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Slovo redakce
VáÏení obãané!
Druhé čtvrtletí uběhlo ve víru všech akcí, ani
jsme si neuvědomili, že přichází náš veliký svátek – hody.
V tomto čtvrtletí bylo hodně novinek. Zapojili
jsme se do soutěže Vesnice roku, rozlehlá zeleň
v obci dala hodně práce. Další část místní komunikace dostala asfaltový koberec. Probíhá soutěž o nejlepší předzahrádku a balkon, škoda jen,
že se přihlásilo pouze 12 účastníků, vždyť mnohé prostranství před domy je velmi pěkné. Kromě stálých sportovních akcí pořádala obec soutěž Hry bez hranic, ve kterých soutěžilo 16 místních družstev.
Jednou z nejvýznamnějších akcí tohoto čtvrtletí byla oslava 120. výročí místní školy. Na
důstojné oslavě se podíleli zaměstnanci školy

i děti. Velmi zdařilý byl také zájezd důchodců do
Lednice.
Na neustálé zdražování jsme si už museli
zvyknout. Jistě jste zaznamenali, že i cena za
Troubecký zpravodaj byla zvýšena na 15 Kč za
kus. Nutí nás k tomu skutečnost, že celkové
náklady na jeden výtisk časopisu již činí více než
42 Kč (záleží na rozsahu a počtu fotografií). Věříme, že toto zvýšení ceny pochopíte, a že nám
zůstanete i nadále věrní.
Prožili jsme proměnlivé jarní počasí, na které
jsme už několik let zvyklí, sklízíme první úrodu
z našich zahrádek a těšíme se z květinové
výzdoby, kterou jsme oživili naše příbytky.
Přejeme vám všem pěkné počasí o dovolených a pohodu do dalších dní.
JS

Informace obecního úﬁadu
V rámci projektu obnovy našich místních komunikací byla v závěru měsíce května dokončena
rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí.
Dokončený projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici Roketská byl předán odboru dopravy
Magistrátu města Přerova ke stavebnímu řízení.
Bohužel však došlo k posunu původně plánovaného termínu stavebního řízení, tj. května–června
2008, a proto s realizací této akce můžeme počítat nejdříve v druhé polovině srpna. Projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici Zahradní by měl
být předán ke stavebnímu řízení nejpozději do
poloviny července a do konce července pak také
projekt rekonstrukce místní komunikace Sadová I.
Samotná realizace těchto stavebních akcí by tedy
měla probíhat v minule avizovaném období září –
listopad 2008. Projekční kancelář Ing. Marka pak
bude pro obec zpracovávat projekt rekonstrukce
komunikací Příčná, Loučka IV. a Loučka I.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že obec podala žádost do regionálního operačního programu na projekt rekonstrukce místní
komunikace v ulici Na Dolách. Bohužel však stále ještě nevíme, zda-li jsme se svým projektem
uspěli či neuspěli. Rovněž další projekt, s nímž se

ucházíme o finanční podporu z regionálního operačního programu, a to multifunkční dětské hřiště
„Ostrov“ v lokalitě Na Dolách, nezná výsledek
dotačního řízení.
Naopak od nadace společnosti ČEZ nám již
přišlo vyrozumění k námi podávanému projektu
víceúčelového sportovního hřiště v areálu školy.
Bohužel nebylo pro nás příznivé. Proto bylo rozhodnuto ve spolupráci s vedením školy o zpracování komplexnějšího projektu úprav areálu školy,
který by spočíval ve využití zahrady jak pro výuku,
tak i pro sportovní vyžití, a to nejen žáků školy,
a dále provedení úprav dvorní části areálu školy.
Tento projekt bude zařazen do strategického
a koncepčního materiálu obce, ze kterého se
vychází při podávání jednotlivých žádostí o dotace, a to do „Integrovaného dokumentu Obce
Troubky“, který byl zastupitelstvem schválen na
zasedání konaném v prosinci minulého roku
a jehož variantní matice projektů byla upravována
na červnovém zasedání (upravenou verzi této variantní matice naleznete v příloze).
V rámci 3. výzvy regionálního operačního programu podala naše škola žádost s projektem zbudování multimediální a jazykové učebny, přičemž
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v rámci tohoto projektu je řešen problém s podlahami ve 3 třídách II. nadzemního podlaží budovy
školy. Pokud by tento projekt v rámci této výzvy
ROP uspěl, byl by realizován v příštím roce.
Minule jste byli rovněž informováni, že obec
podala žádost o finanční příspěvek z rozpočtu kraje na vybavení naší Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů. Dle návrhu doporučeného Radou Olomouckého kraje, který projednalo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo Olomouckého kraje, bychom pro naši Jednotku měli získat finanční
příspěvek v celkové výši 25 400 Kč, které jsou
určené na pořízení osobních ochranných pomůcek pro členy Jednotky.
V rozpočtu na letošní rok jsou také vyčleněny
finanční prostředky na dokončení chodníku k naší
škole. Předpokládali jsme, že stavebně se tato
akce bude realizovat během letních prázdnin.
Teprve v těchto dnech jsme však získali územní
rozhodnutí na umístění chodníku a jakmile toto
rozhodnutí nabude právní moci, můžeme zahájit
stavební řízení, které bude realizovat Odbor dopravy magistrátu města Přerova. Výstavba chodníku
ke škole tak bude moci být zahájena nejdříve
v druhé polovině září, ale pravděpodobnější je
období konce září a začátku měsíce října letošního roku.
Na zasedání zastupitelstva, konaném v prosinci 2007, byla na pořadu jednání rovněž otázka
změny poskytovatele služeb v odpadovém hospodářství. Rada pak byla pověřena, aby dále
v této věci jednala a případně rozhodla o změně.
Vzhledem k tomu, že společnost Technické služby města Přerova přestává k datu 30. 6. 2008 existovat, přičemž ji ovšem plně nahrazuje obchodní společnost Technické služby města Přerova
s.r.o., rozhodla rada obce na svém zasedání konaném dne 12. 6. 2008 o změně poskytovatele služeb v odpadovém hospodářství. Nově tedy bude
svážet z naší obce komunální odpad od 1. 7. 2008
společnost van Gansewinkel, která například zajišťuje komplexní služby v odpadovém hospodářství
pro město Tovačov. Pro občany obce Troubky se
touto změnou však nic nemění. Zachován zůstává 14 denní svoz popelnic, a to každou sudou
středu v měsíci. Změny v celém obecním systému odpadového hospodářství budou totiž probíhat postupně a budete o nich samozřejmě včas
informováni. Významnější změna by měla nastat
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u svážení vytříděných složek komunálního odpadu, tj. skla a plastů. Zde jsme však zatím smluvně vázáni se společností Biopas Kroměříž, ale
snahou rady obce je, aby celý komplex služeb
odpadového hospodářství v obci byl převeden pod
jednoho dodavatele, čímž by mělo dojít k určité
úspoře nákladů na odstraňování odpadů z obce.
Zázemí společnosti van Gansewinkel by nám pak
také mělo přinést potřebné „know - how“ pro přetvoření sběrného místa „OLFIN“ na sběrný dvůr.
Během období od poloviny dubna do konce
června se v naší obci také konalo množství kulturních, společenských a sportovních akcích. Když
bych si vzal kalendář, tak prakticky každý týden
se v Troubkách konala nějaká akce. Informace
o jednotlivých akcích ale najdete ve zprávách společenských organizací, a proto bych v krátkosti
zmínil pouze dvě. Na prvním místě bych zmínil
„I. ročník spolkových her bez hranic“. S myšlenkou uspořádání těchto her přišla členka zastupitelstva paní Jana Navrátilová a hlavním cílem
konání této soutěže byla snaha o „sblížení“ jednotlivých troubeckých spolků a organizací. V jednotlivých soutěžních disciplínách sice probíhaly „líté“
boje mezi jednotlivými soutěžními družstvy, ale
závěrečná společná fotografie všech účastníků
soutěže ukazuje, že bariéry mezi jednotlivými
spolky v obci snad nejsou tak nepřekonatelné, jak
se občas jeví. Věřím, že za rok při II. ročníku „Her
bez hranic“ se opět sejdeme v tak hojném počtu
a společně se „vydovádíme a pobavíme“. Touto
formou bych chtěl také poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na uspořádání této
soutěže.
Druhou akcí, kterou bych chtěl zmínit, bylo
oblastní kolo soutěže „Zlatá včela“, které se v naší
obci konalo ve dnech od 2. do 4. května. Jak již
z názvu vyplývá, tak se jednalo o soutěž včelařskou, zaměřenou na znalosti a dovednosti z včelařské praxe a znalosti z botaniky. Do Troubek se
tak ze tří moravských krajů (Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského) sjelo více jak 100
účastníků ve věku od 6 do 15 let. Naše obec byla
spolu s Českým svazem včelařů, základní organizací v Tovačově, hlavním pořadatelem této soutěže a jsem přesvědčen, že všichni účastníci soutěže byli v Troubkách a okolí, kde probíhal
doprovodný program, spokojeni. Může nás rovněž
těšit, že „Troubečák“ Michal Vyvlečka se v konečném pořadí umístil jen těsně na druhém místě

a postoupil tak na národní kolo této soutěže do
Nasavrk. Snad i tam se mu bude dařit a bude tak
vzorně reprezentovat naši obec. Také zde bych
chtěl poděkovat všem organizátorům akce, především pak Zdeňku Poláškovi s celou rodinou, za
výborně připravenou a zorganizovanou akci.
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás také informovali o zapojení obce do soutěže Vesnice roku
2008. Ve čtvrtek 15. 5. 2008 navštívila naši obec
hodnotící komise, která byla přivítána v kulturním
domě krojovanými Hanáky, na sále pak byla připravena prezentace obce, kterou zpestřilo vystoupení malého Hanáčku a poté jsme „komisařům“
ukázali alespoň část naší obce. Projeli jsme částí
ulicí K Záložně, kde jsou k vidění krásně upravené předzahrádky a přes Novou ulici jsme přijeli až
k chodníku do školy. Zde již byly připraveny členky SPŠ, které v úboru mažoretek zavedly členy
komise do areálu školy. Na tomto místě jsme spolu s vedením školy představili zrealizované akce
ve škole, ale také připravované záměry. Předposlední zastávkou byl areál mysliveckého sdružení, kde členové komise mohli vidět „v akci“ členy
jezdeckého oddílu, vyslechli si slavnostní přivítání, které připravili trubači mysliveckého sdružení
a malou chvíli mohli posedět a pobesedovat se
zástupci myslivců, koníčkářů, obce a SPŠ. Úplně
poslední zastávka byla na fotbalovém hřišti, kde
jsme se s komisí rozloučili, ale zároveň je také
pozvali na naše „I. spolkové hry bez hranic“. Myslím, že v tak krátkém časovém úseku, jaký komi-

se v naší obci strávila, tj. 90 minut, jsme ukázali
mnohé z bohatého společenského dění v naší
obci. V konkurenci celkem 32 obcí celého Olomouckého kraje jsme sice nezvítězili, ani nezískali
žádnou stuhu, ale zcela jistě jsme členům komise
ukázali v čem je naše obec „silná“ - v oblasti podpory a rozvoje společenského života obce. Na
slavnostním vyhodnocení soutěže, které se konalo 30. 6. 2008 v obci Těšetice (okres Olomouc),
která se stala vítězem soutěže v Olomouckém kraji, jsme od komise obdrželi čestné uznání
za „společenský život a podporu lidové kultury“.
Nabyté zkušenosti nám určitě v příštím roce
pomohou ještě zlepšit prezentaci obce v této soutěži a třeba v některé hodnocené kategorii uspějeme. Již druhé podobné ocenění za společenský
život a podporu spolků v obci snad svědčí o této
„silnější“ stránce obce, zároveň ovšem musíme
zapracovat na rozvoji dalších složek našeho „Programu obnovy vesnice“. A opět bych chtěl na tomto místě poděkovat. Poděkovat všem, kteří se
podíleli na prezentaci obce před komisí, ale také
zastupitelům, pracovníkům a pracovnicím obecního úřadu, všem členům spolků a neziskových
organizací z obce a vůbec všem občanům naší
obce za stálou práci na rozvoji a obnově naší
obce.
Na úplný závěr si dovoluji popřát Vám příjemně
strávenou a prosluněnou dovolenou a vydařené
troubecké hody.
Radek Brázda
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Oblast
podpory

1

Priorita
realizace

Pravdûpodobnost
získání dotace

ROP 2.3

Dotaãní
program

10.000

...tis. Kã

Celkové
náklady

300

...tis. Kã

Rozpoãet
pﬁípravy

...tis. Kã

Financování
obce

Rozhodovací parametry
Termín
realizace

AA

1.500

2008–2010

Vâ

Vâ

Vâ

1

1

1

1

2010

2010

2010–2011

2009–2010

2009

A

A

AA

AA

AA

AA

ROP 2.3

ROP 2.3

ROP 2.3

OPPI 5.3

ROP.23

ROP.23

ROP.23

2.000
4.000

5.000

5.000

1.000

7.000

6.500

10.000

3.500

200
150

250

350

100

2.800

250

300

150

5.000

300
4.000

750

750

100

4.200

650

1.000

350

4 00

ER, D

2

2009–2011

AA

OPÎP 4.1

250

4.000

Vâ

2

2010–2012

A
N

5.000

2008–2009

Vâ, D

2

2008
2008–2013

N

10 –15.000

310

ER, D

1
2

2008–2013

N

3.100

ÎP
S·

2

2008–2012

A
A

2008–2009

ÎP, V·

2

2011–2013
2009

750

7 –10.500

BY

3
vyﬁadit

OPÎP 1.3 více jak 50.000
ROP 3.2
5.000
ÎP
Vâ

1/2/3

Vâ

INTEGROVAN¯ DOKUMENT OBCE TROUBKY pﬁíprava na operaãní programy pro období 2007–2013
Projektov˘ zámûr
Projekt
Sportovnû spoleãensk˘ areál
(lokalita Na Dolách)
Podprojekt „rekonstrukce místní
komunikace v ulici Na Dolách“
Podprojekt „v˘stavba dûtského
hﬁi‰tû Ostrov“
Multimediální a jazyková
uãebna v základní ‰kole
Kulturnû spoleãensk˘ areál
a rekonstrukce kultur. domu
Rekonstrukce areálu ‰kolního
dvora, zahrady a v˘stavba
víceúãelového hﬁi‰tû
Pﬁístupová komunikace,
parkovi‰tû, zeleÀ podnikatel.
areál lokalita Kout
V˘stavba odstavného parkovi‰tû
v ulici Na Dolách
Pﬁístupová komunikace
a parkovi‰tû u sportovního
areálu v lokalitû Zárub
Pﬁístupová komunikace ke
spoleãenskému areálu, lokalita
Sadová
Sbûrn˘ dvÛr
Rekonstrukce ‰kolní jídelny
Revitalizace místního hﬁbitova
a pﬁestavba obﬁadní sínû
na obecní kapliãku
Infrastruktura pro moÏnou
budoucí bytovou v˘stavbu
ProtipovodÀová ochrana obce
Jízdárna

VARIANTNÍ MATICE – ZÁKLADNÍ FORMÁT, ÚPRAVA – âERVEN 2008
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Obec Troubky hledá zájemce (starší 15 let), kteří by měli zájem pracovat v redakčním týmu webových stránek obce a obecního TV infokanálu. Bližší podrobnosti podá starosta obce. Zájemci se
mohou hlásit v místní knihovně nebo v infocentru místní knihovny v termínu do 15. 9. 2008.
Přihláška o práci v redakčním týmu by měla kromě jména, příjmení obsahovat
stručné představení, a také kontaktní údaje, tj. telefonní a e-mailové spojení.

Pozvánka
Obec Troubky si Vás dovoluje pozvat na slavnostní udílení „Výročních cen obce za rok 2007“,
které se uskuteční v neděli 13. 7. 2008 po 14. hodině, v rámci konání „Hodových folklorních slavností“ v areálu volejbalového oddílu na Záhumení. Po předání těchto cen zakončí program slavností svým vystoupením krojovaná dechová hudba „Moravská Veselka“ ze Sušic.
Všichni jste srdečně zváni.

Zastupitelstvo obce
Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 14. 5. 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 modernizace sítě místních komunikací.“
4) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva obce.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Hospodaření obce za období 1–3/2008,
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Rozpočtové opatření č. 2/2008,
5.3. Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení Obce Troubky
v roce 2008 (mimořádná žádost).
5.4. Informace o podaných projektových
žádostech obce.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za
období 1–3/2008.
6.2. Informace ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Troubky o činnosti
školy.
7) Výroční zprávu o činnosti místní knihovny za

rok 2007.
8) Zprávu o ustavení a činnosti Sdružení místních samospráv ČR.
9) Zprávu o činnosti Svazu měst a obcí ČR za
rok 2007.
10) Záměr směny katastrálních území v lokalitě
Výmyslov mezi Obcí Troubky a Statutárním
městem Přerov.
11) Záměry a převody nemovitostí.
12) Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru
Troubky:
12.1. návrh Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Troubky, zpracovaný v červenci 2007 ALFAPROJEKTEM Olomouc, a.s.; vedoucí projektant Ing. arch.
Šárka Moráňová, pod zakázkovým číslem 5-209/06.
12.2. návrh opatření obecné povahy č.
1/2008, kterým se vydává Změna č. 4
územního plánu sídelního útvaru Troubky.
12.3. důvodovou zprávu k usnesení o vydání
Změny č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Troubky včetně její přílohy č. 1–
3.
13) Informace, diskuze, různé.
14) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:

8

1) Hanu Obrtelovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Pavlínu Netopilovou a Jiřího Buriana ověřovateli zápisu,
2) program zasedání zastupitelstva obce,
3) plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí roku 2008,
4) rozpočtové opatření č. 2/2008 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
5) mimořádné poskytnutí úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce manželům Heleně
a Jaroslavu Přikrylovým, v ulici K Záložně
č. p. 462, ve výši 100 000 Kč. Ostatní podmínky o poskytnutí úvěru budou stanoveny ve
smlouvě,
6) záměr směny katastrálních území mezi Obcí
Troubky a Statutárním městem Přerov, a to
v lokalitě Výmyslov,
7) smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností Kabelová televize Přerov, a.s., na zřízení a provozování vedení veřejné komunikační sítě na
obecních pozemcích uvedených ve smlouvě,
8) převod částí obecních pozemků p. č. 2602/2,
2603/1, 2778/1, 2778/3, 2778/4, 2778/6,
4059, 4086, 4088, 4136, 4138 a 4139 v k.ú.
Troubky nad Bečvou Statutárnímu městu Přerov. Kupní cena bude činit 240 Kč/m2 a byla
stanovena znaleckým posudkem č. 1457123/2006 vyhotoveným znalcem Ing. Petrem
Havránkem dne 13. 9. 2006. Výměra bude
určena na základě vyhotoveného geometrického plánu,
9) převod obecního pozemku p. č. 1031 o celkové výměře 161 m2 v obci Troubky, k. ú.
Troubky nad Bečvou, manželům Denise
a Marku Baďurovým, Troubky. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem,
10) převod části obecního pozemku p. č. 865
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou,
manželům Jiřímu a Naděždě Vojtkovým,
Troubky. Kupní cena bude stanoven znaleckým posudkem. Výměra bude určena na
základě vyhotoveného geometrického plánu.
Na převáděné části pozemku bude zřízeno
věcné právo provozování a udržování inženýrských sítí,
11) převod lesních pozemků p. č. 1876, 1878,
1883, 1896, 1914, 1945 a 2005 v k. ú. Troub-
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ky nad Bečvou společnosti Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové a Obcí Troubky,
12) záměr převodu obecních pozemků p. č. 4059,
4086, 4087 a 4088 v k. ú.Troubky nad Bečvou
společnosti PREKONA Přerov spol. s r.o. ,
13) záměr převodu obecních pozemků p. č. 1632
a p. č. 1358 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad
Bečvou,
IV. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) záměr převodu obecního pozemku p. č. 1311
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou, ani
jeho části, Janu Dočkalovi, Troubky.
V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce,
2) zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období,
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) zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva Obce Troubky za uplynulé období,
6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31. 3. 2008,
7) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 2/2008,
8) informace o podaných projektových žádostech obce,
9) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky
s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za
období 1–3/2008,
10) výroční zprávu o činnosti Místní knihovny
Troubky za rok 2007,
11) zprávu o ustavení a činnosti Sdružení místních
samospráv a obcí České republiky,
12) zprávu o činnosti Svazu měst a obcí České
republiky za rok 2007,
13) důvodovou zprávu k záměrům a převodům
nemovitostí,
14) důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Troubky včetně její přílohy č. 1–3.
VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) obecnímu úřadu zveřejnit záměr převodu
obecních pozemků p. č. 1632 a p. č. 1358
v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou,
2) starostovi obce zajistit u projektanta vypracování dokumentace vydané Změny č. 4 územního plánu obce Troubky ve čtyřech vyhoto-
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veních a zajistit u pořizovatele jejich opatření
záznamem o účinnosti ve smyslu ust. § 14
odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sv., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
VII. Zastupitelstvo obce stanovuje:
1) podmínky převodu obecních pozemků p. č.
1632 a p. č. 1358 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou:
a) minimální kupní cena: 150 Kč/m2,
b) nabídky na koupi pozemků budou doručeny na obecní úřad nejpozději do 13. 6. 2008.
VIII. Zastupitelstvo obce vydává:
1) po ověření podle ust. § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006, Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 4 územního
plánu sídelního útvaru Troubky není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů ani se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje.
2) podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006, Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
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ších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4
a ust. § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ust. § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 188 odst. 4
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.
4 územního plánu sídelního útvaru Troubky
formou opatření obecné povahy č. 1/2008, č.
j. Bra/961/2008, v celém rozsahu předloženého návrhu.
IX. Zastupitelstvo obce pověřuje
1) radu obce zpracováním projektu stavebních
a dalších úprav hasičské zbrojnice,
2) radu obce dojednat podmínky převodu lesních
pozemků p. č. 1876, 1878, 1883, 1896, 1914,
1945 a 2005 v k. ú. Troubky nad Bečvou společnosti Lesy České republiky, s. p. Hradec
králové.

Rada obce
Usnesení č. 34 ze zasedání rady obce
konané dne 19. 3. 2008
Usnesení rady 34/562/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 34/563/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 34/565/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení z IX. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení rady 34/566/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.
Usnesení rady 34/567/2008
Rada obce souhlasí s uzavřením dohody o splát-

kách dlužné části nájemného a příslušenství mezi
Obcí Troubky a Janou Malošíkovu.
Usnesení rady 34/568/2008
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
Usnesení rady 34/569/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce projednat mimořádnou žádost Heleny a Jaroslava Přikrylových, Troubky, o poskytnutí úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce.
Usnesení rady 34/570/2008
Rada obce vzala na vědomí nabídku společnosti
BM asistent s.r.o. Olomouc na přípravu projektu
obce podávaného do 3. výzvy regionálního operačního programu Střední Morava.
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Usnesení rady 34/571/2008
Rada obce schválila podání žádosti do 3. výzvy
regionálního operačního programu Střední Morava, opatření 2. 3. Rozvoj venkova, s projektem
„multifunkční dětské hřiště - Troubky“.
Usnesení rady 34/572/2008
Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 12/2008 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s.r.o. Olomouc na Přípravu
projektu Obce Troubky do ROP Střední Morava.
Usnesení rady 34/573/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis finančního
výboru o kontrole hospodaření doplňkové činnosti ZŠ a MŠ Troubky provedené dne 11. 3. 2008.
Usnesení rady 34/574/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit bezúplatný převod lesních pozemků společnosti
Lesy ČR, s.p., dle přílohy, a to formou souhlasného prohlášení.
Usnesení rady 34/575/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit záměr směny části katastrálních území v lokalitě Výmyslov mezi Obcí Troubky a statutárním
městem Přerov.
Usnesení rady 34/576/2008
1. Rada obce schválila záměr převodu části
pozemku p.č. 865 v k.ú. Troubky nad Bečvou
manželům Jiřímu Naděždě Vojtkovým.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr převodu části pozemku p.č. 865 v k.ú.
Troubky nad Bečvou manželům Jiřímu
a Naděždě Vojtkovým, Troubky.
Usnesení rady 34/577/2008
Rada obce schválila návrh smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1246 v k.ú. Troubky nad Bečvou
Milanu Ministrovi, Troubky.
Usnesení rady 34/578/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně Troubky nájemkyni Miriam Bojkové, Kroměříž, do 30. 4. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Miriam Bojkovou 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 nájemkyní Miriam Bojkovou, Kroměříž.
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Usnesení rady 34/579/2008
1. Rada obce schvaluje prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně Troubky nájemci
Radku Lebruškovi, Přerov, do 30. 6. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat
Radka Lebrušku 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 nájemcem Radkem
Lebruškou, Přerov.
Usnesení rady 34/580/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Vlasty
Dočkalové, Tovačov, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Vlasty Dočkalové, Tovačov.
3. Rada obce vzala na vědomí žádost Lukáše
Rollera, Troubky, o přidělení obecního bytu.
4. Rada obce ukládá místostarostce zpracovat
písemnou odpověď na žádost Lukáše Rollera, Troubky.
Usnesení rady 34/581/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1/2008.
Usnesení rady 34/582/2008
Rada obce vzala na vědomí informaci o výši rozpisu „přímých“ neinvestičních výdajů rozpočtovaných na rok 2008 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení rady 34/583/2008
Rada obce rozhodla podpořit žádost pedagogů
Základní školy a Mateřské školy Troubky o úpravu jízdního řádu dle přílohy.
Usnesení rady 34/584/2008
1. Rada obce schvaluje připojení se k Petici
o nesouhlasu s návrhem novely zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb. dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.
85/1990 Sb. o právu petičním.
2. Rada obce pověřuje starostu podepsáním
podpisového archu k Petici o nesouhlasu
s návrhem novely zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. dle článku 18 Listiny základních
práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
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Usnesení rady 34/585/2008
Rada obce schválila místní provozní bezpečnostní předpisy dle přílohy.
Usnesení č. 35 ze zasedání rady obce
konané dne 16. 4. 2008
Usnesení rady 35/586/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení rady 35/587/2008
1. Rada obce vzala na vědomí strategii vedení
Základní školy a Mateřské školy Troubky
v oblasti modernizace vybavení školy a připravovaných projektů podpořených z fondů
Evropské unie.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
projednat strategii vedení Základní školy
a Mateřské školy Troubky v oblasti modernizace vybavení školy a připravovaných projektů podpořených z fondů Evropské unie a zahrnout ji do „Integrovaného dokumentu Obce
Troubky“.
3. Rada obce schvaluje finanční spoluúčast
Obce Troubky při realizaci projektu Základní
školy a Mateřské školy Troubky „Multimediální a jazyková učebna“ podávaného do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
Usnesení rady 35/588/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o poskytnutí finančního příspěvku na vzpomínkové dny 120. výročí
otevření nové školní budovy.
Usnesení rady 35/589/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1-2/2008.
Usnesení rady 35/590/2008
Rada obce vzala na vědomí kalkulaci obědů ve
školní jídelně Základní školy a Mateřské školy
Troubky platnou od 1. 4. 2008.
Usnesení rady 35/591/2008
Rada obce vzala na vědomí protokol Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje o kontrolním
zjištění ve školní jídelně ZŠ a MŠ Troubky ze dne
1. 4. 2008.
Usnesení rady 35/592/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ
Troubky o místě, termínu a době konání zápisu
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do mateřské školy.
Usnesení rady 35/593/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení ředitelky
ZŠ a MŠ Troubky o vyhlášení volného dne ve škole dne 2. 5. 2008.
Usnesení rady 35/594/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení rady 35/595/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 3. 2008.
Usnesení rady 35/596/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení
úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 3. 2008.
Usnesení rady 35/597/2008
Rada obce schválila návrh smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Obce Troubky
v roce 2008.
Usnesení rady 35/598/2008
Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 2/2008/Přerov mezi ČR - Zemědělskou a vodohospodářskou správou a Obcí Troubky.
Usnesení rady 35/599/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 1 000 Kč na
činnost Sdružení SOS dětských vesniček.
Usnesení rady 35/600/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce celkové výši 7 000 Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Tovačov,
na organizaci oblastního kola soutěže Zlatá včela, které se bude konat ve dnech 2.–4. 5. 2008
v Troubkách.
Usnesení rady 35/601/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Flakse Oskara, Olomouc o povolení hostování lunaparku
v Troubkách v době konání troubeckých hodů
v roce 2008.
Usnesení rady 35/602/2008
1. Rada obce schvaluje umístění lunaparku
v Troubkách v době konání troubeckých hodů
v roce 2008 žadateli - Agentuře Radost, bratři Finkovi, Prostějov.
2. Rada obce stanovuje výši pronájmu za umístění lunaparku v Troubkách v době konání
troubeckých hodů v roce 2008 za dohodnu-
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tou pevnou cenu 20 000 Kč.
3. Rada obce vymezuje prostor pro umístění
lunaparku v Troubkách v době konání troubeckých hodů v roce 2008 dle grafické a fotografické přílohy.
4. Rada obce určuje termín umístění lunaparku
v Troubkách v době konání troubeckých hodů
v roce 2008, a to od 3. 7. do 16. 7. 2008.
Usnesení rady 35/603/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení Nadace
ČEZ o rozhodnutí správní rady nevyhovět žádosti Obce Troubky o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu výstavby „Oranžového
hřiště“ v areálu školy v Troubkách.
Usnesení rady 35/604/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního
výboru Zastupitelstva Obce Troubky o kontrole
hospodaření s veřejnými prostředky a nakládání
se svěřeným majetkem u organizační složky obce
- Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce
Troubky.
Usnesení rady 35/605/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o podání
žádosti o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDHO z rozpočtu Olomouckého kraje
v roce 2008.
Usnesení rady 35/606/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod vozidla Ford Transit do majetku
Sboru dobrovolných hasičů Troubky.
Usnesení rady 35/607/2008
1. Rada obce schvaluje pořízení vozidla Mercedes Vito, a to dle předložených nabídek.
2. Rada obce pověřuje starostu dojednáním
podmínek financování pořízení vozidla Mercedes Vito a jejich předložení ke schválení
radě obce.
Usnesení rady 35/608/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou
mezi Obcí Troubky a společností Kabelová televize Přerov a.s.
Usnesení rady 35/609/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Dočkala
Jana, Troubky, o prodej obecního pozemku
p.č. 1311 nebo jeho části v obci Troubky, k.ú.
Troubky nad Bečvou.
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2. Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce
schválit žádost Dočkala Jana, Troubky, o prodej obecního pozemku p.č. 1311 nebo jeho
části v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení rady 35/610/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Hanákové Andreji, Přerov, o prodej obecního pozemku p.č. 1632 a p.č. 1358 v obci Troubky, k.ú.
Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1632
a p.č. 1358 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou.
Usnesení rady 35/611/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost společnosti
PREKONA Přerov spol. s r.o., o prodej obecních
pozemků p.č. 4059, p.č. 4086, p.č. 4087 a p.č.
4088 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení rady 35/612/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o návrzích
projektů rekonstrukcí místních komunikací v obci
Troubky - ulice Roketská, Zahradní a Sadová I.
Usnesení rady 35/613/2008
Rada obce vzala na vědomí sdělení společnosti
Troubecká hospodářská a.s. k ukončení užívání
pozemku p.č. 5073 v k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení rady 35/614/2008
1. Rada obce schvaluje prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně Troubky nájemkyni Miriam Bojkové, Kroměříž, od 1. 5. do 30.
6. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Miriam Bojkovou 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 paní Miriam Bojkovou.
Usnesení rady 35/615/2008
1. Rada obce přiděluje obecní byt v Troubkách,
Dědina 759/12, paní Janě Pospíšilové, Troubky.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Janu Pospíšilovou o přidělení
obecního bytu.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu nájemní smlouvy s paní Janou
Pospíšilovou.
4. Rada obce přiděluje obecní byt v Troubkách,
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Dědina 761/1, paní Aleně Bahounkové, Tovačov.
5. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Alenu Bahounkovou o přidělení
obecního bytu.
6. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu nájemní smlouvy s paní Alenou
Bahounkovou.
Usnesení rady 35/616/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Milana Gregovského, Troubky, o ubytování
na obecní ubytovně.
2. Rada obce schvaluje v případě volných
a vhodných prostor na ubytovně, uzavření
smlouvy o nájmu v obecní ubytovně s panem
Milanem Gregovským, a to do 30. 6. 2008
3. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat Milana Gregovského o podmínkách
nájmu v obecní ubytovně.
4. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu dodatku smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně s panem Milanem Gregovským.
Usnesení rady 35/617/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost pana Zdeňka
Nedomy, Troubky, o ukončení nájemní smlouvy na
obecní byt k datu 2. 4. 2008.
Usnesení rady 35/618/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Šárky Dreksové, Troubky, o prodloužení nájemní smlouvy na
obecní byt.
Usnesení rady 35/619/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana
Jaroslava Dočkala, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Jaroslava Dočkala, Troubky.
3. Rada obce vzala na vědomí žádost pana
Josefa Orsága, Přerov, o přidělení obecního
bytu.
4. Rada obce ukládá místostarostce obce zpracovat písemnou odpověď na žádost Josefa
Orsága, Přerov.
Usnesení rady 35/620/2008
Rada obce souhlasí s návrhem starosty obce na
okamžité vypovězení nájemní smlouvy na obecní
byt s paní Marcelou Zemánkovou, Troubky, Spor-
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tovní 777/1, a to z důvodu soustavného porušování Domovního řádu a dobrých sousedských
vztahů.
Usnesení rady 35/621/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání valné
hromady Svazku obcí mikroregionu Střední Haná
ze dne 27. 3. 2008.
Usnesení rady 35/622/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv
ČR ze dne 31. 3. 2008.
Usnesení rady 35/623/2008
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
návrh změny č. 4 ÚPnSÚ Troubky dle předložené
dokumentace.
Usnesení rady 35/624/2008
Rada obce schvaluje podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2008“.
Usnesení č. 36 ze zasedání rady obce
konané dne 5. 5. 2008
Usnesení rady 36/625/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/626/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/627/2008
Rada obce schválila program X. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/628/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
vzít na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
2. Rada doporučuje zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy
a modernizace sítě místních komunikací“.
3. Rada doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí mimořádného úvěru z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce Heleně a Jaroslavu Přikrylovým.
4. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
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vzít na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–3 / 2008.
5. Rada doporučuje zastupitelstvu obce vzít na
vědomí výroční zprávu o činnosti Místní knihovny za rok 2007.
6. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
vzít na vědomí zprávu o činnosti Svazu měst
a obcí ČR za rok 2007.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/629/2008
1. Rada schválila uzavření kupní smlouvy
č. 82/08 mezi společností SAMOHÝL MB a.s.
Zlín a Obcí Troubky na dodávku automobilu
Mercedes-Benz Vito.
2. Rada schválila financování pořízení vozidla
značky Mercedes-Benz Vito prostřednictvím
leasingu společnosti Mercedes- Benz Financial Services ČR s.r.o. Praha.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/630/2008
Rada schválila prodloužení termínu čerpání úvěru z FORB Miroslavu Konupčíkovi, Troubky, do 31.
5. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/631/2008
Rada schválila uzavření servisní smlouvy č.
1944/2008 programového vybavení CODEXIS
mezi společností ATLAS Consulting spol. s r.o.
Ostrava a Obcí Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/632/2008
Rada vzala na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí služeb při nakládání s odpady mezi Obcí
Troubky a společností van Gansenwinkel, a.s..
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/633/2008
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej
vodovodního řádu v ulici Nová čtvrť (identifikační
číslo majetkové evidence vodovodního řádu 7109768685-00302104–1/1) společnosti Vodovody
a kanalizace Přerov, a.s., za podmínek stanovených představenstvem společnosti.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/634/2008
1. Rada schválila ubytování v obecní ubytovně
Troubky Martinu Hánečkovi, Henčlov,
od 6. 5. do 31. 7. 2008.
2. Rada ukládá místostarostce obce informovat
Martina Hánečku o schválení jeho žádosti
o ubytování v obecní ubytovně.
3. Rada pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně s Martinem Hánečkou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/635/2008
1. Rada přiděluje obecní byt v Troubkách, Dědina 759/12, paní Janě Rollerové, Troubky.
2. Rada ukládá místostarostce obce informovat
Janu Rollerovou o přidělení obecního bytu.
3. Rada pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/636/2008
1. Rada přiděluje obecní byt v Tovačově, Nádražní 358, panu Jaroslavu Dočkalovi, Troubky.
2. Rada ukládá místostarostce obce informovat
Jaroslava Dočkala o přidělení obecního bytu.
3. Rada pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu nájemní smlouvy, a to od 6. 5. 2008
do 31. 7. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/637/2008
Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1-3/2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/638/2008
Rada vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 15. dubnu
2008 pro školy a školská zařízení Olomouckého
kraje zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/639/2008
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Rada vzala na vědomí zápis ze setkání starostů
obcí konaného dne 17. 4. 2008 v Přerově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 36/640/2008
Rada vzala na vědomí zápis Finančního výboru
zastupitelstva č. 8 ze zasedání konaného dne 29.
4. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení č. 37 ze zasedání rady obce
konané dne 26. 5. 2008
Usnesení rady 37/641/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/642/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/643/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/644/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k datu 30. 4. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/645/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení
úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 30. 4. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/646/2008
Rada obce schválila Dohodu o uznání a splácení
dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky jako věřitelem a Janou Malošíkovou jako dlužníkem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/647/2008
Rada obce schválila prodloužení termínu čerpání
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Ivo
Zatloukalovi, Troubky, do 31. 12. 2008.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/648/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 6000 Kč klubu Armwrestling Troubky na úhradu části nákladů
spojených s účastí dvou členek klubu na Mistrovství Evropy v armwrestlingu 2008 ve dnech 23. 30. 6. 2008 v Sarpsborgu, Norsko.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/649/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 2000 Kč
Základní škole a Mateřské škole Troubky na úhradu části výdajů za dopravu dětí z mateřské školy
na školní výlet do ZOO Zlín-Lešná. Příspěvek
bude organizaci převeden prostřednictvím navýšení neinvestičního příspěvku organizace na rok
2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/650/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen
v hodnotě 1000 Kč oddílu volejbalu TJ Sokol
Troubky na turnaj žaček konaný dne 7. 6. 2008
v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/651/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 2000 Kč
Sdružení přátel ZŠ a MŠ Troubky na úhradu části nákladů za vystoupení členů souboru historického šermu při „Dětském dnu“ konaném dne 30.
5. 2008 v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/652/2008
Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce mobilního informačního radaru RMR-2 uzavřenou mezi
Obcí Troubky jako půjčitelem a Obcí Vlkoš jako
vypůjčitelem, a to na období
od 27. 5. 2008 do 15. 8. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/653/2008
1. Rada obce schválila uzavření smluv o poskyt-
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nutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Troubky v roce 2008 dle přílohy.
2. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit
rozeslání smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008
jednotlivým příjemcům příspěvku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/654/2008
Rada obce schválila DODATEK č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 03/2008 uzavřené mezi Obcí Troubky
a společností SISKO spol.s r.o. Přerov na akci
Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky,
ulice Vrbí.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/655/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 5000 Kč Diakonii Broumov na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací humanitární sbírky šatstva
v Troubkách v roce 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/656/2008
Rada obce schválila provedení zateplení půdních
prostor objektu mateřské školy společností IP Izolace Polná, s r.o., dle nabídky č. 5002 08 05 21A.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/657/2008
Rada obce vzala na vědomí Dohodu o ukončení
platnosti smlouvy o dílo s Technickými službami
města Přerova, p. o. uzavřené dne 16. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/658/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o dokončení akce: Stavba multifunkčního širokopásmového kabelového rozvodu v Troubkách - II. a III. etapa.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/659/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o návrhu
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dělení pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
v obci Troubky z důvodu převodu vlastnictví těchto částí pozemků na Olomoucký kraj.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/660/2008
Rada obce vzala na vědomí znění dopisu společnosti Lesy ČR, s.p., ve věci převodu obecních
pozemků pod lesními komunikacemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/661/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost Zdeňky
Nemravové, Čechy, o odkoupení obecního bytu
v Tovačově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/662/2008
Rada obce povolila umístění reklamní tabule na
obecním pozemku p.č. 4136 v místní části PřerovHenčlov v k.ú. Troubky nad Bečvou, žadateli Miroslavu Lorenčíkovi za roční paušální poplatek 500
Kč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/663/2008
1. Rada obce schválila záměr převodu části
obecního pozemku p.č. 982 v obci Troubky, k.
ú. Troubky nad Bečvou, Vítězslavu a Monice
Malečkovým, Radslavice.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr prodeje části obecního pozemku
p.č.982 v obci Troubky, k. ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/664/2008
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně Ing. Alexandru Hájkovi, Přerov, do 30.
11. 2008.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatele o schválení jeho žádosti
o ubytování v obecní ubytovně.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně s Ing. Alexandrem Hájkem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
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Usnesení rady 37/665/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Lucie
Žmijákové, Lipník nad Bečvou, o přidělení
obecního bytu v Troubkách.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o rozhodnutí rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/666/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Vladimíra
Učně, Troubky, o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatele o rozhodnutí rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/664/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o ukončení nájmu bytu s paní Marcelou Zemánkovou k 31.
7. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/665/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy
o nájmu v obecní ubytovně Gabriele Malátkové, Tovačov.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat žadatelku o prodloužení smlouvy.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně Gabrielou Malátkovou od 1. 7. 2008 do
31. 12. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/666/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení o zvýšení
úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.
9. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/667/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení o výsledku zápisu do mateřské školy pro školní rok
2008/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/668/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení o provozu
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mateřské školy v období hlavních prázdnin školního roku 2007/2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/669/2008
Rada obce vzala na vědomí informaci o čerpání
finančních prostředků na dohody zaměstnanci
Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 37/670/2008
Rada obce schválila provedení monitorování
a regulace spotřeby elektrické energie pomocí
logického automatu ATS-C 1532 v objektu základní školy společností SOLID TEAM, s r.o., dle
nabídky ze dne 9. 3. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení č. 38 ze zasedání rady obce
konané dne 12. 6. 2008
Usnesení rady 38/671/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/672/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/673/2008
Rada obce schválila program XI. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/674/2008
1. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce vzít
na vědomí zprávu o činnosti rady obce za
uplynulé období.
2. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce vzít
na vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy
a modernizace sítě místních komunikací“.
3. Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření č. 3/2008.
4. Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit
Závěrečný účet obce za rok 2007.
5. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce
schválit pořízení nového žacího stroje značky
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KUBOTA.
6. Rada doporučila zastupitelstvu obce schválit
úpravu variantní matice Integrovaného dokumentu Obce Troubky v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/675/2008
Rada vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu
k datu 31. 5. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/676/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení
úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 5. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/677/2008
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 9408-SL na
stavební akci „Zateplení stropní konstrukce objektu MŠ“ uzavřenou mezi společností IP IZOLACE
POLNÁ, s.r.o., jako zhotovitelem a Obcí Troubky
jako objednatelem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/678/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 20 000 Kč
Mysliveckému sdružení Mezivodí Troubky na pořízení materiálu pro realizaci zastřešené terasy
v areálu mysliveckého sdružení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/679/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v celkové výši 2 000 Kč
Sboru dobrovolných hasičů Troubky na částečnou
úhradu nákladů spojených s organizací soutěže
v požárním sportu „O pohár Hané 2008“ konané
dne 22. 6. 2008 v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/680/2008
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Obce Troubky v roce 2008 dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
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z rozpočtu Obce Troubky v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit
odeslání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Troubky v roce 2008
příjemci příspěvku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/681/2008
Rada obce pověřila starostu obce Mgr. Radka
Brázdu a radního obce p. Emila Smolku, vedením
jednání se společností Pavel Kuběja - EMPEMONT, Valašské Meziříčí, ve věci předložené
cenové nabídky na úpravu obecního rozhlasu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/682/2008
Rada obce vzala na vědomí dohodu o ukončení
platnosti smlouvy o odstraňování odpadů na
skládce Žeravice II. uzavřenou mezi společností
Technické služby města Přerova, p. o., a Obcí
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/683/2008
1. Rada obce schválila změnu poskytovatele služeb při nakládání s odpady.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy
o poskytnutí služeb při nakládání s odpady
uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností
van Gansenwinkel. a.s.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
informace o svozu komunálního odpadu společností van Gansewinkel, a.s., s účinností od
1. 7. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/684/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o grantovém programu společnosti RWE Gas Storage,
s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/685/2008
1. Rada obce schválila dohodu o zvláštním užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi
Obcí Troubky a Jaroslavem Vojtkem, Troubky,
dle přílohy.

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2008

2. Rada obce schválila dohodu o zvláštním užívání veřejného prostranství uzavřenou mezi
Obcí Troubky a Stanislavem Zbořilem, Troubky, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/686/2008
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového
místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/687/2008
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní
smlouvy bytu č. 7, Troubky, Dědina 760/14,
paní Olze Vajdíkové do 31. 7. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat paní Olgu Vajdíkovou o schválení její
žádosti o prodloužení nájemní smlouvy.
3. Rada obce pověřila starostu obce podpisem
dodatku ke smlouvě o nájmu obecního bytu
s paní Olgou Vajdíkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/688/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Evy
Kořínkové, Troubky, o koupi obecního bytu
v Tovačově.
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2. Rada obce vzala na vědomí žádost pana
Miroslava Medka, Troubky, o koupi obecního
bytu v Tovačově.
3. Rada obce vzala na vědomí žádost pana
Ondřeje Zimuly, Tovačov, o koupi obecního
bytu v Tovačově.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/689/2008
Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem
z rozpočtu obce za období 1–4 /2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/690/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu Mgr. Jiřího
Haldy, Olomouc, o provedené vnitřní evaluaci školy – Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.
Usnesení rady 38/690/2008
Rada obce stanovila výši odměny ředitelce
Základní školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy členů rady, tj. 100 %
všech členů rady.

VYUŽIJTE E-BOX
Ve vestibulu kulturního domu je veřejnosti k dispozici
nový kontejner (E-BOX) určený pro sběr
starých drobných elektrospotřebičů.
DO E-BOXU PATŘÍ např.vysloužilé kalkulačky,
mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení…
DO E-BOXU NEPATŘÍ zářivky a výbojky,
baterie a akumulátory.
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Základní ‰kola
Další školní rok za námi...
... a zas tak rychle uběhl.
Každoročně si s kolegy
posteskneme, jak se čas
zrychluje. Každý školní rok
je jakoby kratší, červen
následuje snad už po lednu. Jen se trošku zabydlíme v novém školním rozvrhu, napadne první sníh.
A jen si stačíme oddechnout, že se nám vrátili žáci
živí a zdraví z lyžařského výcviku, už je chystáme
na jarní školu v přírodě. A pak už jen napsat
vysvědčení a prázdniny jsou tu.
Jenže relativita času je neúprosná. Zkusili jste
se někdy ohlédnout a otestovat ji? Ohlédnutí za
prolenošeným týdnem bývá krátké – sice posloužil k odpočinku, ale ve vzpomínkách jako by nebyl.
Zatímco týden na horách s bohatým programem
uteče jako voda – ale popsali byste mnoho stran,
abyste zaznamenali všechny zážitky.
A tak je to i s tím letošním školním rokem. Zaznamenat vše, co se během něj stalo, je takřka
nemožné a jeden výtisk Zpravodaje by nestačil. Ti
z vás čtenářů, kteří s námi život ve škole sledujete, jistě víte z našich webových stránek o připravovaných i absolvovaných akcích školy, o úspěších našich žáčků v nejrůznějších soutěžích
a o životě školy vůbec. Mnohé z těchto zpráv proběhly i v regionálních médiích a bylo by zbytečné
je znovu opakovat. Dovolte mi proto jen stručný
průřez končícím školním rokem v odrážkách:
• škola zahajuje výuku 1. a v 6. třídě podle Školního vzdělávacího programu ZŠ a MŠ Troubky.
• již potřetí otvíráme sadu kroužků a zájmových
útvarů podle zájmu uchazečů – některé již tradičně, jiné zcela nově.
• obnovujeme zastaralé a nevyhovující vybavení
PC učebny sadou nových počítačů, nerudovskou
otázku „Kam s těmi starými?“ nám pomohli vyřešit pracovníci Autocontu, kteří je zprovoznili
v méně náročném operačním systému a tím
zachránili před odepsáním. Staré počítače dál
slouží žákům přímo ve třídách.
• zahajujeme spolupráci se sedmi evropskými školami v rámci projektu Comenius. Zástupci těchto

škol navštívili naši školu v prosinci loňského roku,
pět našich kolegů se vydalo na zkušenou do španělské školy v městečku Reus a do portugalského Cinfaes.
• škola podává žádost o čerpání prostředků EU
v rámci Regionálního operačního systému
NUTS 2, které by měly posloužit k modernizaci
vytipovaných učeben. Škola by tak získala prostory k moderní výuce přírodovědných předmětů
a jazyků.
• žáci zaznamenali významné úspěchy v přírodovědných, pěveckých a sportovních soutěžích
• byla uskutečněna řada poznávacích výletů. Zmíním alespoň ten poslední, kdy žáci navštívili unikátní výstavu starověkých exponátů ve Vídni.
• oslavili jsme 120. výročí otevření nové školní
budovy řadou akcí, které naše škola uspořádala
pro rodiče a blízké, pro pamětníky, děti z okolních
škol a pro širokou veřejnost.
Jeden rok končí a už chystáme další. Máme
v plánu úspěšně završit rozpracované projekty,
alespoň zčásti dát do pořádku interiéry některých
tříd, které jsou mnohdy vybaveny ještě „povodňovým“ nábytkem, a hlavně (!) věnovat se každodenní práci, výuce, žákům, zkrátka tomu, co dělá
školu školou – procesu vzdělávání. Naše cíle jsou
jistě smělé. Ve světě internetu a moderních médií
doznává i role učitele v životě žáka změn. Už to
zdaleka není jediný zdroj informací, není to pan
učitel, který ví vše, zodpoví každou otázku. Doba
je rychlá, vývoj až překotný a mnohdy je těžké v ní
najít pevný bod. Přála bych si, aby jím zůstala tradiční hodnota v podobě rodiny a školy. V tomto
duchu bychom my, rodiče a učitelé, měli být rukou,
která povede žáčka hektickým světem bezpečně
k cíli. Rádi bychom se loučili s absolventy základní školy, kteří si umí utvořit vlastní názor a samostatně se rozhodnout, v záplavě informací si umí
vybrat ty, které je posunou v jejich životech dál,
anebo je alespoň nasměrují, orientují se v současném praktickém životě a alespoň občas si
vzpomenou na školní léta.
Mgr. Jitka Pěchová
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Troubecká škola slavila 120. narozeniny
V minulém týdnu žila naše škola oslavami
významného výročí. Připomněli jsme si spolu
s veřejností události roku 1888, kdy troubečtí radní rozhodli o výstavbě nové školní budovy, neboť
stávající škola už nevyhovovala školní výuce.
Nahlédněte s námi do bohatého programu, který
pro pamětníky školy, rodiče i širokou veřejnost připravili její současní žáci a zaměstnanci.
Pro tuto příležitost byl také připraven almanach
„...a léta běží, vážení“, v němž veřejnost našla
základní údaje o historii školy, vzpomínky pamětníků z řad žáků, učitelů a malé nahlédnutí do současného života školy.
Touto cestou bych chtěla znovu poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci oslav,
zejména učitelům i provozním pracovníkům, přispěvovatelům do almanachu, rodičům, kteří
pomohli, žákům, kteří pracovali i nad rámec povinností, sponzorům, bez jejichž finanční pomoci,
věcných darů a služeb by oslava v takovém rozsahu nebyla možná. Zkrátka poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Více se dozvíte na webových stránkách naší
školy.
Mgr. Jitka Pěchová, ředitelka školy

120 let

P.S.
Už teď můžu prozradit, že se chystá podzimní
část oslav. Rádi bychom se setkali s pamětníky –
žáky školy a přiblížili současné mladé generaci
chod a vzhled školy před padesáti, šedesáti roky.
Chystáme besedu o škole pro žáky spojenou
s procházkou obcí, aby poznali školu a Troubky
minulé, jak je už neznají. Přislíbili nám pomoc
pamětníci z řad bývalých žáků i učitelů, kronikář
obce aj. Pokud i Vy byste se chtěli podělit o své
vzpomínky a předat zajímavé informace mladé
generaci, budeme rádi a uvítáme jakoukoli pomoc
– starou fotografii obce či školy, písemnost či mluvené slovo.
Kontaktujte mě, prosím, na tel. 581
221131, případně na e-mailu reditel@skolatroubky.cz nebo osobně
v ředitelně školy.
Děkuji.

Test pro vás. Poznáváte, kde byl
pořízen tento snímek? Ne? Pak
přijďte na plánovanou podzimní
akci
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Oslavy byly zahájeny v kostele svaté Markéty v Troubkách koncertem
pěveckého sboru Vivo et canto
z Moravské Třebové, Komorního
orchestru Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a vystoupením žáků naší školy, kteří navštěvují ZUŠ B. Kozánka v Přerově.

Je libo spanilá jízda v kolečkách,
běh v gumácích, hod kyjem…?
Takové a jiné zábavné disciplíny si
mohly děti vyzkoušet v pátek při
netradiční sportovní olympiádě,
která byla uspořádána u příležitosti oslav 120. výročí založení školy
v Troubkách.
Soutěžily nejen děti z Troubek, ale
také z Lobodic a Kojetína.
Při slavnostním ukončení dostaly
všechny děti drobné dárky a perníkové medaile.
Z. Grňová, vychovatelka

Odpoledne pak patřilo setkání ředitelů základních škol, starostů obcí
z mikroregionu Střední Haná
a hostů spojené s prohlídkou školy a památek v obci, kterou si pro
hosty připravili žáci 6., 7. a 9. třídy.
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Hlavní program pátečního dne tvořila odpolední akademie, kterou si
děti z mateřské i základní školy
pod vedením svých učitelů pečlivě
připravily nejen pro rodiče a blízké,
ale i pro širokou veřejnost. Pestrobarevná přehlídka písniček, pohybových aktivit, divadélek i moderních tanců se setkala s velkým
ohlasem a mohutným potleskem.

A jak hodnotily samotné děti ze 4. třídy výkony svých spolužáků na akademii?
Lucka: ,,Akademie se mi líbila a víte proč? Protože se všichni snažili. I ti nejmenší. Ale přece se
mi nejvíce líbila 3. třída, která si pro nás připravila broučky.“
Šimon: ,,Akademie se mi díky hezkým představením moc líbila a také mne zaujaly programy pro
děti a rodiče. Obzvlášť se mi líbilo vystoupení 9. třídy s představením ,, High school musical.“
Kája: ,,Moc se líbilo vystoupení žáků 9. třídy na školní akademii a také výstava historie naší školy.“
Honza: ,, Moc se mi líbila akademie. Bylo to pěkné, líbila se mi naše pohádka O Josífkovi a čertu
a taky se mi líbil Daniel Landa v podání osmé třídy. Bylo to všechno dobré, šla vidět snaha.“
Jenda: ,,Akademie se mi velmi líbila, lidem určitě také. Bylo tam spousta lidí, proto pořadatelé
museli přidat židličky, ale i tak museli lidé stát na krajích. Nejvíc se mi líbili broučci třeťáků.“

120 let
Páteční program byl završen slavnostním setkáním současných
i bývalých zaměstnanců a společenským tanečním večerem pro
všechny, kteří chtěli zavzpomínat
při hudbě, vínku na školní léta.
K tanci a poslechu hrálo hudební
Duo Peters a na lidovou notečku
zahrál i zatančil místní soubor
Hanák, který v závěru večera
rozezpíval a zvedl ze židlí všechny
přítomné hosty

24

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2008

Den otevřených dveří
V sobotu 14. června v 9 hodin se
otevřely dveře troubecké školy
nejen pro žáky, ale i pro rodiče, příbuzné a širokou veřejnost.
U vchodu do školy vítali žáci příchozí a nabízeli svatební koláčky.
Ke koupi byl i almanach, vydaný ke
120. výročí otevření troubecké školní budovy. V něm vzpomínají
pamětníci na časy dávno minulé,
a vzpomínají s úctou a láskou.
Nynější žáci dostali příležitost zveřejnit zde své literární a výtvarné
práce.
Hlavním magnetem zvláště pro
rodiče, prarodiče, sourozence
a všechny známé a kamarády žáků
bylo „netradiční vyučování“. Děti si samy nebo pod
vedením svých učitelů připravily program. Písničky, tanečky, testy, kvízy, krátké přednášky, drobné
sportovní aktivity, to vše bylo ve škole k vidění, slyšení a také k provedení. Děti byly jistě spokojené
při pohledu na mámu, která vyplňuje poctivě testík, nebo na tátu, který pozorně poslouchá výklad
své ratolesti a hlásí se.
Zápisy v pamětní knize svědčí o tom, že připravený program i výzdoba školy působily příjemně

a vstřícně.
Mnozí návštěvníci školy patřily k pamětníkům,
bývalým žákům. Na chodbách jste mohli zaslechnout úryvky rozhovorů, ve kterých vzpomínali, kde
měli svoji první třídu, který pan učitel je tenkrát
učil…
Až za pár let přijdou současní žáci do školy v roli
rodičů a budou na školu také tak pěkně vzpomínat, bude to pro nás učitele ocenění a radost.
Mgr. Zdena Odložilíková, učitelka
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Jako bonbónek pro opravdové
pamětníky bylo v učebnách školy
instalováno malé muzeum dějin
školství 17., 18., 19. a 20. století.
Exponáty byly zapůjčeny ze sbírek
Muzea Jana Ámose Komenského
v Přerově a ze Státního okresního
archivu Přerov - pobočka Henčlov.
Velkou pozornost návštěvníků
vyvolaly vystavené fotografie školních akcí z doby nedávné ze školního archivu, ale i fotografie třídních
kolektivů zapůjčené z rodinných
alb troubeckých občanů. Škola byla
zaplavena návštěvníky všech
generací, rodiči, současnými
i bývalými žáky a učiteli působícími
na škole. V útržcích rozhovorů byl
znát úsměv, vzpomínka a nostalgie. Byli jsme svědky setkání spolužáků, kteří opustili školní lavici
před bezmála padesáti lety a přesto neztratili společnou řeč. Neodmyslitelně se jim vryly do paměti
vzpomínky na „tu jejich“ paní učitelku, „jejich“ třídu, na pana řídícího, a, jak by ne, i na ta alotria, která prováděli.
V sobotu odpoledne pokračovaly
oslavy 120. výročí založení základní školy v Troubkách amatérskou
taneční soutěží pro žáky základních škol mikroregionu Střední
Haná. Na tanečním parketu se
utkali soutěžící z pěti základních
škol v devíti tanečních skladbách
různého žánru. Soutěž byla dynamická, pestrá a nabitá hudbou,
pohybem a energií tanečníků.
Z.Grňová, vychovatelka

120 let
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A jednu třešničku navíc...
Na moji prosbu o příspěvky do almanachu se
ozvali dávní i nedávní absolventi troubecké školy.
Některé práce už bohužel nebylo možné z časových důvodů zařadit do sborníku. Nemůžu je
nechat ležet v šuplíku a čekat na další výročí,
neboť si myslím, že slova paní Šarmanové vás –
stejně jako mě – pohladí na duši a potěší svou jiskrou, životní moudrostí a nadčasovostí.
Mgr. Jitka Pěchová, ředitelka školy

Vyznání
Zdravím tû, má rodná vesniãko;
pﬁi vzpomínce na tebe bu‰í mi srdíãko...
My pﬁed léty zrodili se v lÛnû tvém
a proÏili svá dûtská léta.
Îivot nás pak rozevlál
na v‰echny strany svûta.
Aã na‰e cesty míﬁily
rÛzn˘mi svûta smûry,
my stále jsme tví synové,
tvé dobré, vûrné dcery.
Cestiãky tebou ‰lapané
na‰imi dûtsk˘mi kroky
od domova aÏ ke ‰kole
nezmizí dlouh˘mi roky.
My bûhávali z Kouta
pﬁes Dûdinu aÏ k Beãvû,
kde u splavu jsme snívali
o dalekém velkém svûtû.
Já také z hnízda ulétla
a zaloÏila hnízdo nové.
Tebe v‰ak stále miluji

mÛj drah˘ domove!
KdyÏ povodnû niãily v‰e,
co v cestû jim stálo,
mé srdce sevﬁené
se o vás moc bálo.
V‰ak rodi‰tû moje znovu Ïije
a zvon na vûÏi stále bije.
·koliãka krásná plná je dûtí
a svátek svÛj velik˘ právû svûtí.
Sto dvacet let je doba dlouhá,
v‰ak v historii chvíle pouhá.
Stárneme my, b˘valí Ïáci...
kaÏd˘ pohyb, my‰lenka dá nám práci.
V‰ak vzpomínky na mládí
v rodi‰ti proÏité
dávají sílu Ïít kdekoli na svûtû.
AÈ nadále vzkvétá‰ pro pokolení nová!
AÈ váÏí si tû jako my – své ‰koly, domova!
PedagogÛm i ÏákÛm pﬁeji
aÈ neztrácejí nikdy nadûji.
AÈ vítûzí láska a poctivost
nad nenávistí a sobectvím!
Co nejcennûj‰í v Ïivotû je,
to ve sv˘ch 74 letech moc dobﬁe vím.
·tûstí, zdraví, dlouhá léta,
co si pﬁáti víc?
To Vám v‰em ze srdce pﬁeje
Marie ·armanová z Mikulovic
(rozená Mlãochová, pozn. redakce),
nar. 2. 2. 1934, Kout ã. 456, Troubky
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Na portugalském venkově
V pátek 6.6.2008 jsme se s kolegyní Evou
Halaštovou vrátily z třetí z celkem šesti plánovaných návštěv. Ta letošní červnová byla v portugalské vesnici Cinfaes nedaleko Porta. Naším
partnerem je zde skupina 22 škol s názvem Agrupamento Vertical de Ecolas de Cinfaes. Čekalo
nás milé přivítání, setkání s dětmi a kolegy. Jelikož
poslední čtvrtletí je nejen u nás, ale i v ostatních
evropských školách poznamenán závěrem školního roku a s tím souvisejícími pracemi, byla práce na našem společném projektu na toto čtvrtletí
pozastavena a pracovní schůzka sloužila k vyhodnocení prvního roku a rozplánování akcí na další
projektový rok. Zatímco v tomto roce jsme pracovali na první polovině tématu - tradičních a národ-

ních písničkách, jejichž
prostřednictvím se děti
i učitelé seznamovali se
svými partnery pomocí
videonahrávek, v příštím roce se zaměříme
na rozvíjení komunikace mezi dětmi, takže vedle nácviku pohádky „Červená Karkulka“ v 8 jazycích partnerských zemí
a jedné národní pohádky dostanou děti příležitost
navázat přímé kontakty s vrstevníky v podobě
dopisů, mailů, chatu a webkamer.
A kam v září? Do finského Lapinlahti!
Petra Pavlíková

Do Španělska a zpět
Projekt „Songs and Stories“ v rámci programu
celoživotního učení, podprogramu Comenius partnerství škol, jehož členem je po boku sedmi
zahraničních škol i ZŠ a MŠ Troubky, nám v polovině měsíce března umožnil nahlédnout do běhu
jedné základní školy ve Španělsku. Konkrétně se
jednalo o ZŠ Mowgli ve městě Reus nedaleko
Barcelony. Zde jsme se seznámili s dětmi, učiteli, jejich metodami a styly výuky, provozem školy
i místními tradicemi.
První setkání bylo velice příjemné. Děti jednaly
spontánně, energicky, pozitivně a tak trochu nečekaně. Byly živelné, neměly problém s navazováním kontaktu, hned od prvního okamžiku se nás
snažily zapojit do veškerých svých aktivit, čímž si
nás získaly. Samy nás provázely po škole, trávily
s námi přestávky mezi vyučovacími hodinami.
Dorozumívacím jazykem byla ve většině případů
katalánština, sem tam doprovázena základními
anglickými frázemi. Děti jako kdyby ani nepředpokládaly, že by někdo z nás jejich rodný jazyk
neovládal. Vznikaly tak humorné situace. Vždy
jsme si ale nakonec porozuměli. Jsou přeci i jiné
způsoby, jak si předat informaci než jen prostřed-

nictvím jazyka.
Návštěvy jednotlivých
tříd nám poskytly nejednu
inspiraci, nejeden nápad,
jak zdokonalit výuku
i v našich třídách. Měli
jsme možnost pozorovat děti při výuce anglického jazyka, do které jsme se každý z nás rovněž
zapojil, a to představením sám sebe a země,
odkud pochází. Nutno říci, že najít Českou republiku na mapě je pro místní děti stále ještě problém.
Ve výuce pracovních činností jsme zhlédli zručnost dětí při výrobě náramků a náhrdelníků. Těmito skvosty jsme byli nakonec i obdarováni.
Dalším nezapomenutelným zážitkem je jistě i to,
že jsme společně s dětmi navštívili divadelní představení v nedalekém divadle.
Dá se říci, že děti i učitelé působí a jsou celkově
veselejší a uvolněnější. Upoutalo nás rovněž to,
že po vyučování si většina rodičů své ratolesti ze
školy vyzvedává. Rodiče se školou vůbec všestranně spolupracují - např. každý měsíc si jeden
z rodičů připraví pohádku, kterou pak dětem hromadně převypráví.
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Španělé byli velice pohostinní,
o čemž svědčí nejen dvě jimi uspořádané hostiny plné místních kulinářských specialit.
A jelikož jsme začali Comeniem,
tak Comeniem také končíme. Projekt Comenius nám zprostředkoval
množství zážitků, díky němu jsme
mohli navštívit mnoho zajímavých
míst a památek a co považujeme
za vůbec nejdůležitější, poznali
jsme mnoho skvělých a jedinečných lidí, s některými z nichž jsme
prostřednictvím mailů nadále
v kontaktu.

Šárka Dvořáková, Eva Vojtková, Martin Tesařík

Škola v přírodě
Druhý květnový týden si děti 3.,
4. a 5. třídy užívaly na škole v přírodě na Horní Bečvě. Program byl
opravdu pestrý. Děti navštívily
Valašské muzeum v Rožnově pod
Radhoštěm, kde mohly vidět, jak
se dřív mlela mouka, řezalo dřevo,
nebo jak lidé bydleli. Dále měly
možnost si prohlédnout staré automobily v Technickém muzeu v Kopřivnici. Velký ohlas měly také soutěže, například Hledači pokladů

nebo Jeden za všechny, všichni za
jednoho. A konečně nemůžeme
zapomenout na odpoledne
v bazénu, kde se všichni pořádně
vyřádili. Celý pobyt jsme zakončili
stezkou odvahy, při které se děti
přesvědčily, že strach má velké
oči…
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Jak se bavili žáci 1. a 2. třídy
ve škole v přírodě?
O slovo se hlásí
kluci a děvčátka:
• Líbila se mi procházka po lese.
• Líbilo se mi koupání.
• Líbilo se mi, jak jsme si hráli na
horolezce.
• Líbil se mi táborák.
• Líbilo se mi, jak Ládíkovi spadl
špekáček do ohně.
• Líbila se mi honba za pokladem
a náš pokoj.
• Líbil se mi oběd.
Zpracovala M. Goeblová
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Za tajemstvím faraónů do Vídně
Zlaté sandály, kanopy, zlaté pohřební masky, torzo sochy Amenhotepa IV., královské lože, sošky,
arch. pektorály, šperky a jiné vzácnosti z doby vlády egyptského faraóna Tutanchamona, ale i trojrozměrné fotografie a počítačovou animaci mohli
17. června 2008 zhlédnout žáci, kteří se školou
v rámci poznávacího zájezdu do Vídně navštívili
jedinečnou expozici Tutanchamon a svět faraónů.
Dýchl na nás fascinující svět egyptské civilizace
rozvíjející se před 3 500 lety.
Součástí programu byla také procházka historickou Vídní, nemohli jsme vynechat Hofburg, sídlo dynastie Habsburků, dóm svatého Štěpána
s unikátní Pilgramovou kazatelnou, románský kostel, Donnerovu kašnu, dům, v němž Mozart komponoval Figarovu svatbu, dům, v němž bydlel T.
G. Masaryk aj. Ochutnali jsme vídeňskou zmrzlinu, vykoupili hamburgery u Mc Donalda a podívali
se na úchvatné panorama města z ptačí perspektivy z kabiny obřího vídeňského kola v Pratru, světoznámého zábavního parku, který zpřístupnil Vídeňanům v roce 1766 císař Josef II.,
ověřili jsme si své dovednosti komunikovat v jazyce německém i anglickém.
Unaveni, ale obohaceni o mnoho neopakovatelných zážitků jsme se vrátili v pozdních hodinách
domů.
Mgr. Jitka Pěchová

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Troubky sděluje:
V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 6 odst. l až 6 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje
úplatu za předškolní vzdělávání takto:
- základní částka úplaty ve výši 150 Kč měsíčně,
- omezená docházka na 5 kalendářních dnů
v měsíci na 80 Kč měsíčně,
- v případě omezeného prázdninového provozu
na 75 Kč měsíčně.

- vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti
do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
nebo bezhotovostně
na účet číslo 183790454/0300.
Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí
úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle
zákony č. 561/2004 Sb, § 35 odst. l.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 1. 9. 2008
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Akce školní mléko
Jako každý rok, i letos se naše škola zapojila do
akce „Školní mléko“. Tato akce má za účel podpořit zdravé stravování našich dětí.
Jedná se o mléčné výrobky – ochucené nebo
neochucené mléko za sníženou cenu 4 Kč/kus
a jogurty 5 Kč/kus, rozdíl je hrazen z fondů Evropské unie. Žák může odebrat pouze mléko nebo
pouze jogurty.
Škola vyhlašuje na období září – prosinec podmínky odběru.
Cena za ochucené nebo neochucené mléko za
4 měsíce – tj. 15 ks měsíčně = 240 Kč
Cena za jogurty Florian za 4 měsíce – tj. 8 ks
měsíčně = 160 Kč

vých stránkách školy, vývěsce OÚ, u třídních učitelů a v kanceláři školy v srpnu 2008
Ludmila Hrubá

Platební podmínky budou zveřejněny na webo-

Informace ŠJ Troubky – bezstravenkový systém – ČIPY
Od nového školního roku 2008/2009 přecházíme na bezstravenkový systém. Placení bude probíhat stejným způsobem, jen místo stravenek
strávník obdrží proti záloze čip. Ten může při dobrém zacházení vydržet i po celou dobu školní
docházky.
Prodej čipů začne poslední 2 týdny před koncem
prázdnin (18. 8.), aby si jej stihli všichni v čas opatřit. Prosím, abyste to nenechávali na poslední chvíli a chodili průběžně celých 14 dní. Bez čipu nebude možné stravu vydat. Pokud budete v době
prodeje čipů mimo a nebudete se moci zastavit,
je možná i ústní nebo telefonická domluva (581
221083) na jiný termín.
• Čipy jsou pouze pro strávníky, co si dochází pro
stravu do školní jídelny. Nebudou ho mít strávníci, kterým je strava dovážena.
• Čip je vydáván proti záloze ve výši 120,-Kč, která bude vrácena při ukončení školní docházky
nebo při rozhodnutí přestat obědy odebírat
u vedoucí školní jídelny.
• Obědy budou vydávány pouze při použití čipu.
Jestliže strávník má zaplaceny obědy a zapomněl čip, musí se obrátit na vedoucí školní jídelny v době vydávání oběda, kde mu bude vydána náhradní stravenka na oběd.

• Pokud strávník ztratí čip, je povinen ztrátu ihned
nahlásit vedoucí školní jídelny (aby nedošlo k případnému zneužití nálezcem), kde mu bude
vydán nový čip, opět za novou zálohu 120,- Kč.
Původní záloha slouží jako úhrada za ztracený
čip.
• V případě poškození obalu a zachování funkčnosti čipu bude účtována částka 60,- za přepouzdření čipu.
• V případě nefunkčnosti čipu záloha ve výši 120,nebude vrácena. Strávník hradí pořizovací hodnotu.
Pokud byste měli zájem o stravování o prázdninách od 30. 6. do 11. 7. Můžete se přihlásit. Oběd
by stál v rozmezí mezi 47 do 52 Kč.
Blanka Rašková, vedoucí ŠJ
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Mateﬁská ‰kola
Školní rok se přehoupl do své
poslední čtvrtiny a děti si mohly
opět užívat slunečného počasí. Pro
děti v MŠ byla v tomto období připravena spousta akcí, soutěží
i výletů.
V dubnu nás ve školce navštívily
dva divadelní spolky. Děti shlédly
pohádku Princezna husa a představení Jak Zrzečka pohostila
kamarády. Čekalo nás také vyhodnocení soutěže „Děti, pozor červená!“, ve které jsme měli výrobek
„Křižovatka“. Ten byl ve své kategorii vyhodnocený jako vítězný,
a každý, kdo se ho zúčastnil, dostal
A můžeme soutěžit
drobnost s tématikou bezpečnosti
v krytém bazénu. V polovině měsíce k nám zavína silnicích.
talo
další divadelní představení Malované písničMěsíc květen pro nás začal dlouho očekávanou
školou v přírodě v podobě šestidenního výletu ky, které děti zaujalo. Přijali jsme také výzvu
v obci Hutisko-Solanec v krásném prostředí Bes- a vydali se do Tovačova na atletickou olympiádu,
kyd. Všechny děti si výlet užily a svým rodičům kde předškolní děti z Troubek, Tovačova a Věrodokázaly, že se bez nich několik dnů hravě obe- van změřily své síly v běhu, skoku a hodu. Kromě
jdou. Pro děti byl připraven každý den bohatý pro- odměn si naše děti přivezly s sebou od každé
gram. Denně plnily stanovené úkoly, které je po medaile minimálně jednu. Naši školku navštívil
stopách lesních skřítků dovedly za vysněným také pan fotograf a udělal fotky jednotlivých tříd,
pokladem. Součástí byl i výlet do skanzenu v Rož- na kterých zaznamenal spolužáky i učitele pohronově pod Radhoštěm a nechybělo ani koupání madě. Na závěr měsíce nás čekalo hudební
vystoupení žáků
LŠU, které jistě
ech
Na výletě v Beskyd
mnohé do budoucna inspirovalo ke
hře na nějaký
hudební nástroj.
V měsíci červnu
tradičně nechyběla
pohádka, tentokrát
nazvaná O zatoulaném
koťátku.
Následující
den
bylo přichystáno
spaní předškoláků
ve školce, které po
zkušenostech na
škole v přírodě děti
bez
problémů
zvládly. O pár dnů
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později k nám zavítal všemi oblíbený skákací hrad
z kabelové televize Přerov. Počasí přálo a všechny děti se v něm náramně vyřádily. Následoval
perný týden, ve kterém se vybraní předškoláci
zúčastnili Indiánského léta v Záříčí. Poté přišla
oslava 120. výročí založení místní školy v kulturním domě, pro kterou si některá oddělení přichystala svoje vystoupení. V předposledním červnovém týdnu se konalo tradiční poslední zvonění
předškoláků, kterého se všechny děti setkaly společně s rodiči na zahradě školky. Byla připravena
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spousta soutěží, občerstvení i táborový oheň.
Konečnou akcí byl celodenní výlet do ZOO v Lešné, který děti tradičně ocenily.
Za kolektiv školky bychom chtěli poděkovat
obecnímu úřadu za sponzorské dary a také všem
rodičům, kteří v průběhu školního roku 2007/08
jakoukoliv formou přispěli na školkové akce a udělali tak radost všem dětem. Zároveň všem přejeme klidné prožití prázdninových dnů a klidnou
dovolenou.
Tomáš Kocman

SdruÏení pﬁátel ‰koly
Dětský den
V pátek 30. května uspořádalo Sdružení přátel
Základní školy a Mateřské školy Troubky dětský
den. Za krásného slunečného počasí zahájila program mladší a starší děvčata z kroužku aerobiku
pod vedením paní učitelky Grňové. Po zhlédnutí
tohoto tanečního vystoupení již všechny děti nedočkavě vyhlížely zástupce Městské policie ČR Přerov, kteří nám předvedli ukázku výcviku služebního psa i ukázku zásahu proti ozbrojenému
nepříteli.
Páteční odpoledne všem zpestřilo vystoupení
členů historického šermu, které bylo oceněno
obrovským potleskem. V průběhu odpoledne si
mohly děti vyzkoušet svou zručnost a zdatnost
v soutěžích, které si pro ně připravili manželé
Městské
Z výcviku služebního psa
policie Přerov

mu
Ukázka historického šer
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Mlčochovi. Ti odvážnější si mohli
zkusit i jízdu na poníkovi pod vedením Zuzany Kamelandrové. Již tradiční atrakcí dětského dne byl skákací hrad, který nám, stejně jako
loni, postavili zástupci Kabelové
televize Přerov, za což jim moc
děkujeme. Poděkování patří také
všem vystupujícím, zástupcům
Městské policie ČR Přerov i členům historického šermu. Mysliveckému sdružení děkujeme za zapůjčení jejich areálu.

u aerobiku
Ukázka místního kroužk

Malé „čarodějničky“na svém
letošním sletu nabízely
nejrůznější pomazánky vlastní
výroby.
Závěrem mi dovolte, abych všem
členkám a členům SPŠ poděkovala za jejich celoroční práci, kterou věnovali našim dětem a popřála jim hezkou dovolenou.
Hana Kamelandrová

Z na‰í farnosti
Hudba v kostele sv. Markéty v Troubkách v 19. století
Dne 11. května 2008 se uskutečnil v Troubkách
v kostele sv. Markéty koncert s názvem „Hudba
v kostele sv. Markéty v Troubkách v 19. století“.
Zazněly na něm skladby, které se buď prováděly v tomto kostele nebo zaznívaly v okolních chrámech. Interpretace této hudby se ujal Studentský komorní orchestr z kroměřížské konzervatoře
P. J. Vejvanovského pod vedením Mgr. Miloslava
Bubeníčka, komorní sbor „Vivo et canto“ z Moravské Třebové se sbormistrem Mgr. Luďkem Kli-

mešem, posílený o zpěváky – studenty Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříži a varhaník Ladislav Němec. Koncepci koncertu vytvořila a průvodní slovo přednesla PhDr. Ingrid Silná,
Ph.D. a Pavlína Netopilová při něm přečetla úryvky z dobových dokumentů 19. století.
Co se týká chrámové hudby v Troubkách, ta
byla do jisté míry spjata s hudbou prováděnou
v tovačovském kostele. Nejednalo se ovšem jen
o chrámový hudební repertoár, ale také o další
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skutečnosti, které obě místa spojovaly.
Troubky byly součástí tovačovského panství do
roku 1850, pak vznikaly obecní úřady a hejtmanství, které nahradily vrchnostenskou správu.
Jako farnost spadaly Troubky dlouhá léta pod
farnost tovačovskou. V Troubkách sídlil pouze tzv.
„Localkaplan“. První troubecký farář byl ustanoven až v roce 1877 a stal se jím tovačovský
kaplan Jan Oppetz. Naopak troubecký „Localkaplan“ Theodor Mayer se stal pak v Tovačově farářem. Tento kněz dal na svůj náklad zhotovit plány pro nový kostel, který se začal budovat od
roku 1870. Tento kostel sv. Markéty byl pak
vysvěcen 7. července 1872 arcibiskupem Bedřichem Fürstenberkem. V roce 1873 zakoupila
obec nové varhany od firmy Karel Neusser, které byly téhož roku vysvěceny tovačovským děkanem P. Františkem Přehnilem. Na tyto krásné
a cenné Neusserovy varhany se hraje v tomto
kostele dodnes. Díky troubeckému faráři P. Oldřichu Ulmannovi došlo k jejich restaurování
a generální opravě v letech 2004–2007.
Někteří učitelé, kteří působili v Troubkách, vyučovali také v Tovačově, např. v letech 1838–1860
troubecký rektor Franz Zapletal (pak byl rektorem tovačovské školy), v letech 1860–1869 troubecký rektor Karel Förchtgott (byl synem Josefa Förchtgotta, rektora tovačovské školy a bratr
hudebního skladatele Arnošta Förchtgotta Tovačovského, v letech 1856–1860 zastával místo
podučitele v tovačovské škole), a v letech
1890–1891 troubecký nadučitel Jan Kubíček
(před tím od roku 1875 učil v tovačovské škole
a po roce 1891 se stal jejím řídícím učitelem).
Také sbor a orchestr tovačovského kůru sv.
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Václava občas účinkoval v Troubkách (např. při
svěcení nového kostela v roce 1872) a někteří
troubečtí hudebníci naopak vypomáhali v Tovačově.
Chrámový archiv z 19. století se nedochoval,
jen několik hudebnin je zapsaných v inventářích
kostela z konce 19. století. O provádění hudby
na kostelním kůru např. svědčí také darování tří
trumpet v roce 1816 v ceně 65 zlatých kostelu
sv. Markéty od troubeckého občana Václava
Chalánka. Za působení učitele Franze Zapletala
zde byly zpívány např. mše od Franze Bühlera,
které se pak staly součástí repertoáru tovačovského kůru. Z dalších učitelů, kteří byli schopnými varhaníky a vedli na kostelním kůru smíšený
sbor, lze jmenovat např. Františka Duchoně
(správce školy v letech 1869–1890, kostelu daroval některé hudebniny) a podučitele Františka
Vybírala (v letech 1878–1886). Prováděly se zde
koncem 19. století skladby např. Roberta Führera (1807–1861), regenschoriho u sv. Víta v Praze, Josefa Čapky-Drahlovského (1847–1826),
regenschoriho v kostele sv. Vavřince v Přerově,
mladého Vojtěcha Říhovského (1871–1950),
působícího tehdy v nedalekém Dubu nad Moravou a Ludevíta Raimunda Pazdírka (1850–1914),
který zastával v letech 1870–1879 místo nadučitele v nedalekých Moštěnicích u Přerova a roku
1879 zde založil hudební nakladatelství.
I když hudební repertoár troubeckého kostela
nebyl tak bohatý jako v Tovačově a provádění
skladeb sborem a orchestrem při bohoslužbách
se konalo patrně jen o svátcích, tvořila tato chrámová hudba nedílnou součást kultury této obce.
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

KNIHOVNA
V červnu jsme, stejně jako každé čtvrtletí, rozšířili nabídku našich knih. Část jsme nakoupili do
stálého fondu a část knih jsme převzali z pravidelné cirkulace. Máme tedy pro naše čtenáře připravené nové knihy všech žánrů a věřím, že si z naší nabídky každý dokáže vybrat.
Možná máte i vy v poslední době pocit, že žijeme příliš rychle, a že nemáme dost času na práci, úklid, zahradu, rodinu, přátele… K zamyšlení nad dnešním uspěchaným životem by vás mohla
přivést knížka Michala Viewegha Andělé všedního dne, kterou autor velmi hezky představil jako
„knížku o nás všech, jejichž čas je dávno vyměřen, ale přesto se chováme, jako bychom tu měli
být věčně.“
Krásné léto přeje všem Hana Obrtelová

Dovolená v knihovně: pondělí 4. 8. 2008
čtvrtek 7. 8. 2008
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Spoleãenská kronika
V mûsíci dubnu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Rostislav Paul
65 let
Jaroslava Mi‰áková
70 let

Franti‰ek Gregovsk˘
Vojtûch ·i‰ka
Markéta Mrtvá
Josef Doskoãil

Vlasta Berãíková
Antonín Gregovsk˘

15. 4. 2008 oslavila své 98. narozeniny
nejstar‰í obãanka obce paní AneÏka Mlãochová
V mûsíci kvûtnu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Jana Doãkalová
65 let
AneÏka Bosáková
Jarmila Tom‰Û
Jana Koﬁínková
Jana Ra‰ková

70 let

Ladislav Mikulsk˘
Marie Mi‰áková
ZdeÀka Fridrichová

Václav Pi‰tûk
Miroslav Mlãoch

80 let

Viktor Smolka
Libu‰e Koutná

V mûsíci ãervnu 2008 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Cyril Minaﬁík
70 let
Vûra Smetáková
Jan Ticháãek

80 let

Aloisie Ticháãková
Vladimír Kaláb

85 let

Kvûtoslava Zaoralová

V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
Kolik nás pﬁibylo
Barbora Gregovská
Daniel Janãa

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

Opustili nás
Oldﬁich Kratochvil
Anna Nûmãáková
Jan Mlãoch
Jaroslava Mi‰áková

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

Pro zajímavost - ze star˘ch kronik
1887 se v Troubkách narodilo 67 dûtí a mezi nimi i chlapci - trojãátka, kteﬁí dostali jména Ka‰par, Melichar a Baltazar. O rok pozdûji v roce 1888 se narodilo 61 dûtí, z toho troje dvojãata.
BohuÏel podle záznamÛ aÏ jedna ãtvrtina narozen˘ch dûtí zemﬁela do 5 let svého vûku.
Rodiãe v této dobû dávali sv˘m dûtem nejãastûji jména Maria a Josef.
BS
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A léta bûÏí...
V minulém čísle TZ jsme se na vás, vážení čtenáři, obrátili s prosbou o zapůjčení starších snímků
do naší rubriky A léta běží ….
Na naši výzvu odpověděla paní Marie Špalková (roz. Rašková) z Nové čtvrti zapůjčením rodinného alba jejích rodičů – Františka a Marie Raškových – z kterého jsme vybrali následující snímky. Za
ochotu jí patří náš dík.
LK

Rodinn˘ snímek – zleva: Ra‰ka Franti‰ek, maminka Ra‰ková Josefa, Ra‰ka Bohumil, Ra‰ková Marie, P. Jan Ra‰ka

Primice P. Jana Rašky (11. 7. 1948).
Záběr průvodu před vchodem do troubeckého kostela.
Pro zajímavost: na druhý den po primici P. Raška oddal v kostele svého bratra Františka.
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V slavnostním průvodu nesměly chybět družičky - dvanáct krásných mladých dívek.

Dřevorubci: Parta kamarádů při práci v lese.
Zleva: Bártek Josef, Raška František, Janoušek Stanislav, Janoušek Fabián, Janoušek Josef
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Přátelské pošťuchování u traktoru.
Zleva: Kupčík Josef, Krátký Václav, Michálek
Antonín, Raška František, Smolka Josef

39

Rok 1963: František a Marie Ticháčkovi –
rodiče paní Marie Raškové

Rozrůstající se rodina: děti, vnoučata, snachy a zeťové.
Snímek byl pořízen při hodových slavnostech v roce 1963.
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Tetinka Lidka (Bártková) krmí drůbež (1940).
V rodině Raškových žila padesát let.

Nejmladší generace (Jarek)
V minulém století tolik oblíbení houpací kohouti.
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A ještě jednou odvedenci – ročník 1929.
Snímek nás zejména zaujal „květinovou dekorací“ odvedenců.

Pranostiky
Hádanky pro děti – doplňte správně jednu ze tří možností:
Červenec horký, pěkné jsou ….....
(holky - vdolky - motorky)
V červenci déšť a slunečná pohoda – hojná bude v příštím roce …
(úroda - jahoda - příroda)
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima …
(na obtíž - spíš - jako hrom)
Co červenec neupeče, to již srpnu ….
(neposeče -neuteče - nepřivleče)
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen …. (mučí - hučí - učí)
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh …..
(bohatá zima, velká peřina, mírná zima)
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro …
(víno otrava, krávu potrava, sedláka otava)
Září víno vaří, říjen - víno …..
(víno lijem, víno pijem, víno došlo)
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý
(strom, záhon, slon)
Řešení: vdolky, úroda, spíš, neuteče, mučí, bohatá zima, pro víno otrava, víno pijem, strom.
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Na‰i dopisovatelé
Bývalý ředitel školy Mgr. Jaroslav Klos zaslal
naší redakci k uveřejnění článek, jehož část je
zveřejněna také ve školním almanachu ke 120.
výročí školy:
Tak škola má stodvacet let. Uvědomím-li si, že
jsem na této škole téměř čtyřicet let působil, napadá mě, že jsem byl skoro jednu třetinu jejich existence nepřetržitě součástí tohoto vzdělávacího
ústavu.
Když si vzpomenu na svůj nástup do zdejší školy, pak především vidím ty přeplněné třídy, to
množství žáků, o kterém se dnes nikomu ani
nesní. Škola tenkrát měla skoro čtyři sta žáků proti dnešním asi stopadesáti. Třídy byly buď A B,
nebo k prasknutí nacpány čtyřiceti žáky. Na národní škole se učilo na směny – týden ranní, týden
odpolední směna, která končila večer, což
obzvlášť v zimě, kdy ve čtyři hodiny byla už tma,
znamenalo velmi obtížnou práci.
V půl čtvrté obvykle půlka třídy spala na stolech,
druhá půlka předstírala, že dává pozor a nepokrytě přitom zívala. Co se nenaučilo ráno, odpoledne už se nedohonilo. Ve třídách nebyl vodovod,
voda se nosila v konvích a lila se do lavoru, to byla
práce služby. Topilo se ve velikých kovových kamnech, to byla práce uklizečky – topičky. Dřevo bylo
na dvoře v šopě, uhlí ve sklepě. Žáci, kteří seděli
blízko kamen se vedrem rozpouštěli a postupně
se svlékali, žáci na druhé straně třídy mohli klidně, aspoň určitou dobu, sedět v kabátech.
A přece – jak rád si na tu dobu vzpomenu! Jak
rád si vzpomenu na ty stovky a stovky žáků
a desítky učitelů, kteří mi defilují před očima. Rád
si vzpomenu na žáka, který ve slohu na téma
„Naše první jarní vycházka“ udělal objevné zjištění, že okolo Troubek nad Bečvou teče Bečva,
doslovně napsal „...na konci obce jsme přišli k hrázi. Za hrází na nás čekalo velké překvapení. Tekla tam řeka, která se jmenovala Bečva!“
Velmi rád si také vzpomenu na období, kdy hlavními písničkovými hity snad na celé škole, možná
i v Troubkách, byly písně Tři rybky a Jede, jede
mašina, snad i Babička Mary. Věřím, že i žáci, ti
dnešní ctihodní čtyřicátníci a padesátníci si na toto
období rádi vzpomenou.
Žádná škola nemůže dobře fungovat bez rodičů. Bez dobře pracujícího SRPŠ (dnes SPŠ).

A zase mi před očima procházejí všichni předsedové a předsedkyně SRPŠ, SPŠ, členové výborů
a vlastně všichni rodiče. Co všechno ti lidé byli
ochotni a schopni pro děti a pro školu udělat, to
až dojímá. Vidím to množství dětských dnů, karnevalů, Mikulášů , Vánoc, plesů, lyžařských kurzů
a spoustu jiných akcí, pro které rodiče obětovali
svůj volný čas a sílu. Znám dost jiných a větších
škol, než je škola troubecká. Ale ta pružnost,
ochota a schopnost SRPŠ, SPŠ pro děti něco
udělat, tak jako v Troubkách, tam prostě není.
S velkou chutí si vzpomenu na prvního „svého“
předsedu SRPŠ. Už tu, bohužel, není. Měli jsme
se rádi a on se ke mně choval jako k vlastnímu
synovi. Když jsem potřeboval dovézt v Kojetíně
zakoupený nábytek, marně jsem si lámal hlavu.
Svěřil jsme se „svému“ předsedovi SRPŠ. Rozesmál se svým širokým bezelstným způsobem a ve
svém starém moskviči z Kojetína dovezl dvě velká rozkládací křesla, stůl a mne. A to všechno
najednou. Kdybych u toho nebyl, nevěřil bych.
Vzpomínám také na stavbu školní jídelny, na
množství různých prací ve škole, které se bez rodičů neobešly. Vždy, když bylo škole úzko, volala na
pomoc, koho jiného, rodiče. A rodiče školu na
holičkách nenechali. Vážení rodiče, smekám před
vámi. Do této kategorie vlastně také patří ti, o kterých se obvykle nemluví, řidiči autobusů. Ano, ti,
kteří každý den spolehlivě dopravovali a dopravují dojíždějící žáky a učitele do školy a pak zase
domů, na výlety, plavání, do divadel a na lyžařské
zájezdy. Bez nich by ta škola vlastně také nemohla v klidu pracovat. Chovám k řidičům obzvláštní úctu. Mám mezi nimi mnoho kamarádů.
Vždycky, když projíždím okolo školy, trochu mě
píchne u srdce. Vždyť jsem tu nechal většinu svého života. A při pohledu na to, jak je pěkná, si
vzpomenu také na vedení obce, na ty lidi, kteří se
o to velkou měrou zasloužili. Bez nich bychom
nemohli říkat – máme pěknou školu.
A zase mi před očima běží celý ten pestrý pás
žáků, ty stovky lidí a marně vzpomínám na něco
nepříjemného. Určitě bylo množství průšvihů,
malérů a nepříjemností. Ale já nic takového necítím, pocity mám jen úsměvné, milé, příjemné. Asi
to bude tím, že jsem všechny ty lidičky – měl rád.
Jaroslav Klos
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Spoleãenské dûní
Spolkové hry bez hranic
V sobotu 31. května uspořádal Obecní úřad Troubky na fotbalovém hřišti 1. spolkové HRY BEZ
HRANIC. Soutěžilo celkem 16 pětičlenných družstev složených z místních spolků. V tropickém vedru
všichni soutěžící bojovali „jako o život“ a ve všech připravených disciplínách obstáli na výbornou. Je
nutné podotknout, že mnozí z nich se vybičovali k neuvěřitelným výkonům. Na hřišti vládla po celou
dobu dobrá nálada v duchu hesla:

„Není důležité vyhrát, hlavně že je SRANDA“
V soutěži nazvané Poeta dostali soutěžící za úkol složit básničku na Hry bez hranic.
Potěšilo nás, že ve všech „uměleckých dílech“ zaznělo, že se všichni těší na setkání v příštím roce.

Ze zahájení

trostřelec
Soutěž: Anton Špelec Os
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Běžící gentleman

Rychlá rota.

Vzhůru k výškám
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Kormidelník:
Těsný souboj v soutěži
ata
Senior boys versus Poup
Soutěž Otesánek
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Patla!
Žolíková soutěž: Matla
klíč?
Kdo první najde zelený
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Výsledky nebyly rozhodující a všichni účastníci byli ohodnoceni pěknými cenami.
V tomto klání tak nebylo poražených.
A jaké bylo konečné pořadí? Podívejte se na tabulku:

Výsledky soutěžních družstev Hry bez hranic 2008
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název mužstva
Benfika
Medial stars
Zpěváci
Junior boys
1. FC Slza
Volišáci
Senior boys
Myslivci
Koňáci JO
Spšáci
Hanácké bochte
Poupata
Chovatelé
Sedmikrásky
Hanácké střele
Soptíci

Souhrn všech bodů
268
258
258 (rozstřel)
249
246
241
233
229
224
210
196
192
173
167
156
124

Družstvo Soptíků se nemohlo zúčastnit všech disciplín z důvodu předčasného odjezdu na soutěž SDH.

Přehled soutěží pro I. spolkové Hry bez hranic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Skokan roku
Drvoštěp
Rychlá rota

(štafeta – skok z místa, na které doskočí předchozí soutěžící)
(řezání polena na stanovenou délku)
(štafeta – s kolečkama ke stolku, vypít nápoj – pivo, sodovku, slivovici ,vodu, mléko a vrátit se přes lávku do cíle)
Mistr světa omeleta
(štafeta – házení vajíčkem dokud se nerozbije)
Let balonem
(naplnit balonek vodou a hodit)
Otesánek
(sníst špagety)
Vzhůru k výškám
(přenášení vody v kelímku přes žebřík)
Cesta kolem světa
(jízda na kolečkových bruslích)
Kaskadér
(trasa na chůdách)
Cheopsova pyramida
(stavění beden)
Anton Špelec ostrostřelec (házení vršků do kbelíku)
Hlad je převlečená žízeň (vypít pivo, doběhnout do cíle)
Matla patla
(najít jediný zelený klíč v bahně)
Osobnost roku
(složit obrázek a poznat osobnost)
Trakař
(jeden z družstva „převeze“ po rukou ostatní do cíle)
Rychlá škrabka
(štafeta – škrábání brambor)
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17.
18.
19.
20.
21.
25.
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Manekýn roku
Kormidelník
Gumový projektil
Poeta
Test národa
Archeolog

(štafeta – na startu obléknout, proběhnout trasu, svléknout)
(slalom s lodí, sbírat kroužky)
(hod gumákem do dálky)
(složit básničku na téma Hry bez hranic)
(vědomostní test)
(v limitu 45 minut objevit a přinést: zvon na čištění odpadů, hříbek
na štupování, důchodky, rostlinu Matricaria chamomilla, gramofonovou desku, prakr, sifonovou láhev, hliníkovou lžičku, Troubecký
zpravodaj, šupleru)

Zájezd seniorů do Lednice
Koncem května uspořádal obecní úřad tradiční zájezd pro důchodce. Tentokrát jsme se vydali na jižní Moravu. Cílem naší cesty byla
Lednice. Jaký by to byl zájezd bez
občerstvení? Po příjezdu do Lednice jsme navštívili místní cukrárnu
a povzbudili se nezbytnou ranní
kávou, zmrzlinou a vynikajícími
zákusky.
Většina z nás pěstuje květiny,
proto byla prohlídka zámeckého
skleníku příjemnou inspirací. Stejně tak jsme obdivovali upravený
mnohahektarový zámecký park.
Prohlídka zámeckých komnat byla
skvělým zakončením první části
zájezdu. Dobrý oběd v příjemné
restauraci nás posilnil ke zdolání
odpoledního programu. Na žádném zájezdu nesmí chybět návštěva nákupního střediska. Obsah
našich peněženek se ztenčil po
návštěvě supermarketu v Prostějově, neodolali jsme tovaru
v obchodě.
Dojmy z prožitého zájezdu byly
silné, dlouho jsme na něj vzpomínali. V přátelské atmosféře se bavili všichni účastníci. Nemusíme
vždycky objevovat nové, můžeme
se vracet na známá místa, kde uvidíme něco zajímavého. Škoda jen,
že některá místa v autobuse zůstala neobsazena
JS
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Soutěžní sezóna začala koncem března soutěží všestranné připravenosti jednotlivých hasičských družstev v Radslavicích. Soutěž byla noční
a soutěžilo se v 18-ti různých disciplínách.V silné
konkurenci 30 soutěžních družstev, i ze zahraničí,
se naše družstvo umístilo na 16. místě. Tato akce
byla náročná a určitě byla přínosem pro naše mladé družstvo, které sbírá zkušenosti v soutěžích
tohoto druhu. Další soutěž v rámci přípravy
a výcviku byla v Bochoři. Okrskové kolo bylo také
velmi zdařilé, naše družstvo se umístilo na druhém místě a postoupilo do druhého kola soutěže
požárních družstev mužů a žen v Horním Újezdě.
V rámci okresu 19 družstev se muži umístili na 9.
místě. I tady bylo vidět, že hoši sbírají ještě zkušenosti z těchto velkých soutěží. Náš okres budou
na krajském kole reprezentovat za muže borci
z Olšovce a ze Špiček a za ženy to bude Radkova Lhota a Hlinsko. V měsíci květnu začala soutěž Velké ceny OSH Přerov a to v Hlinsku, dále
potom v Býškovicích a Lhotě. Družstvo mužů se
zúčastnilo závodů ve Lhotě s umístěním 14. času
ze všech 30 soutěžních družstev. Výcvik jednotky
probíhá v pravidelných cyklech v hasičské zbrojnici se zaměřením na techniku, dýchací techniku,
první pomoc a práci s mašinou na vodě. Účast
našich mladých hasičů byla zahájena tradiční soutěží hry Plamen v Hranicích. Jednalo se o třídenní klání všech mladých
hasičů z okresu Přerov.
Naši mladí odjížděli v pátek
na večer do stanového
městečka přímo na stadionu všeho dění, kde si
postavili stany i se svým
doprovodem. V sobotu
a v neděli soutěžili ve
svých klasických disciplínách a výsledek jejich práce byl odměněn umístěním
na 9. místě v celkovém
pořadí. Výbor sboru děkuje všem členům, kteří se
podíleli při pomoci této
náročné akce.
Mladým hasičům začne
v blízké době jejich velká
Soutěž v Bochoři
cena OSH. V květnu jsme

uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem zájezd do Brna
na výstavu Pyros
2008. Tento sobotní
den byl určen všem
hasičům. Součástí
výstavy byla také soutěž družstev v požárním
sportu (extraliga ČR) a soutěž ochrana před
povodněmi, na které soutěžilo i družstvo hasičů
z Troubek. Soutěž byla zaměřena na ochranu
před povodněmi, stavění zábran, utěsňování kanalizace, sklepních oken, jízda člunem atd. Celkem
asi 25 disciplín. Soutěž byla takovým nultým ročníkem spíše ukázkovým do roku následujícího, kdy
by se měla stát součástí výstavy Pyros.
Začátkem měsíce května proběhla mše za zemřelé bratry a sestry hasiče našeho sboru, a to při
vzpomínce našeho patrona svatého Floriana
v kostele svaté Markéty. Za zvuku dechové hudby se po mši svaté seřadil průvod hasičů a občanů a odpochodoval k pomníčku našeho patrona
v parku u školy, kde jsme položili věnec k jeho
uctění. V rámci oslav sv. Floriana jsme se zúčastnili první Hanácké pouti v Dubě nad Moravou.
A také tradiční pouti konané k uctění sv. Floriana
na sv. Hostýně. I zde děkuje výbor sboru všem,
kteří se na této akci podíleli.
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Závěrem pár slov o současné činnosti sboru. Připravuje se tradiční soutěž
o Pohár Hané a příprava
tradičních hodových zábav.
V hasičské zbrojnici byly
ukončeny opravy sociálního zařízení prvního podlaží. Provádí se opravy sociálního zařízení přízemí.
Výbor sboru se pravidelně
schází na svých jednáních
a zúčastňuje se akcí pořádaných v rámci sboru,
okrsku a okresu.
výbor sboru SDH Troubky

U pomníčku sv. Floriana

Hlásiče kouře nejsou povinné, ale...
Podle nové vyhlášky Ministerstva vnitra (č.
23/2008 Sb., s datem účinnosti od 1. 7. 2008) by
měly být vybaveny hlásiči požáru nově postavené rodinné domy, byty , stavby ubytovacího zařízení atd.
Tato povinnost se však vztahuje pouze na nové
stavby, tedy na stavby, na kterých se začne pracovat až po 1. červenci 2008.
Uživatelé stávajících bytů a domů si tak požární hlásiče pořizovat nemusí. Tvrzení opaku je
záměrným matením veřejnosti. Současné objekty rodinných domků a bytových domů postavené
před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny požárními hlásiči pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu významnými
stavebními úpravami.
V poslední době se množí zprávy o tom, že
občané jsou oslovováni některými prodejci, kteří tvrdí, že domácnosti musí být nyní povinně
vybaveny požárními hlásiči a že si je lidé tedy
musí zakoupit. Tato tvrzení nejsou pravdivá.
V současnosti neexistuje žádná právní norma,
podle které by si uživatelé stávajících domů
a bytů museli svou domácnost povinně vybavit
požárními hlásiči.
Přesto hasiči doporučují občanům, aby si
s ohledem na alarmující případy bytových požá-

rů požární hlásiče do domácností pořídili. Představují vyzkoušený a efektivní prostředek prevence. Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro
záchranu lidských životů. Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si
požáru včas všiml a zalarmoval ohrožené osoby.
I malý požár dokáže po pár minutách zaplnit byt
vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka.
Hasiči likvidují každý den v průměru sedm
požárů domácností, denně je při nich zraněn
alespoň jeden člověk a průměrně jednou za pět
dní si požáry v českých domácnostech vyžádají
smrt člověka. Pokud budou domácnosti vybaveny prostředky, které včas na nebezpečí vznikajícího požáru upozorní, bude riziko úmrtí či zranění při požáru významně omezeno.
František Němčák
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Nedávno nám skončil nejkrásnější měsíc v přírodě z hlediska
zástupců Hubertova cechu – červen. Ne nadarmo se nazývá toto
období Měsícem myslivosti. Matka
příroda rozdává plnými náručemi.
Hojnost potravy, nejlepší možnosti
úkrytu nově narozených mláďat
dává veškerému živočišstvu plné
doušky a ty nejlepší podmínky pro
vznik nového života. Samozřejmě,
že se nelíhnou pouze bažanti, zaječice nevrhnou malé ušáčky a kachní mámy se neprojíždějí po Bečvě
s neposednými káčátky. Svět začínají v troubeckém revíru zkoumat
také světla (oči) nově nakladených
Náš myslivecký novomanžel Dominik Dočkal na brigádě
srnčat.
zbavuje kmen smrku kůry pro nový přístřešek.
Stejně tak se svou populací spěchají na svět predátoři, u nás dravci a šelmy, hlavně lišky. Ponecháme-li bokem momentálně polemiku
o tom, proč jsou uměle vytvářeny
nadstandardní podmínky pro život
dravců na úkor drobné zvěře
(mimochodem ani starým, zkušeným odborníkům a znalcům, kteří
mapují kraje Moravy již několik
desetiletí, se tento směr „zachránců“ nelíbí), musíme konstatovat, že
i tato skupina zvěře chce díky
instinktu přežít a rodiče se určitě
starají o své potomky rovněž velmi
svědomitě, což jim každopádně
nemůžeme vyčítat. Tuto oblast určitě budeme těžko ovlivňovat.
My všichni můžeme nově vzniklé- To jsou fofry, nový přístřešek musí mít i stojany, právě na
mu životu pomoci tím, že nedopus- ně vykopáváme díry.
tíme, aby se nám při procházkách
přírodou nevzdalovali naši čtyřnozí přátelé z dohle- aby v nich hnízdila a kladla potomky co nejméně
du a do míst, kde můžeme očekávat pobyt mlá- nebo vůbec. Prosíme, dávejte pozor i vy při praďat. Stejné nebezpečí jsou toulající se kočky. cích na svých políčkách. Určitě to stojí za dobrý
Bohužel v souboji o život jsou novorozeňátka pocit, když ponecháte hnízdící bažantí slepici
v obou uvedených případech naprosto bezbran- kolem hnízda kousek neposečené krytiny a za pár
ná a výsledek pro ně znamená konec rozvíjející- dnů uvidíte hrdou maminku, jak se stará o svoje
ho se nového života. Myslivci se snaží v době pol- kuřátka.
Z aktivit minulého čtvrtletí musíme připomenout
ních prací, zejména při sečení pícnin, procházet
plochy a se svými psy vyhánět zvěř z porostů tak, pořádání tradiční květnové burzy mysliveckých
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a rybářských potřeb na Konírně
s doprovodným programem ukázek
sokolníků, trubačů a soutěžemi pro
děti. Naše dámy opět připravily
lahodné menu myslivecké kuchyně.
Střelecké závody trojčlenných
družstev na Vlažné vyhrál tým
brněnských Bosonoh ve složení
Novotný, Chylík a Horák, druhé místo si vystřílelo Záříčí – Vymětal, Fiala, Šimčík, na bednu ještě dosáhly
Hustopeče – Beníšek s Blažkem
a Němečkem. Vložený závod v disciplíně malorážka se stal kořistí Petra Obrtela.
Na červnovém posezení s přáteli
při již zmiňovaném měsíci myslivosti nám zahrála skupina Karolina,
pochutnali jsme si na pečeném pra- Kuchyň bez našich poloviček si nedovedeme představit.
sátku, zavzpomínali jsme si při A dámy (zleva) Vojtková, Mateřánková, Dočkalová a Svozilová umí dostat naše chuťové pohárky do tranzu.
videoprojekci.
Mimo běžné každodenní myslivecké starosti a radosti budeme poslední srpnovou neděli pořádat střelecké závody jednotlivců, na kteLuděk Judas
ré vás zveme.

âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
RADY MYŠKY SÁZELKY
Díky horku se nám množí mšice, neváhejte
s postřikem. Zkuste výluh z pálivých kopřiv, mýdlovou vodu nebo vodu s přídavkem jaru.
• Opět útočí mandelinka bramborová. Pokud
nechcete používat chemii, nezbývá než brouky
pravidelně sbírat.
• Stejně jako loni máme díky mírné zimě přemnožené slimáky. Na ty už musíte použít určené likvidační prostředky.
• Zelené a tyčkové fazole bychom v období chudém na srážky měli pravidelně zalévat a hnojit.
• Za sucha platí pravidlo - raději zalít jednou týdně pořádně, než každý den trochu!
• Koncem srpna a začátkem září se můžeme opět
pustit do přesazování a sázení keřů a stromků,
takže potom honem na nějakou výstavu nebo do
zahradnictví!
• Nezapomínejte přes celé léto průběžně sušit
léčivé a kuchyňské bylinky, v zimě to váš talíř
a nachlazený organismus ocení.

PĚKNÉ PRÁZDNINY
A DOVOLENOU,
PŘEJE
MYŠKA SÁZELKA!
AHOJ NA PODZIM!
Můžete vyzkoušet zajímavý předválečný recept:

Babiččino pivo
Vezmi 13 litrů vody a vař půl hodiny se 180g ječmene. Pak přidej 20g chmelu a opět povař půl
hodiny. Ještě horké přeced' na 300g cukru. Po
vychladnutí přidej 10g čerstvého droždí, rozmíchej a nechej 24 hodin stát. Potom stoč do lahví.
Pokud nemáte obří nádobu na ty velké litry,
samozřejmě si všechno v poměru zmenšete.
Dobrou chuť i s třetinovou dávkou!
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Zájezd na zahrádkářskou výstavu ve Věžkách
V den státního svátku, 8. května
2008, ČZS ZO Troubky uspořádal
zájezd na jarní prodejní výstavu do
Věžek. I já myška Sázelka jsem si
řekla, že se tam po letech zase
vypravím. Protože bylo státní volno, počítali jsme s množstvím
návštěvníků, ale skutečnost překonala očekávání. Rozprchli jsme
se po výstavišti, abychom si prohlédli sortiment a nakoupili podle
našich přání a představ. Což se
většině z nás podařilo.
Měla bych snad jen jednu výtku,
a to spíše na pořadatele výstavy byla jsem zklamána velkým množstvím prodejců oděvů a podobného zboží, kteří zabírali snad dokonce třetinu
výstaviště. No, ale žijeme v dobách komerce,
a tak je pochopitelné, že pořadatelé chtějí vydě-

lat. Jinak jsme byli s nákupem všichni spokojeni
a napříště zveme na zájezd více zahrádkářů
a zahrádkářek.

Zájezd do Polska

V sobotu 17. května v 5.30 ráno jsme se zahrádkáři vyrazili na autobusový zájezd do Polska. Po
dlouhé jízdě jsme zakotvili v polském Těšíně, kde
jsme se vrhli do nákupního víru na místní tržnici.
Jednu část zaujímaly stánky s rostlinami a různý-

mi potravinami. Ovšem tu větší zabíraly oděvy
všech velikostí, střihů a barev, spotřebního zboží
a obuvi. Po naplnění tašek a jejich uložení, autobus pokračoval dále.
Cestou jsme u obce Dobré nabrali, jako vloni,
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stejného sympatického průvodce pro polskou příhraniční oblast. První zastávka nás čekala v menším zahradnictví, pak jsme navštívili prodejnu
s výhodným nákupem chemických ochranných
prostředků a živin. Další cesta nás už zavedla do
zahradnické školky Pudelek, která byla založena
roku 1975. Oči nám přecházely nad kvetoucími
rododendrony, azalkami a úpravou zahrady. Ze
širokého sortimentu si mnozí nakoupili rostlinstvo
do svých zahrádek. Stejně jako loni jsme navštívili zahradnickou prodejnu s japonskou zahradou
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s jezírkem a vodopádem. S téměř prázdnými
peněženkami jsme zamířili k domovu. Hlad a žízeň
nás donutili zastavit v osvědčeném motorestu za
Frýdkem-Místkem. Pak už následovala zpáteční
cesta do Troubek. Zcela vyčerpáni zážitky a horkem jsme vystoupili před obecním úřadem a potvrdili si jednu věc: Jestli se pojede i příští rok, určitě
se mnozí z nás v autobuse uvidíme.
M. Franková

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milý spoluobčané,
chtěli bychom vás pozdravit se začínajícím létem
a hned vás pozvat na chovatelskou výstavu do
blízkého Tovačova, která se koná 5.–6. července
v areálu Mysliveckého domu. Kdo neví, je to při
příjezdu z Troubek do Tovačova po pravé straně
před mlýnem. S našimi tovačovskými sousedy
spolupracujeme, pomáháme si navzájem, takže
váš zájem uvítají, když jejich výstavu shlédnete.
Rovněž si v kalendáři vyznačte 13.–14. září, kdy
se uskuteční chovatelská výstava v našem areálu na Loučkách v Troubkách, kde vás také rádi uvidíme. Tak to jsou typy na strávení volných chvil
o víkendu.
Od jara pilně pracujeme na zvelebení chovatelského areálu, kde jsme vyrovnali a zatravnili terén

a tráva se nám pěkně zelená. V holubářské místnosti máme udělaný strop a místnost vypadá moc
hezky. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří poděkování.
A nakonec jedno blahopřání, náš milý přítel Jan
Skopal oslavil kulatiny, a tak mu přejeme touto
cestou hodně zdraví, štěstí, spokojenost a samozřejmě chovatelské úspěchy.
Troubečtí chovatelé

MOUDROST SLAVNÝCH
Četba dobré knihy je nepřetržitý dialog, v němž kniha mluví a duše odpovídá.
A. MAUROIS
Člověku jsou dána ústa k tomu, aby jedl a mluvil. Když mlčí a jen jí, přestává být člověkem.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ
Nic na tomhle světě nemám zadarmo a rozum mi zůstává stát nad tím, kolik lidí to nechápe.
J. FOXX
Nikdo ve vás nevyvolá pocit méněcennosti bez vašeho souhlasu.
E. ROOSEVELTOVÁ
Své meze poznáte až tehdy, když je překročíte.
D. CHAPELE
Nejcennější dary jsou takové, které dáváte od srdce.
MUHAMMAD ALÍ
Otec říkával, že na světě jsou dva druhy lidí: ti, kteří dávají a ti, kteří berou.
Ti druzí možná lépe jedí, ale ti první zase lépe spí.
M.THOMAS
Závist je neřest i neštěstí současně.
A. SCHOPENHAUER
Život je příliš krátký a čas, který ztratíme zíváním, se nám nikdy nevrátí.
STENDHAL
Pochybnosti jsou počátkem moudrosti.
R. DESCARTES
LK
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Hanák Troubky
V současné době má soubor Hanák Troubky
nesmírně bohatou činnost na vystoupení. Snažíme se každému, kdo nám zavolá o produkci,
vyhovět, protože je nám ctí, že můžeme dále šířit
staré a neobyčejně krásné zvyky na Hané. Mimo
jiné se věnujeme i dalším zálibám. Nedávno
v Troubkách proběhly spolkové Hry bez hranic.
Náš soubor postavil dokonce dva týmy! Pojali
jsme to tak, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A to se nám podařilo, zábava byla skvělá,
ale na to jsme v poslední době v Hanáku zvyklí.
Nemálo se daří i souboru Hanáček pod vedením neúnavné Evičky Vojtkové. Mají stálý pevný
program, jenž se jim rozšiřuje, a průběžně přicházejí stále nové děti. Ještěže se v hojném
počtu zúčastňují i rodiče těchto našich budoucích
nástupců.
Jinak jen díky tomu, že naši současní členové
mají dobrý vztah k folkloru, tak jsme jeden z mála
souborů, který nepřerušil svou činnost přes
prázdniny. Je to i díky tomu, že tančíme téměř
každý víkend. Teď to bylo v pátek 120. výročí
školy, v sobotu Tovačovské slavnosti a v neděli
dopoledne generálka na Hanáckou svatbu v Přerově a odpoledne ještě Prosenice. Koncem červ-

na jsme tancovali v Přerově na Hanácké svatbě,
kde jsme byli součástí velkého projektu, jehož se
zúčastnily soubory celé Hané.
Na troubecké hody jsme si pro vás připravili
malé překvapení v podobě hodových folklorních
slavností. Bude to v neděli 13. 7. odpoledne asi
ve 14 hodin „Na Liďáku“, přijedou i další soubory, a ještě se snažíme sehnat nějaký koncertní
ansábl, který by udělal zlatou tečku troubeckých
hodů. Během této akce bude starosta obce předávat vybraným spoluobčanům Výroční cenu
obce. Na vás je, milí Troubečáci, abyste jen přišli a nechali se bavit, však hody nejsou jen o jídle a pití, ale i o zpívání, tancování a bavení. Budete tu mít spoustu hostů na hody, tak je doveďte
„Na Liďák“, ať se pobaví a vidí, že „Čí só hode?
No přece naše!!!“ A o jídlo a pití se nestaráte,
bode ho tam dosť. Byli bychom moc rádi, kdyby
se tato tradice osvědčila a zůstala natrvalo.
Tak vám přejeme krásnou dovolenou, hodně
energie a stále veselou mysl. A hlavně neseďte
doma a dondite se podívat. Kolotoče a stánky
nésó všecko!
Stanislav Vojtek, vedoucí souboru
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Ochotnick˘ spolek obãanské besedy
Amant
Divadelní soubor Občanské
besedy Troubky uvedl ve dnech 12.
4. 2008–13. 4. 2008 představení
komedie Pavla Němce: Amant.
Sobotní večerní představení sledovalo více jak 200 diváků, kteří se
dobře bavili, o čemž nás přesvědčovaly výbuchy smíchu z hlediště.
Mezi diváky seděl také autor této
veselohry pan Pavel Němec, který
se na naše ztvárnění „Amanta“ přijel spolu s kolegou ze souboru
podívat až z Benešova. Naše
představení se i jemu líbilo a jak Nahluchlá teta
nám později napsal, vůbec nelitoval, že jsme jej hráli zrovna my.
A protože v tomto představení
nebylo, podle mého mínění, „slabých hereckých výkonů“, dohodli
jsme se, že využijeme platnosti
autorských práv a soutěžně s tímto představením vystoupíme na
divadelní přehlídce v Kojetíně
v příštím roce. Předtím bychom
však ještě chtěli jedenkrát sehrát
představení v Troubkách (patrně
někdy v listopadu) a začátkem
roku pak v Němčicích nad Hanou.
Tak uvidíme, zdali se nám tento
Policie v akci
náš záměr podaří zrealizovat.
Mimo „Amanta“ připravil náš soubor pro diváky ještě takové malé bonusové představení, a to
u příležitosti 115. výročí existence ochotnického
divadla v Troubkách. Ve vlastní úpravě tak mohli přítomní diváci sledovat osudy Nastěnky, Ivánka, Marfuši a dalších ze známé ruské filmové
pohádky „Mrazík“. Podle ohlasů se i toto bonusové představení setkalo s kladným hodnocením,
a tak věřím, že ten, kdo přišel především na
sobotní premiérové představení, odcházel ze
sálu spokojený a především „vysmátý“.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem našim
příznivcům, včetně rodinných příslušníků, za
jejich podporu v našem snažení.
Radek Brázda, vedoucí souboru

Srážka s cyklistou
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Žádost o ruku
Autor fotografií: Vít Němčák

Hezký jsem, statný jsem, což se ti nelíbím?

Ty nejsi princezna, ty jsi královna!
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Ze sportu
Oddíl kopané Troubky
Žáci troubeckého fotbalového
oddílu se v sezóně 2007–2008
umístili v tabulce na 5. místě se
ztrátou jednoho bodu za 4. Újezdcem
(foto: Ladislav Smékal).

DOROSTENCI SOKOLA TROUBKY JSOU PŘEBORNÍKY
OKRESU 2007/2008

Vynikajícího úspěchu dosáhli
v prvním roce svého působení
v okresním přeboru dorostenci
Sokola Troubky. V dramatickém
jarním závěru porazili, po výborném výkonu, vedoucí Tovačov na
jeho hřišti 4:0, a jelikož poslední
kolo dopadlo dle jejich představ,
mohli slavit postup do krajské soutěže, která se v Troubkách hrála
úspěšně před 30 roky. Tento mladý kolektiv pod vedením zkušených trenérů Butory Petra a Vrby
Štefana předvedl v jarní sezóně
doslova drtivý finiš a stal se
zaslouženě přeborníkem okresu.
Výbor oddílu kopané děkuje
tomuto kolektivu za vzornou reprezentaci oddílu a gratuluje k postupu.
Za výbor oddílu kopané
Pavel Němčák

Dorostenci Sokola Troubky,
vítězné družstvo, které postupuje do krajské soutěže

1
2
3
4
5
6
7

I.A - třída

Záp.

V

R

P

Hněvotín
Náměšť
Čechovice
Troubky
Bělkovice
Plumlov
Klenovice

26
26
26
26
26
26
26

14
14
12
12
11
10
9

7
5
5
2
4
7
9

5
7
9
12
11
9
8

Body
52
64
39
53
41
44
41

:
:
:
:
:
:
:

19
43
33
47
39
44
37

49
47
41
38
37
37
36

Body pravdy
(10)
(8)
(2)
(-1)
(-2)
(-2)
(-3)
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8 Kožušany 26
11
3
12
49 :
57
36
(-3)
9 Lipník
26
8
9
9
34 :
47
33
(-6)
10 Horka
26
9
5
12
30 :
40
32
(-7)
11 Nové Sady 26
9
4
13
25 :
29
31
(-8)
12 Slatinice
26
9
4
13
37 :
49
31
(-8)
13 Mostkovice 26
7
9
10
37 :
49
30
(-9)
14 Býškovice 26
7
7
12
35 :
48
28
(-11)
Domácí střelci : Stískal T. 19, Vrána P. 10, Večeřa M 7, Ticháček V. 5, Kalina O. 3,
Haviernik J. 2, Čevela T. 1, Gregovský I. 1, Petráš P. 1, Mišák J. 1, Krejčíř L. 1, Pospíšil R. 1.
Okresní soutěž - muži Záp.
V
R
P
Body
1
Záříčí
24
20
4
0
89
: 18
64
2
Majetín
24
19
3
2
79
: 26
60
3
Bochoř
24
13
6
5
40
: 22
45
4
Lověšice
24
12
7
5
52
: 36
43
5
Moštěnice B
24
9
6
9
46
: 42
33
6
Lobodice
24
10
3
11
46
: 57
33
7
Vlkoš
24
10
2
12
38
: 51
32
8
Brodek B
24
9
4
11
53
: 52
31
9
Křenovice
24
8
3
13
50
: 71
27
10
Troubky B
24
8
2
14
47 : 45
26
11
Tovačov B
24
5
6
13
30
: 47
21
12
Uhřičice
24
5
1
18
29
: 79
16
13
Polkovice
24
4
1
19
19
: 69
13
Domácí střelci: Hejkerlík J. 5, Pich R. 5, Petráš P. 5, Mišák J. 5, Walter M. 4, Krejčíř L. 4, Ticháček
V. 4, Kořínek V. 3, Vašica P. 2, Raška P. 2, Rybka Z. 1, Bartoněk L. 1, Pospíšil R. 1, Hýbner M 1,
Němčák R. 1, Vojtek J. 1, Pospíšil P. 1.
Okresní přebor - dorost Záp.

V

R

P

Body

1 Troubky
22
17
3
2
107
:
18
2 Tovačov
22
17
2
3
103
:
21
3 H. Moštěnice
22
15
2
5
77
:
30
4 Radslavice
22
12
2
8
69
:
38
5 Hustopeče
22
11
2
9
61
:
49
6 Dolní Újezd
22
11
1
10
64
:
57
7 Domaželice
22
11
0
11
64
:
53
8 Bochoř
22
9
1
12
36
:
85
9 Beňov
22
8
0
14
27
:
62
10 Pavlovice
22
5
2
15
35
:
61
11 Lověšice
22
4
0
18
33
: 102
12 Čekyně
22
3
3
16
34
: 131
Domácí střelci: Hudec M. 20, Hýbner M. 19, Sušen P. 12, Choleva P. 9, Obrtel J. 5,
Brázda D. 5, Havrila P. 5, Obrtel J. 5, Brázda D. 5, Polášek J. 5, Vojtek J. 3, Krumpoch J. 3,
Dvořák P. 3, Krátký M. 2, Brázda I. 1, Navrátil P. 1, Zdráhal 1, Ticháček V. 1, Hejkerlík P. 1
Okresní přebor - žáci

Záp.

1
2

18
18

Brodek
Bochoř

V

R

P

15
14

1
1

2
3

54
53
47
38
35
34
33
28
24
17
12
12

Body
115
95

:
:

23
36

46
4
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3 Majetín
18
11
3
4
69
:
32
4 Újezdec
18
10
3
5
48
:
40
5 Troubky
18
9
2
7
35
:
27
6 Křenovice
18
8
0
10
34
:
60
7 Stará Ves
18
4
4
10
28
:
69
8 H. Moštěnice
18
4
3
11
32
:
51
9 Lobodice
18
4
1
13
40
:
76
10 Radslavice
18
1
2
15
11
:
93
Domácí střelci : Mlčoch P. 14, Vajdík P. 9, Diomin E. 5, Brázda P. 4, Duda J. 1, Sklenář 1

36
33
29
24
16
15
13
5

SOKOL TROUBKY – ODDÍL KOPANÉ PO¤ÁDÁ V SOBOTU 26. 7. 08

2. roãník „POVOD≈OV¯“ TURNAJ V KOPANÉ
Účastníci:

FK Chropyně (župní přebor)
1. FC Přerov (župní přebor)
Sokol Tovačov (I. B tř.)
Sokol Troubky (I. A tř.)

začátek: 13.30 hod.
vstupné 20 Kč vstup i na Disko
15.30 – staří páni: Sokol Troubky – Sokol Vlkoš

Od 21.00 DISKOTÉKA – DJ JARDA DOHNAL
vstupné 40 Kã
areál fotbalového hﬁi‰tû

Bohaté obãerstvení po cel˘ den:
makrely, maso z udírny, kabanos
Srdeãnû zvou poﬁadatelé.

Malá kopaná
1. FC SLZA v jarní části sezony 2007/2008
Stejně jako v loňském roce, tak i letos, skončila
předposledním červnovým víkendem sezóna
2007/2008 1. ligy PLMK. Nebýt několika zbytečných ztrát v jarních zápasech a s rovnocennými
soupeři v posledních minutách zápasu, tak jsme
celou sezónu mohli vyhodnotit jako nejúspěšnější
za dobu našeho účinkování v 1. lize PLMK. Konečné 9. místo v tabulce, kterou výrazně ovlivnilo
vyloučení mužstva AC Hrot pro soustavné porušování pravidel o počtu registrovaných hráčů
v zápasech 1. ligy PLMK, je však i přesto solidním
výsledkem.
Po odehrání posledního zápasu s mužstvem FC
Travex jsme sezónu završili tradiční „rozlučkovou“
spojenou s opékáním prasete, tenisovými a nohejbalovými kláními, soutěžemi pro děti, společným
posezením a pobesedováním hráčů, manželek, přítelkyň, kamarádů a známých. Byla to zcela jistě
příjemně strávená sobota, kdy se také s „aktivní“
hráčskou kariérou rozloučili naše další 2 pevné pilíře mužstva – Libor Dočkal, náš brankař a dlouholetý kapitán a Petr Chalánek, poctivý a obětavý
obránce a občas i útočník. Ukončení jejich aktivní

hráčské kariéry ovšem neznamená, že by naše
mužstvo opustili úplně. Stejně jako dříve se rozloučivší Radek Brázda a Stanislav Pískovský přislíbili, že v „krizových“ situacích mužstvu vypomohou a i některými svými dalšími aktivitami ve prospěch 1 FC SLZA budou tak nadále platnými členy. Ovšem břímě odpovědnosti za výsledky
a vůbec celé fungování týmu v dalším ročníku 1.
ligy PLMK bude spočívat na věkově mladších hráčích 1. FC SLZY. Věřím, že tuto „výměnu stráží“
naši „mladí“ úspěšně zvládnou.

Tabulka střelců 1. FC SLZA
v sezoně 2007/2008:
Martin Frgal a Marián Večeřa
- 6 branek
Martin Špalek
- 5 branek
Petr Chalánek, Pavel Kamelandr a Stanislav Svozil
- 4 branky
Michal Frgal a Petr Petráš
- 3 branky
Zbyněk Hýsek a Petr Němčák
- 2 branky
Radek Brázda a Stanislav Pískovský - 1 branka
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Výsledky jednotlivých zápasů
jarní části sezony:
1. FC SLZA
MASH
1. FC SLZA
FC Wellryba
1. FC SLZA
ULTRAS
Rotující Kedluben
1. FC SLZA
1. FC SLZA
FC Hrkotka
Rapid Sibom Lýsky 1. FC SLZA
1. FC SLZA
Sokol Rokytnice
Hotel FIT
1. FC SLZA
1. FC SLZA
ROOFS CZ
FC Kafki
1. FC SLZA
1. FC SLZA
Zippo Vinary
FC Travex
1. FC SLZA
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1:1
2:0
0:2
1:
2:2
2:0
2:1
1:3
0:1
3:0
3:2
3:1

Konečná tabulka 1. Ligy PLMK sezony 2007/2008
1 HOTEL FIT
24 16
1
7 96:47
49
2 FC TRAVEX
24 14
3
7 62:38
45
3 FC KAFKI
24 13
5
6 62:41
44
4 ULTRAS
24 13
1 10 49:42
40
5 SIBOM R.LYSKY
24 11
5
8 37:33
38
6 FC WELLRYBA
24 12
1 11 65:60
37
7 FC HRKOTKA
24 10
3 11 67:79
33
8 ROT.KEDLUBEN
24 10
1 13 55:68
31
9 1.FC SLZA
24
8
6 10 40:43
30
10 MASH
24
8
6 10 46:52
30
11 ROOFS.CZ
24
9
2 13 44:70
29
12 SOKOL ROKYTNICE 24
6
5 13 41:60
23
13 ZIPPO VINARY
24
6
1 17 55:86
19
14 AC HROT
00
0
0
0
00 00

Ze soutěže tedy sestoupilo mužstvo AC Hrot, jehož všechny
výsledky byly anulovány a druhým
sestupujícím mělo být mužstvo Zippo Vinary. Vzhledem k tomu, že
mužstvo FC Wellryba se rozhodlo
ukončit svou činnost (po více jak 20
letech), tak Zippo Vinary zůstává
účastníkem 1. ligy PLMK i nadále
(ve prospěch tohoto mužstva se
totiž FC Wellryba vzdala své účasti v 1. Lize PLMK).
V rámci závěrečného rozloučení
se sezónou 2007/2008 jsme také
sehráli tradiční „mač“ svobodní versus ženatí. Po několika letech se
podařilo svobodným zvítězit nad
ženatými v poměru 3:1, když o
výsledku rozhodl vlastní gól ženatých v posledních vteřinách zápasu a „sporná“ penalta na úplný
závěr zápasu.
Karel

Svobodní versus ženatí
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Volejbalové druÏstvo ÏákyÀ Sokola Troubky
ukonãilo sezónu
V sobotu 29. 3. 2008 odehrálo 6 družstev žákyň
ve sportovní hale v Troubkách poslední volejbalové zápasy Krajského přeboru Olomouckého
kraje, který je ve stávajícím systému nejvyšší
žákovskou soutěží. V krajském přeboru bojovalo
od podzimu 18 volejbalových družstev žákyň celého Olomouckého kraje. Troubecké dívky se v soutěži držely skvěle a vybojovaly v celkovém pořadí 8. místo. V neporovnatelných podmínkách, kdy
družstva sportovních klubů trénují třikrát až čtyřikrát týdně a hráčky jsou vybírány z mnohačetné
základny, si určitě zaslouží pochvalu za vytrvalost,
bojovnost a hráčské nasazení.
Poděkování za obětavost a dosažené výsledky si
jistě zaslouží i trenéři družstva – Martin Frgál, Jan
Špalek a Vít Němčák.
Věřme, že volejbalové úspěchy našich nejmladších přilákají do oddílu další sportovní nadšence
a žačky budou mít pokračovatele.
Dana Kořínková

Družstvo žákyň: Eliška Kopřivová, Nela Pískovská, Iveta Pavlíková, Veronika Skřenková,
Michaela Školová, Kateřina Pavlíková, Nikola
Kořínková, Barbora Skřenková (foto: Martin
Frgal).

Vybrali jsme pro Vás...
Co to znamená, když se řekne STÁT NA PRANÝŘI
= být vystaven veřejnému odsouzení, potupě, posměchu
Středověké soudnictví neuznávalo dlouhodobé
tresty, neboť pobyt v žaláři s sebou nesl vždy výdaje, spojené se střežením a stravováním provinilců.
Ti, kteří se dopustili trestného činu, na který se
nevztahoval hrdelní trest, bývali většinou připoutáni k pranýři.
Pranýř byl původně dřevěný kůl, později dřevěný
nebo kamenný sloup, výstupek, klec nebo domeček, umístěný na frekventovaném místě, nejčastěji u radnice, kostela nebo návsi.
K němu byly připevněny okovy na ruce a železný kruh k zapínání na krk, v některých případech
dostal odsouzený i housličky, tj. prkno tvaru houslí, z něhož mu čouhala jen hlava a ruce.
Pranýř patřil k lehčím trestům. Někdy byl spojen
i s ocejchováním, tj. vypálením potupného znamení žhavým železem. Akt probíhal za účasti široké
veřejnosti, neboť trest plnil dvojí účel – působil jako
odstrašující příklad a zbavoval trestaného cti.
Ten, kdo se octl na pranýři, přestal být plnopráv-

ným členem společnosti, mohl být vypovězen
z města apod. Potupnost trestu byla někdy zvyšována dalšími symboly.
Např. ten, kdo se dopustil sexuálního trestného
činu dostal čelenku z kohoutího peří nebo slaměný věnec, provozovatelky nejstaršího řemesla stávaly na pranýři ve žlutém šatu, někdy byli takto
odsouzení pomazáni medem, aby je co nejvíce
obtěžoval hmyz.
Odsouzenci trávili na pranýři stanovenou dobu
a jejich povinností bylo vyprávět kolemjdoucím
o svém provinění a prosit je za odpuštění. Někdy
o jejich prohřešcích vyprávěl dychtivým posluchačům biřic. Pranýř byl místem potupy a hanby, proto se jej nechtěli poctiví obyvatelé ani dotýkat
a bývalo těžké najít řemeslníka, ochotného pranýř
spravit.
Pranýř byl odrazem doby, která se s provinilci
nemazlila a vydržel celá staletí. O jeho odstranění
se zasloužil Josef II. (1780–1790) nařízením

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 2/2008

63

o vrchnostenské pravomoci, které zmírňovalo
dosavadní kruté tresty a dávalo vrchnosti možnost
trestat pouze vězením, nucenou prací nebo sehnáním z gruntu. Nejednotnost a libovůli v ukládání
trestů odstraňoval trestní zákoník z roku 1787.

V dnešní době plní úlohu pranýře v přeneseném
smyslu hromadné sdělovací prostředky, tepající
nešvary a zlořády, na něž jsou zákony krátké.
LK
Pramen: Proč se říká… (S. Kovářová)

Zadáno pro Ïeny...
TvarÛÏkové chleby

Pi‰kotové jednohubky

Suroviny: balíček olomouckých tvarůžků, 15 dkg
měkkého salámu, 10 dkg tvrdého sýra,
2 vejce, sůl, pepř, máslo, chléb.

Suroviny: 20 kulatých piškotů, banán, kyselá
marmeláda, čokoládová poleva, kokosová moučka nebo ořechy.

Postup:
Tvarůžky a salám nakrájíme na kostičky, tvrdý
sýr postrouháme na hrubém struhadle, přidáme
syrová vejce, promícháme, dochutíme. Krajíčky
chleba lehce natřeme máslem a navršíme směs.
Chleby zapečeme na grilu nebo v troubě. Zdobíme čerstvou zeleninou.

Postup:
piškot pomažeme marmeládou, položíme na něj
kolečko banánu, přiložíme další piškot, spojíme
párátkem , boky máčíme v čokoládové polevě
a osypeme kokosem nebo ořechy, necháme
odležet v lednici.

Zapeãená kuﬁecí játra
Suroviny: kuřecí játra, anglická slanina, máslo,
1/8 smetany, vejce, sůl, pepř, malá cibule.
Postup:
slaninu nakrájíme na tenké plátky, osmažíme
a položíme do zapékací misky, kterou vymažeme tukem. Na pánvi opečeme po obou stranách
játra, položíme je do misky na slaninu, rozmícháme vejce se smetanou, osolíme, opepříme,
zalijeme směsí játra a nahoru nasypeme nakrájenou cibuli, zapečeme v troubě, ideální příloha
je brambor nebo zeleninový salát.

Rady na‰ich babiãek
• Zvadlý salát ožije, když jej postříkáme studenou vodou, zabalíme do utěrky a na hodinu
uložíme do lednice.
• Aby byl květák pěkně bílý, přilijeme do vody,
ve které jej budeme vařit, trochu mléka.
JS

Sváteãní koãiãí oãi
Suroviny:1 balíček piškotů, 10 dkg másla, 15 dkg
mletého cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, 2 lžíce rumu, 15 dkg polohrubé mouky, špetka prášku do pečiva, 5 lžic mléka, sníh ze 2 bílků, kakao,
marmeláda, čokoládová poleva.
Postup:
piškoty slepíme marmeládou, máslo, cukr, žloutky, rum a kakao utřeme, přidáme sníh z bílků
a mouku s práškem. Do vymazané formy srnčího hřbetu nalijeme část těsta, na něj naskládáme ve dvou řadách piškoty a zalijeme zbytkem
těsta. Pečeme v mírné troubě. Hotové polijeme
čokoládou.
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Humor
Maminka poslala Petříka k řezníkovi, aby se podíval, má-li vepřové nožičky. Když se kluk za chvíli
vrátil, zeptala se ho matka: „Tak co, má, nebo nemá?“ „Nevím,“ pokrčila rameny ratolest, „on měl
nohy pod pultem.“
Na ulici sedí žebrák a před sebou má dva klobouky. Kolemjdoucí se ho ptá:“Proč máte
dva?“ Jde mi to docela dobře, tak jsem založil dceřinou společnost.“
„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?“ ptá se Pepík táty.
„No samozřejmě, co tě to napadlo?“
„No, že celý den stojí nějaký chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.“
Potká se skot s přítelem v Benátkách. „Co tu děláš?“
„Jsem na svatební cestě.“
„A kde máš ženu?“
„Ta už tu byla.“
Učitel se ptá při hodině dějepisu: „Žáci, co znamená výraz studená válka?“
„Bojovalo se v zimě.“
Tak vy říkáte, že vaše srdeční potíže způsobuje sport,“ říká doktor.
„Ano, chytám ryby.“
„To přece není sport, který by namáhal srdce.“
„Ale ano, já chytám bez povolení.“
Veterinární inspektor přijede k farmáři Jonesovi, který je vyhlášený hlupák.
„Jonesi, kolik máte ovcí?“ ptá se.
„To nevím,“ zamumlá Jones.
„Pokaždé, když se je pokusím spočítat, tak u toho usnu.“
„Haló, to je policie? Chtěl bych oznámit, že mi začaly chodit výhružné dopisy.“ „Předpokládám, že anonymní.“
„Ne. Jsou podepsané.“
„A kým?“
„Mým daňovým kontrolorem.“
U stánku: „Krabičku sirek, prosím.“
„Nekřičte tak, nejsem hluchá. S filtrem, nebo bez filtru?“
Muž se ztratil na poušti. Po třech dnech marného bloudění zničehonic cosi zaslechne.
Zvedne oči a má dojem, vidí fatu morgánu: před ním je Eskymák se psím spřežením.
„Nevím, kde se tady bereš, ale jsem rád,“ vzdychne muž z posledních sil, „ztratil jsem se a
už tři dny nemůžu najít správný směr.“
Eskymák se zamračí: „A co mám potom říkat já!“
LK

Reklama
Zveme pﬁíznivce bílého sportu na tenisové kurty v Troubkách.
Zájemci se mÛÏou objednat na telefonním ãísle: 731 927 712
ZároveÀ nabízíme deset druhÛ kopeãkové zmrzliny Algida.
Milan Ministr
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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

GEODETICKÉ PRÁCE – Pavel Roubalík
Nabízí tyto služby v oboru zeměměřické činnosti:
• vyhotovení geometrických plánů (zaměření RD, dělení pozemků, vytyčování hranic pozemků, věcná břemena…)
• zakládání staveb (rodinné domy, liniové stavby…)
• vyhotovení polohopisu a výškopisu jako podklad pro projektovou činnost
• zaměření skutečného provedení stavby
• poradenská činnost v katastru nemovitostí
MÛÏu zaruãit rychlé a spolehlivé vyﬁízení jednotliv˘ch objednávek, pﬁíznivé
ceny a flexibilitu pﬁi jednání. V oboru pracuji 15 let.
Kontakt: Pavel Roubalík, Chaloupky 147, Dřevohostice 751 14
Mobil: 731 714 604 • e-mail:roubalicek@seznam.cz

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 8. 9. 2008 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, PSČ 75102
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.

TAJENKA: ………………………………………………………………………………….................................
JMÉNO A ADRESA: …………………………………………………………..…třída: ……............................
Milé děti, nedá se nic dělat, ale nemůžete vyhrát všichni, i když jste moc šikovné a tajenku jste měly správně. Malou
pozornost tentokrát dostanou (poštou) tito vylosovaní výherci: Eliška Brožková, Tomáš Pacáček, Lucie Pizúrová,
Daniel Vajdík, Terezie Burianová, Barbora Tatýrková a Pavla Kořínková.
Správně odpověděli: Denisa Majerová, Kateřina a Andrejka Mrtvé, Magda Zacpalová, Tereza Kamelandrová, Jiří
Skopal, Jan Kamelandr, Martin Borek, Karolína Lehká, Sára Hýbnerová,
Veronika Skřenková, Hana Pacáčková, Iva Navrátilová, Jitka Brandová, Hana Nezvalová, Tereza Dohnalová, Pavla Učňová, Zuzana Kamelandrová, Lenka a Jitka Jakešovi.
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