze musím mít!“
Odpověď přišla obratem. V obálce byla fotografie nádherné brunety na pláži a na zadní straně
stálo: „Toto je důvod, proč vám je nemůžu vrátit!“
„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale nakonec přilezla po kolenou.
„A co říkala?“
„Vylez zpod toho gauče, srabe!“
Jdou dva starší pánové po ulici. Náhle si jeden z nich všimne, jak za oknem rodinného domu tluče žena muže po hlavě válečkem na nudle, a prohodí:
„Chudák Tonda, jeho manželka prý jako sekretářka zvládá až dvě stě úhozů za minutu.“
Volá rozhořčený pán do redakce novin: „Včera jste otiskli zprávu, že jsem zemřel.“
„To máte pravdu, a odkud vlastně voláte?“
Přijde paní k doktorovi: „Pane doktore na určitých místech neustále tloustnu, co mám dělat?“
„Tak na ta místa nechoďte.“
LK

Reklama

SERVIS A PRODEJ
 automatick˘ch praãek
 myãek
 su‰iãek prádla
DALIBOR JANEK
Přerov VIII - Henčlov, Zakladatelů 65/10
mobil: 737 978 938, 775 978 938, telefon: 581 702 569
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Reklama

Fotografické práce
Chcete cokoliv vyfotit profesionální fotov˘bavou a za
rozumnou cenu? Pokud ano, tak se podívejte na následující internetovou stránku

www.vitnemcak.estranky.cz.
KdyÏ se Vám má práce bude líbit, ozvûte se prosím
na tento kontakt: PhDr. Vít Nûmãák
mobil: 775 67 69 62
Nová ãtvrÈ II 667/8
Troubky 751 02
Moje fotogalerie: http://www.vitnemcak.estranky.cz/

Dal‰í nabízené sluÏby:
pﬁekladatelská a tlumoãnická ãinnost
v nûmeckém jazyce, pﬁekladatelská ãinnost v anglickém jazyce, popﬁ. douãování tûchto jazykÛ.

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

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 16. 6. 2008 na Obecní úřad v Troubkách,
Dědina 286/29,PSČ 751 02 a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA: …………………………………………………………………………….............................
JMÉNO A ADRESA: ……………………………………..………..…….TŘÍDA…..............................
Výherci z minulého čísla: Tereza Kamelandrová, Lucie Netopilová, Jiří Skopal , Jan Kamelandr,
Karolína Lehká, Sára Hýbnerová, Daniel Vajdík, Lucie Pizúrová, Jitka Brandová, Kateřina Nezvalová, Tereza Dohnalová, Zuzana Kamelandrová, Veronika Zatloukalová, Iveta Pacáčková, Dan
Mrtvý, Zacpalová Magda, Lenka a Iveta Jakešovi -Raťkov u Vsetína.
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