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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
vstupujeme do druhého ãtvrtletí nového roku, zase jsme o rok star‰í a zku‰enûj‰í o nové poznatky. V celoevropském dûní nás nezasáhlo to, Ïe rusk˘ plynovod zatáhl kohoutky, ale nutí celou Evropskou unii, aby se poohlédla po jiném zdroji dodávky plynu, coÏ nebude nijak jednoduché.
Tﬁíkrálová sbírka nás uÏ trvale zaﬁadila mezi obãany s dobr˘m srdcem. Cítíme se tak v‰ichni? I ti,
kteﬁí obûtav˘m koledníkÛm neotevﬁeli dveﬁe? V na‰í obci se nasbíralo krásn˘ch 50.886 Kã, Ïádná
ze sousedních stejnû velk˘ch obcí nám nekonkuruje.
První ãtvrtletí roku bylo vûnováno sportu a masopustnímu veselí. Mezi obvyklé plesy tentokrát pﬁibyl jeden nov˘ – I. Spoleãensk˘ obecní ples. Podle náv‰tûvnosti mûl úspûch a snad bude obecní úﬁad
v této tradici pokraãovat. Kromû této akce nás obecní úﬁad mile pﬁekvapil domácí zabijaãkou, na
které jsme si pochutnali, i kdyÏ se na v‰echny zájemce nedostalo.
Leto‰ní snûhová nadílka byla velmi bohatá, zvlá‰tû na horách. U nás Ïádná snûhová kalamita
nenastala, díky vãasnému zásahu pracovní ãety obecního úﬁadu byly cesty a chodníky odklizené
a my jsme se mohli bezpeãnû pohybovat po silnicích a chodnících.
V posledních dnech byla vyslovena nedÛvûra na‰í vládû, a proto nás ãekají vedle voleb do Evropského parlamentu také pﬁedãasné volby.
Vrásky na ãele nám dûlá jako kaÏdoroãnû jarní tání snûhu z hor. V osobním Ïivotû nûkteré z nás
trápí nejistota v práci, také zemûdûlci ãekají, Ïe dostanou finanãní podporu, aby se vyrovnali star‰ím ãlensk˘m státÛm EU. Zatím mají pomoc jenom slíbenou.
Pﬁejeme vám hodnû sil v pﬁekonávání leto‰ních starostí, bude jich více neÏ obvykle.
JS

2
TROUBECK¯
ZPRAVODAJ • 1/2009

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/20091

Informace obecního úﬁadu
V těchto dnech je takřka dokončená rekonstrukce místní komunikace v ulici Na Dolách. Touto akcí
se také skončí I. fáze projektu obnovy a modernizace našich místních komunikací, která byla hrazena především z finančních prostředků nízkoúročeného úvěru, poskytnutého naší obci
Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou
v celkové výši 11 000 000 Kč.
V průběhu zimních měsíců Rada obce vypsala
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
pro rekonstrukci místní komunikace v ulici Zahradní. Byly osloveny celkem čtyři stavební společnosti, z nichž nejlepší podmínky a zároveň nejnižší
cenu nabídla společnost SISKO Přerov spol. s r.o.
Celkové náklady na rekonstrukci tohoto asi stometrového úseku činí dle nabídky 1 396 000 Kč
včetně DPH. Práce budou zahájeny v druhé polovině měsíce dubna a celá akce by měla být ukončena v závěru měsíce června.
Projekt rekonstrukce místní komunikace v ulici
Sadová I. byl projektantem předán obci a bylo
zahájeno územní řízení na povolení této stavební
akce. Předpokládáme, že pokud vše půjde dobře,
mohli bychom mít nejpozději do půlky června
územní rozhodnutí. Poté by následovalo stavební

řízení s předpokládaným ukončením v srpnu letošního roku. Pak by proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací a teprve po výběru
dodavatele by se mohlo začít s realizací akce. Záležet bude samozřejmě také na finančních prostředcích, které budeme mít na realizaci této akce.
Hospodářská situace naší republiky není nijak
výborná, a proto i plnění daňových příjmů není
takové jako v minulých letech, což může být důvodem k provedení úsporných rozpočtových opatření a zpomalení tempa realizace investičních akcí.
Při projektu obnovy a modernizace místních komunikací ovšem počítáme i s dalšími finančními zdroji. I proto bylo zadáno zpracování komplexního projektu rekonstrukce místních komunikací v ulicích
Příčná, Loučka I., Loučka II., Loučka III., Loučka
IV. Komunikace v těchto ulicích by měly mít převážně dlážděný povrch, počítáme s rychlostním
a dopravním omezením, aby zde byl zachován klidový charakter této lokality. Dokončují se také podklady pro zpracování projektu rekonstrukce komunikací Sadová II., Kout, Zárub a u fotbalového
hřiště. Dle vypsaných podmínek regionálního operačního programu se budeme ucházet o případnou
finanční podporu s těmito projekty.

Budování komunikace Na Dolách
Začátkem měsíce dubna byly také zahájeny práce spojené s výstavbou multifunkčního dětského
hřiště "Ostrov", které bude na základě provedeného výběrového řízení realizovat společnost INSTA
CZ Olomouc. Provádějící společnost ve své nabídce předložila nejvýhodnější dodací a záruční podmínky, které "přebily" o něco vyšší cenu. Celkové
náklady na stavbu činí dle uzavřené smlouvy o dílo
2 903 826,60 Kč včetně DPH, přičemž takřka 170
000 Kč jsou neuznatelné náklady spojené s výstav-

bou chodníků a zpevněných ploch. Práce by měly
být dokončeny k datu 5. 5. 2009 a kolaudace akce
podpořené z regionálního operačního programu je
plánována nejpozději do konce června 2009.
Zatím však nemáme uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace s úřadem regionální rady, a to již uběhly více jak dva měsíce od doložení všech podkladů pro zpracování této smlouvy. Hejtman
Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, jako předseda výboru regionální rady, sice přislíbil, že bude
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vyvíjet na úřad silný tlak, aby byly smlouvy připraveny k podpisu dříve než tomu bylo doposud, tj.
v horizontu 3 – 4 měsíců od dodání všech podkladových materiálů, ale zatím to tak nevypadá. Jsem
však optimista a věřím, že budeme mít smlouvu
o poskytnutí dotace uzavřenou nejpozději do konce dubna (na uzavření smlouvy je totiž navázáno
financování, jelikož o první platbu z regionálního
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operačního programu je možné žádat nejdříve
po 22 pracovních dnech od uzavření smlouvy).
Podle termínu kolaudace naplánujeme slavnostní
otevření hřiště pro veřejnost.
V loňském roce jsme na ministerstvo vnitra ČR
podali žádost o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby zásahové
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky,

Výstavba dětského hřiště
byla podpořena z regionálního
operačního programu
Střední Morava

Zahájení prací na budování dûtského hﬁi‰tû „Ostrov“
a to především z důvodu špatného stavu naší Avie
a vysokých nákladů na její celkovou opravu. Naše
žádost však byla z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů dle „Kriterií pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí účelové dotace obci na reprodukci požární techniky pro jednotku požární ochrany“
vyřazena. Začátkem února letošního roku nás však
kontaktovali pracovníci generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR s informací, že
obec, která byla pro dotaci na rok 2009 navržena,
od této dotace odstoupila. Na tuto informaci jsme
samozřejmě reagovali kladným vyjádřením k případnému rozhodnutí o dodatečném zařazení naší
obce do dotačního titulu. Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán pak rozhodl o dodatečném zařazení naší obce do investičního programu ministerstva vnitra 214 210 – rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS a dopisem
ze dne 19. 2. 2009 nám byla přislíbena dotace
v celkové výši 500 000 Kč, a to na pořízení nového dopravního automobilu. O finanční příspěvek na

pořízení tohoto vozidla jsme požádali také Olomoucký kraj a věříme, že alespoň částečně bude
této žádosti vyhověno. Celkové předpokládané
náklady na pořízení tohoto vozidla činí 1 500 000
Kč, a proto budou v rámci změny obecního rozpočtu provedeny nutné úpravy pro finanční spoluúčast obce na této dotaci. Jelikož jsme ve spolupráci
s velitelem JSDHO dodali na ministerstvo vnitra
všechny nutné podklady, především technickou
specifikaci vozidla dle podmínek HZS ČR, očekáváme v nejbližší době doručení rozhodnutí o registraci akce v ISPROFIN, abychom mohli zahájit další kroky směřující k pořízení nového vozidla, tj.
připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele nového vozidla. Věříme však, že
nejpozději do konce května letošního roku by výběrové řízení na dodavatele mohlo být ukončeno
a snad se podaří, že při zářijových oslavách 115.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů bude
toto vozidlo v Troubkách.
Jak se dočtete na dalších řádcích tak znovu při-
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pravujeme Spolkové hry bez hranic, které se v loňském roce všem zúčastněným velice líbily. Poučeni z loňských drobných organizačních problémů
věříme, že se tato akce vydaří ještě lépe a na fotbalovém hřišti zavládne dobrá nálada a zábava.
V letošním roce navíc budeme organizovat sportovně společenský den pro zástupce obcí z mikroregionu Střední Haná.
Opět se také hlásíme do soutěže Vesnice roku
a ve spolupráci s folklorním souborem Hanák pracujeme na organizaci Hodových folklorních slavností, kde budou slavnostně vyhlášeny výroční
ceny obce za rok 2009. Níže jsou pak uvedeny
podmínky nominace osobností obce na udělení
výroční ceny.
Z dalších informací úředního charakteru bych
chtěl zmínit, že od 1. 5. 2009 se naše obec stala
plátcem daně z přidané hodnoty. To s sebou samozřejmě přinese změnu cen mnohých obcí poskytovaných služeb. Nové ceníky bude projednávat na
svém posledním zasedání v měsíci dubnu Rada
obce a od 1. 5. 2009 budou tyto ceníky platné.
O změnách vás budeme informovat prostřednictvím úřední desky, webových stránek, letáků
a Zpravodaje.
Možná jste zaznamenali prostřednictvím tisku či
Kabelové televize Přerov, že v našem katastrálním
území má zájem vybudovat prodejní, administrativní a výrobní areál společnost BEST a.s. Rybnice, největší výrobce betonové dlažby a dalších
výrobků z betonu v naší republice. Tento areál by
společnost chtěla vybudovat přibližně na půli cesty mezi obcemi Troubky a Citov. Pozemky pro
výstavbu areálu jsou v drtivé většině již ve vlastnictví společnosti, a jelikož naše obec na svém
únorovém zasedání schválila pořízení změny
územního plánu, spolupracujeme se zástupci společnosti na jednotlivých krocích, které by měly vést
až k případnému povolení výstavby areálu. Nebude to však nijak jednoduché a při projednávání
změny územního plánu se dá očekávat mnoho
problémů a náročných podmínek ze strany úřadů

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

pro schválení této lokality pro výstavbu areálu. Kdyby se však podařilo projít úspěšně všemi úskalími
řízení o změně územního plánu, a také dalšími
nástrahami územního a stavebního řízení, tak by
v novém areálu našlo práci v první fázi asi 40 - 50
lidí. Na to by však byli samozřejmě navázány další služby, jako dopravci či stravovací služby. Ovšem
dojít až do tohoto stadia bude velmi složité, především pro investora, tj. společnost BEST.
Teprve v posledních dnech nás svými paprsky
trochu více oblažuje sluníčko. Tráva se začíná zelenat a pomalu začínají jarní práce na polích
a zahrádkách. Také pracovníci obce zahájí jarní
úklidové práce v parcích a na veřejných prostranstvích. K tomu jistě přispějí místní nezaměstnaní,
které obec přijala pro výkon veřejně prospěšných
prací spolufinancovaných Úřadem práce v Přerově. S ohledem na nepříliš dobrou hospodářskou
situaci jsme se rozhodli tentokrát přijmout na tyto
práce více pracovníků. A tak od 1. 5. 2009 budou
naši obec zvelebovat a udržovat minimálně tři muži
a možná také jedna žena.
Do tohoto období, kdy vše rozkvétá, vám přeji
hodně zdraví a mnoho sil.
Radek Brázda

Výroční ceny obce za rok 2008
Termín pro podání nominací je do 31. 5. 2009
Návrh na ocenění osobnosti za daný rok musí
obsahovat:
• jméno a příjmení navržené osobnosti,
• představení úspěchů v roce 2008,
• kontakt na navrhovatele
Návrh na ocenění osobnosti za dlouholetou činnost
musí obsahovat:
• jméno a příjmení navržené osobnosti,
• oblast dlouholeté činnosti
• kontakt na navrhovatele
Návrhy na ocenění může podat kterýkoliv občan
naší obce na Obecním úřadě v Troubkách,
k rukám starosty obce.

800 - 1145
800 - 1130
800 - 1145
800 - 1130
800 - 1130

1300 - 1645
1300 - 1430
1300 - 1645
1300 - 1430
1300 - 1400

Upozorňujeme občany, že po úředních hodinách
nelze provádět pracovní činnosti spojené s pokladními operacemi.
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 13 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 10. 12. 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 schválenýchv „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací.“
4) Zprávy o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Hospodaření obce za období 1–10/2008.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Rozpočtové
opatření č. 6/2008.
5.3. Návrh rozpočtu Obce Troubky na rok 2009.
5.4. Rozpočtový výhled Obce Troubky na období
let 2010–2012.
5.5. Statut Fondu rozvoje a rezerv obce.
5.6. Projekt výstavby multifunkčního dětského
hřiště „Ostrov“ spolufinancovaného Z Regionálního operačního programu.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s přípěvkem
z rozpočtu obce za období 1–10/2008.
6.2. Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008.
6.4. Projekt modernizace učeben ZŠ Troubky pro
zlepšení využívání ICT při výuce.
6.5. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Troubky o další
činnosti organizace.
7) Majetkoprávní záležitosti:
7.1. Stanovení pravidel a postupu při prodeji
obecních bytů v bytovém domě v Tovačově.
7.2. Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy do vlastnictví Olomouckého kraje.
7.3. Záměry a převody nemovitostí.
8) Změna stanov dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná.
9) Povodňový plán Obce Troubky.
10) Stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce
v roce 2009.
11) Informace, diskuse, různé.
12) Usnesení a závěr.
II.Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1 Ing. Jaroslavu Špalkovou a pana Emila Smolku
ověřovateli zápisu,
2) změnu programu zasedání zastupitelstva obce,
vyřazení bodu 8.2 Stanovení pravidel a postupu při
prodeji obecních bytů v bytovém domě v Tovačově z důvodu nekompletních podkladových materiálů,

3) návrh úpravy „Koncepce obnovy a modernizace
sítě místních komunikací“ dle přílohy,
4) rozpočtové opatření č. 5/2008 dle předložené
důvodové zprávy a přílohy této zprávy,
5) bezúplatný převod vozidla FORD Transit Sboru
dobrovolných hasičů Torubky, a to formou uzavření darovací smlouvy,
6) návrh změny katastrální hranice mezi Obcí Troubky v k.ú. Troubky nad Bečvou v lokalitě Výmyslov
a Statutárním městem Přerov v k.ú. Henčlov,
7) prodej části obecního pozemku p.č. 215 v obci
Troubky, k .ú. Troubky nad Bečvou, paní Jitce
Brandové, Troubky. Kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem. Výměra bude určena na
základě vyhotoveného geometrického plánu.
8) prodej části obecních pozemků p.č. 378, p.č. 379,
p.č. 380 a p.č. 382 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou, panu Janu Kelnarovi, Troubky. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra
bude určena na základě vyhotoveného geometrického plánu.
9) prodej části obecních pozemků p.č. 382, p.č. 383
a p.č. 384 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu Petru Navrátilovi, Troubky. Kupní cena
bude stanovena znaleckým posudkem. Výměra
bude určena na základě vyhotoveného geometrického plánu.
10) úpravu kupní ceny za prodej části obecního
pozemku p.č. 215 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad
Bečvou ( bývalá HUKA za poštou) jednotlivým
žadatelům dle důvodové zprávy.
11) záměr pronájmu části obecního pozemku p.č.
4812, orná půda o výměře 2 273 m2,a to k zemědělské činnosti, panu Františku Gregovskému,
Troubky.
VI. Zastupitelstvo obce neschválilo:
1 prodej obecních pozemků p.č. 480 a p.č. 493
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, panu
Stanislavu Vojtkovi, Troubky,
2 prodej obecních pozemků p.č. 4059, p.č. 4086, p.č.
4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o,
3) záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Vojtěchu a Anně Krejčím, Troubky,
4) záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 865
v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, paní
Gabriele Skřivánkové, 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 stě
místních komunikací“,
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4) zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva
obce za uplynulé období,
5) zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva
obce za uplynulé období,
6) zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky k 30. 6.
2008,
7) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31.8.2008,
8) rozpočtové opatření č. 4/2008,
9) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č.
5/2008,
10) zprávu o pořízení nového transitního vozidla a travního traktoru,
11) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–8/2008.
VI. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) radu obce, k dokončení jednání ve věci změny
katastrální hranice mezi Obcí Troubky v k.ú. Troubky nad Bečvou v lokalitě Výmyslov a Statutárním
městem Přerov v k.ú. Henčlov.
2) radu obce vedením jednání s panem Františkem
Gregovským ve věci kompenzace rozdílných
výměr směňovaných pozemků dle schváleného
návrhu,
3) radu obce vedením jednání s panem Martinem
Skřenkem o návrhu zrušení záměru cyklistického
propojení ulic Vrbí II. a Nová ulice, který je součástí
veřejně prospěšných staveb platného územního
plánu Obce Troubky.
VII. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1) s návrhem řešení kompenzace rozdílných výměr
směňovaných pozemků mezi Obcí Troubky
a panem Františkem Gregovským, Troubky, a to
dle důvodové zprávy.
2) s návrhem zrušení záměru cyklistického propojení ulic Vrbí II. a Nová ulice, který je součástí veřejně prospěšných staveb platného územního plánu
Obce Troubky.
VIII. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1) záměr prodeje obecních pozemků p.č. 4059, p.č.
4086, p.ř. 4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o.
IX. Zastupitelstvo obce ruší:
1) záměr prodeje obecních pozemků p.č. 4059, p.č.
4086, p.ř. 4087 a p.č. 4088 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti PREKONA Přerov spol. s.r.o.
USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 26. 1. 2009
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Zprávu o plnění usnesení.
2) Školské záležitosti:
2.1. Změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Troubky.
2.2. Smlouvu o podpoře projektu „Modernizace
učeben ZŠ Troubky pro zlepšení využívání
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ICT při výuce“.
3) Informace, diskuse, různé.
4) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Emila Smolku a Janu Navrátilovou ověřovateli
zápisu,
2) program zasedání zastupitelstva obce,
3) změnu zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
školy Troubky v plném znění dle přílohy,
4) smlouvu o podpoře projektu „Modernizace učeben
ZŠ a MŠ Troubky pro zlepšení ICT při výuce“ dle
přílohy,
IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení zastupitelstva za uplynulé období,
USNESENÍ č. 15 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 24. 2. 2009
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) Stanovení úkolů pro výbory zastupitelstva v roce
2009.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Hospodaření obce za období 1–12/2008.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2008 – Rozpočtové
opatření č. 7/2008.
5.3. Žádost o poskytnutí dotace u Integrovaného
operačního programu na upgrade stávajícího
pracoviště Czech POINTu.
5.4. Krátkodobé použití finančních prostředků
Fondu rozvoje a rezerv.
5.5. Informace o projektu výstavby multifunkčního dětského hřiště „Ostrov“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu.
5.6. Návrh úpravy odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce.
6) Majetkoprávní záležitosti:
6.1. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Troubky.
6.2. Záměry a převody nemovitostí.
7) Školskou radu – jmenování zástupců zřizovatele.
8) Změnu obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
9) Změnu územního plánu sídelního útvaru Troubky
č. 5.
10) Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP ČR Přerov III za rok 2008.
11) Zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí mik-
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roregionu Střední Haná za rok 2008.
12) Navázání mezinárodní spolupráce a partnerství
s Gminou Zadzim v Polské republice.
13) Informace, diskuse, různé.
14) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Jaroslavu Vojtkovou a Ing. Janu Zbožínkovou ověřovateli zápisu,
2) upravený program zasedání zastupitelstva obce,
3) plán činnosti finančního výboru na rok 2009,
4) plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009,
5) podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na upgrade stávajícího pracoviště
Czech POINTu, a to na pořízení technického
a technologického vybavení pracoviště dle znění
výzvy,
6) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy,
7) krátkodobé použití finančních prostředků Fondu
rozvoje a rezerv ve výši 2.500.000 Kč na jednorázovou úhradu výdajů spojených se stavebními pracemi na výstavbě multifunkčního dětského hřiště
„Ostrov“,
8) návrh úpravy odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy s účinností od 1. 3. 2009,
9) plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
v majetku obce Troubky,
10) prodej pozemku p.č. 1828 v k.ú. Troubky nad Bečvou manželům Jančovým, Troubky. Kupní cena
bude určena znaleckým posudkem.
11) smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128001636/003 uzavřenou mezi Obcí Troubky jako
povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., jako
oprávněným,
12) smlouvu o zřízení věcného břemene č. M-053-20043 Troubky, Nová čtvrť – 1.ET., ÚPS, náhrada
DECT uzavřenou mezi Obcí Troubky jako povinným a společností Telefónica 02 Czech Republic,
a.s., jako oprávněným,
13) prodej obecních pozemků p.č. 2986, p.č. 3003
a p.č. 2885 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti BEST, a.s. Rybnice,
14) podmínky prodeje obecních pozemků p.č. 2986,
p.č. 3003 a p.č. 2885 v k.ú. Troubky nad Bečvou
společnosti BEST, a.s. Rybnice, dle přílohy,
15) dohodu o navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a partnerství mezi Obcí Troubky a Gminou
Zadzim v Polské republice.
IV. 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“,
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4) zprávu o hospodaření obce za období 1–12/2008,
5) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 7/2008,
6) informace o projektu výstavby dětského hřiště
„Ostrov“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu,
7) důvodovou zprávu k Záměrům a převodům nemovitostí,
8) zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2008.
V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) radu obce závěrečným dojednáním a podpisem
kupní smlouvy na prodej obecních pozemků p.č.
2986, p.č. 3003 a p.č. 885 v k.ú. Troubky nad Bečvou společnosti BEST a.s. Rybnice, a to dle schválených podmínek prodeje,
VI. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) prodej části obecního pozemku p.č. 865 v obci
Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, paní Gabriele Skřivánkové, Troubky,
VII. Zastupitelstvo obce jmenuje:
1) za členy školské rady Základní školy a Mateřské
školy Troubky zastupující zřizovatele Obec Troubky: Mgr. Jitku Berčíkovou, Mgr. Radka Brázdu
a pana Jiřího Buriana,
VIII. Zastupitelstvo obce vydává:
1) obecně závaznou vyhlášku 1/2009 obce Troubky,
kterou se mění OZV č. 2/2003, o místních poplatcích,
IX. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
1) v souladu s ust. § 55 odst. 2, tj. podle ust. 44 písm.
a) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Troubky. Předmětem změny je změna
funkčního využití v areálu společnosti Troubecká
hospodářská a.s. a dále pak nové funkční využití
území v lokalitě Krmča, a to pro účely realizace
podnikatelského záměru spočívajícího ve výstavbě nového výrobního, administrativního a prodejního areálu,
X. Zastupitelstvo obce určuje:
1) podle ust. § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona
ve znění pozdějších předpisů, zastupitele Mgr.
Radka Brázdu, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Troubky (ve vazbě na ust. § 47
odst. 1, 4, ust. § 49 odst. 1, ust. § 53, odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů).
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Rada obce
USNESENÍ Z 51. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANĚHO DNE 26. 11. 2008
Usnesení rady 51/861/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/862/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/863/2008
Rada obce schválila program XIII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/864/2008
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
2. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci
akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“.
3. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky
k 31. 10. 2008.
4. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
návrh rozpočtu Obce Troubky na rok 2009.
5. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled Obce Troubky na období let
2010–2012.
6. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit Statut
Fondu rozvoje a rezerv.
7. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí informace o projektu výstavby „multifunkčního
dětského hřiště Ostrov“ spolufinancovaného
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
8. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky
s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–10 / 2008.
9. Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí Výroční zprávu školy za školní rok 2007/2008.
10. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit podporu projektu modernizace učeben ZŠ Troubky
pro zlepšení využívání ICT při výuce.
11. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit pravidla a postup prodeje obecních bytů v bytovém
domě v Tovačově.
12. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit změnu stanov dobrovolného svazku obcí mikroregio-

nu Střední Haná spočívající ve zvýšení členského
příspěvku Obce Troubky na 20 Kč za jednoho obyvatele trvale přihlášeného k pobytu v obci s platností od 1. 1. 2009.
13. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
návrh termínů zasedání zastupitelstva obce v roce
2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/865/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 10 000 Kč Českému svazu chovatelů,
základní organizaci Troubky, na částečnou úhradu
nákladů spojených se zhotovením ústředního topení
v chovatelském areálu na Loučkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/866/2008
Rada obce vzala na vědomí žádost nadačního fondu
„Rozum a cit“ o finanční příspěvek.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/867/2008
1. Rada obce souhlasí s příkazem starosty obce
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2008 Obce Troubky, a to včetně jmenování dílčích inventarizačních komisí. Inventarizace majetku závazků k datu 31. 12. 2008 bude
probíhat od 18. 12. 2008 do 15. 1. 2009.
2. Rada obce souhlasí se složením hlavní inventarizační komise: předseda Vladimíra Hanzlíková, člen
Vladimíra Rozsypalová, člen Božena Suchánková.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/868/2008
Rada obce schválila změnu směrnice Obce Troubky
č. 1/2007 o používání motorových vozidel a zajištění
provozu autodopravy dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/869/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové výši 1 500 Kč na halový turnaj v kopané – XVII. ročník Vánočního turnaje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/870/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové výši 500 Kč na volejbalový turnaj – X. ročník Štěpánského turnaje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 51/871/2008
1. Rada obce vzala na vědomí nabídku služeb společnosti DERATEX spol. s r.o. Zlín v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/872/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě č. 3/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle
přílohy.
2. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/2008 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/873/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis č. 12/2008 z jednání finančního výboru konaného dne 19. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/874/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o zařazení oboru Pomocná škola do oborů vzdělání na Základní škole a Mateřské škole Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/875/2008
Rada obce vzala na vědomí výsledky voleb do školské
rady Základní školy a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/876/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Michaely Šindelářové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
slečnu Michaelu Šindelářovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/877/2008
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního bytu na bytovém domě DPS Šíma B paní Jitce
Hostašové, Tovačov, od 1. 12. 2008 do 30. 11.
2011.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/878/2008
1. Rada obce schválila přidělení uvolněného obecního bytu na bytovém domě Sportovní paní Janě
Beranové, Lutín, od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/879/2008
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Šárce Dreksové, Troubky, na dobu od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/880/2008
Rada obce vzala na vědomí sdělení slečny Gabriely
Malátkové, Tovačov, o ukončení nájmu v obecní ubytovně ke dni 30. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 51/881/2008
Rada obce souhlasí s dočasným parkováním autobusu TJ Sokol Troubky v areálu OLFIN.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 52. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 17. 12. 2008
Usnesení rady 52/882/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/883/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/884/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
z XIII. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/885/2008
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 30. 11. 2008.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/886/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 30. 11.
2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/887/2008
1. Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo číslo SOD 432/2/2008-I uzavřený mezi společností
Pavel Kuběja – EMPEMONT Valašské Meziříčí
a Obcí Troubky na „Realizaci rozhlasového
a varovného systému obce Troubky“ dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku ke smlouvě o dílo č. SOD 432/2/2008-I.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/888/2008
1. Rada obce schválila dodatek 110919 ke smlouvě
o poskytnutí služeb při nakládání s odpady uzavřený mezi společností van Gansewinkel, a.s.
Modřice a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku 1109119 ke smlouvě o poskytnutí služeb
při nakládání s odpady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/889/2008
1. Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové výši 1 800 Kč na halové turnaje v kopané
– „Vánoční turnaje mládeže“ dle přílohy.
2. Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové výši 1 500 Kč na halový turnaj v kopané
– „Novoroční turnaj mužů“ dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/890/2008
Rada obce schválila bezplatný pronájem sálu kulturního domu v Troubkách na Mikulášskou nadílku pořádanou Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, o.s.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/891/2008
1. Rada obce schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky v roce 2008 dle
přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2008 dle přílohy.
3. Rada obce uložila obecnímu úřadu zajistit odeslá-
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ní dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2/2008 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky
v roce 2008 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/892/2008
Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku kontroly
nahrazující interní audit u kontrolovaného subjektu –
Obce Troubky
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/893/2008
1. Rada obce schválila vyhlášení výzvy k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce
při akci „Multifunkční dětské hřiště Ostrov“ dle přílohy.
2. Rada obce schválila znění zadávací dokumentace výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce při akci „Multifunkční dětské
hřiště Ostrov“ dle přílohy.
3. Rada obce schválila složení hodnotící komise
zakázky „Multifunkční dětské hřiště Ostrov“„ dle
přílohy.
4. Rada obce schválila zaslání výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce při
akci „Multifunkční dětské hřiště Ostrov“ celkem 3
společnostem: INSTA Prostějov s.r.o., Kojetínská
2 Prostějov, IČ 454 77 256, SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 8, Přerov, IČ 471 55 558, PALIS Plzeň
spol. s r.o., Kokořov 24, Třemošná, IČ 405 22 521.
5. Rada obce uložila obecnímu úřadu zajistit odeslání dokumentace výzvy vybraným společnostem.
6. Rada obce uložila obecnímu úřadu zveřejnit znění výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení
na stavební práce při akci „Multifunkční dětské
hřiště Ostrov“ na úřední desce a na webových
stránkách obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/894/2008
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 20. listopadu
2008 pro školy a školská zařízení Olomouckého kraje
zřizovaná obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/895/2008
Rada obce stanovila výši odměny ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 52/896/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Troubky o provozu mateřské školy v období vánočních prázdnin.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/897/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Troubky o změně termínu doplňujících voleb do školské rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/898/2008
Rada obce vzala na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Troubky o termínu konání zápisu do 1. třídy Základní školy
a Mateřské školy Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/899/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o převod finanční částky v celkové výši
4 641 Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce
majetku dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/900/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Marcely
Zemánkové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Marcelu Zemánkovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/901/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Perzové,
Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Perzovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/902/2008
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Petry Sollárové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Petru Sollárovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/903/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecním bytě v Tovačově manželům Voždovým
od 1. 12. 2008 do 31. 3. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
manžele Voždovi o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy s manželi Voždovými.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/904/2008
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy panu Květoslavu Pěkníkovi, Troubky, na dobu
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/905/2008
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy panu Karlu Štokmanovi, Troubky, na dobu
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/906/2008
1. Rada obce schválila záměr prodeje obecního
pozemku 1828 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad
Bečvou, manželům Věře a Drahomíru Jančovým,
Troubky.
2. Rada obce uložila obecnímu úřadu zveřejnit záměr
prodeje obecního pozemku 1828 v obci Troubky,
v k.ú. Troubky nad Bečvou, manželům Jančovým,
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/907/2008
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 53. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 29. 12. 2008
Usnesení rady 53/908/2008
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/909/2008
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/910/2008
1. Rada obce vzala na vědomí důvodovou zprávu
k rozpočtovému opatření č. 7/2008.
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2. Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2008
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/911/2008
Rada obce schválila poskytnutí věcné ceny v celkové
výši 300 Kč na halový turnaj v kopané – „Kultur cup“
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/912/2008
Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské
školy Troubky o převod finanční částky v celkové výši
39 865 Kč z Rezervního fondu do Fondu reprodukce
majetku dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 52/913/2008
1

Rada obce vzala na vědomí žádost Anny Klempárové, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Annu Klempárovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/914/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně paní Zdeňce Nemravové, Tovačov, od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Zdeňku Nemravovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy se Zdeňkou Nemravovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 53/915/2008
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Alexandru Hájkovi, Přerov, od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Alexandra Hájka o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy s Alexandrem Hájkem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 54. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 12. 1. 2009
Usnesení rady 54/916/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/917/2009
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Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/918/2009
1. Rada obce vzala na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Multifunkční dětské hřiště Ostrov“.
2. Rada obce schválila výsledky výběrového řízení
dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Multifunkční dětské hřiště Ostrov“.
3. Rada obce schválila na základě výsledků výběrového řízení jako dodavatele zakázky „Multifunkční
dětské hřiště Ostrov“ společnost INSTA CZ s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/919/2009
Rada obce schválila smlouvu o dílo na provedení
ochranné deratizace v obci Troubky v roce 2009 uzavřenou mezi Zdeňkem Matějovcem, Tovéř, jako zhotovitelem a Obcí Troubky jako objednatelem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/920/2009
Rada obce schválila bezplatný pronájem sálu Kulturního domu v Troubkách na „Vánoční posezení u cimbálu“ pořádané souborem Hanák Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/921/2009
Rada obce vzala na vědomí žádost Flakse Oskara,
Olomouc, o povolení hostování lunaparku v době konání troubeckých hodů v roce 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/922/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o závazku
veřejné služby č. 2012088-09 uzavřenou mezi
společností Veolia Transport, a.s., a Obcí Troubky
dle přílohy.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o závazku veřejné služby č. 2012088-09
uzavřenou mezi společností Veolia Transport, a.s.,
a Obcí Troubky dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit odeslání smlouvy o závazku veřejné služby
č. 2012088-09 uzavřenou mezi společností Veolia
Transport, a.s., a Obcí Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/923/2009
Rada obce schválila dodatek č. 1 k ceníku Obce Troubky pro vydávání ověřených výstupů z informačního

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2009
systému veřejné správy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/924/2009
Rada obce schválila cenovou nabídku společnosti
PARAMAT CZ s.r.o. Troubky na dodávku nábytku do
prostor místní knihovny a suterénu kulturního domu
(kuchyňka) dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/925/2009
Rada obce schválila volební řád školské rady ZŠ a MŠ
Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/926/2009
Rada obce schválila stanovisko k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské
školy
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky,
2. Děti, které dovršily 3 let věku, v pořadí od nejstaršího dle data narození,
3. V případě většího počtu přihlášených dětí, než je
kapacita mateřské školy, mají přednost děti s trvalým pobytem v Troubkách.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/927/2009
Rada obce schválila svolání mimořádného zasedání
zastupitelstva obce a jeho program dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/928/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Marie Švábeníkové, Hulín, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Marii Švábeníkovou, Hulín, o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/929/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Markéty Malošíkové, Tovačov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Markétu Malošíkovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/930/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Dagmar Dorazilové, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Dagmar Dorazilovou o rozhodnutí Rady.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/931/2009
1. Rada obce schválila žádost Dagmar Dorazilové,
Přerov, o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Dagmar Dorazilovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy na ubytování v obecní ubytovně
s nájemkyní – Dagmar Dorazilovou, Přerov, na
dobu od 13. 1. 2009 do 30. 6. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/932/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Voždové Andrei, Tovačov, o prodloužení termínu vyklizení obecního bytu a sdělení, že nemá zájem o koupi obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Voždovou Andreu o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 54/933/2009
Rada obce schválila návrh termínů zasedání rady obce
v roce 2009 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 55. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 28. 1. 2009
Usnesení rady 55/934/2009
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/935/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/936/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 12. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/937/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o splácení úvěrů
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu 31. 12.
2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/938/2009
1. Rada obce schválila na základě předložených
cenových nabídek jako dodavatele dopravního
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značení - zóny s dopravním omezením, společnost
DYNAMARK Prostějov, spol. s r. o., a to za nabídkovou cenu 32 172 Kč bez DPH.
2. Rada obce pověřuje starostu obce objednáním
dodávky a montáže dopravních značek – zóny
s dopravním omezením u společnosti DYNAMARK
Prostějov, spol. s r. o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/939/2009
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v hodnotě 1 000 Kč do tomboly pořádané v rámci „Sportovních
šibřinek 2009“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/940/2009
Rada obce vzala na vědomí žádost oddílu kopané TJ
Sokol Troubky o finanční pomoc pro realizaci rekonstrukce sociálních zařízení v areálu na Zárubě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/941/2009
Rada obce vzala na vědomí plán činnosti Finančního
výboru zastupitelstva obce Troubky na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/942/2009
1. Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Troubky, ulice Zahradní“.
2. Rada obce schválila podmínky výběrového řízení
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Troubky, ulice Zahradní“ dle přílohy.
3. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit rozeslání podmínek výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace
v obci Troubky, ulice Zahradní“ vybraným stavebním společnostem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/943/2009
Rada obce vzala na vědomí žádost Městského kulturního střediska Kojetín o úhradu příspěvku na nákup
knih a časopisů pro Místní knihovnu Troubky v roce
2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/944/2009
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého Městskému kulturnímu středisku
Kojetín na nákup knih a časopisů pro Místní knihovnu
Troubky za rok 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
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tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/945/2009
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/946/2009
1. Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem, Libina.
2. Rada obce ukládá starostovi obce zkonzultovat
návrh smlouvy s právním zástupcem obce
Mgr. Petrem Taláškem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/947/2009
Rada obce schválila smlouvu darovací a smlouvu
o poskytnutí příslibu uzavřenou s paní Miladou Vitíkovou dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/948/2009
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128001636/003 uzavřenou mezi Obcí Troubky jako
povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., jako
oprávněným.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr zřízení věcného břemene v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1303/116/2008
ze dne 12. 11. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/949/2009
1. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. M-0532-0043 Troubky, Nová čtvrť-1.et., ÚPS, náhrada
DECT uzavřenou mezi Obcí Troubky jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic,a.s., jako oprávněným.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
záměr zřízení věcného břemene v rozsahu vyznačeném geometrickými plány č. 1259-28/2008 ze
dne 26. 4. 2008, č. 1261-28/2008 ze dne 24. 6.
2008, č. 1239-208/2007 ze dne 20. 1. 2007, č.
1240-208/2007 ze dne 20. 4. 2007 a č. 126028/2008 ze dne 26. 5. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 55/950/2009
1. Rada obce schválila záměr prodeje obecních
pozemků 2986, p.č. 2885 a p.č. 3003 v obci Troubky, v k.ú. Troubky nad Bečvou, společnosti BEST,
a.s., Rybnice.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit
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záměr prodeje obecních pozemků p.č. 2986, p.č.
2885 a p.č. 3003 v obci Troubky, v k.ú. Troubky
nad Bečvou, společnosti BEST, a.s., Rybnice.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 56. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 11. 2. 2009
Usnesení rady 56/951/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/952/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/953/2009
Rada obce schválil program XV. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/954/2009
1. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé
období.
2. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o stavu připravenosti a realizaci
akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě místních komunikací“.
3. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí zprávu o plnění rozpočtu Obce Troubky
k 31. 12. 2008.
4. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí rozpočtové opatření č. 7/2008.
5. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit použití finančních prostředků Fondu rozvoje
a rezerv na jednorázovou úhradu výdajů spojených s výstavbou „Multifunkčního dětského hřiště
Ostrov“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti „Střední
Morava“.
6. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí informace o projektu výstavby multifunkčního dětského hřiště „Ostrov“ spolufinancovaného
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti „Střední Morava“.
7. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit návrh úpravy odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce.
8. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit plán obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
Obce Troubky.
9. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit jmenování zástupců zřizovatele do školské rady,
a to v tomto složení: Mgr. Jitka Berčíková,
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Mgr. Radek Brázda, Jiří Burian.
10. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce vzít na
vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodě OOP ČR Přerov III v roce
2008.
11. Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit dohodu o navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a partnerství mezi Obcí Troubky a Gminou
Zadzim.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/955/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/956/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o finančním
vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/957/2009
1. Rada obce schválila dodatek ke smlouvě o dílo
č. V047/48/01 uzavřený mezi Obcí Troubky a společností Schindler Moravia, s.r.o.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku ke smlouvě o dílo č. V047/48/01 uzavřeného mezi Obcí Troubky a společností Schindler
Moravia, s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/958/2009
Rada obce vzala na vědomí plán činnosti Kontrolního
výboru zastupitelstva obce Troubky na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/959/2009
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo č. IN/CZ007/2009 uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností INSTA CZ, s.r.o.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo č. IN/CZ-007/2009 uzavřenou mezi
Obcí Troubky a společností INSTA CZ, s.r.o.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/960/2009
1. Rada obce vzala na vědomí návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná
na rok 2009.
2. Rada obce ukládá obecnímu úřadu zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí
mikroregionu Střední Haná na rok 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 56/961/2009
1. Rada obce schválila návrh žádosti o poskytnutí
příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Obce
Troubky z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2009.
2. Rada obce ukládá starostovi zajistit podání žádosti na Krajském úřadě Olomouckého kraje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/962/2009
1. Rada obce schválila návrh žádosti o poskytnutí
finančních prostředků na upgrade pracoviště
Czech POINTU z Integrovaného operačního programu.
2. Rada obce ukládá starostovi zajistit v termínu do
konce března 2009 podání žádosti na odboru
strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/963/2009
Rada obce schválila zápis o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků obce k datu 31. 12. 2008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/964/2009
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
podávání žádostí o poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce dle přílohy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/965/2009
Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení dluhu dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/966/2009
Rada obce schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě 1 000 Kč do tomboly na hasičský bál pořádaný
SDH Troubky dne 14. 2. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/967/2009
1. Rada obce vzala na vědomí cenové nabídky č. cn
80-09, cn 81-09 a cn 82-09 od Miroslava Vybírala, Buk.
2. Rada obce ukládá starostovi obce oslovit k podání cenové nabídky další 2 dodavatele.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/968/2009
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce neschválit
žádost Gabriely Skřivánkové, Troubky, o prodej části
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obecního pozemku p.č. 865 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/969/2009
1. Rada obce schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Troubky a Základní školou a Mateřskou školou Troubky dle přílohy.
2. Rada obce schválila dohodu o správě majetku
uzavřenou mezi Obcí Troubky a Základní školou
a Mateřskou školou Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/970/2009
1. Rada obce souhlasí se změnou nájemce obecních
zahrad p.č. 5082 a p.č. 5083 v obci Troubky,
k.ú. Troubky nad Bečvou.
2. Rada obce schválila smlouvu o nájmu obecních
zahrad p.č. 5082 a p.č. 5083 v obci Troubky,
k.ú. Troubky nad Bečvou, dle přílohy..
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/971/2009
Rada obce vzala na vědomí výsledky doplňujícího kola
voleb do školské rady Základní školy a Mateřské školy Troubky z řad zákonných zástupců žáků školy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/972/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o provedení
nápravných opatření vyplývajících z kontroly Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 20. 1.
2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/973/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost slečny Šárky
Kelnarové, Prusy, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Šárku Kelnarovou o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/974/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Šárky Kelnarové o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Šárku Kelnarovou o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy na ubytování v obecní ubytovně
s nájemkyní Šárkou Kelnarovou, a to od 13. 2.
2009 do 31. 7. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 56/975/2009
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1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Hany
Pospíšilové, Přerov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
Hanu Pospíšilovou o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 57. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANĚHO DNE 4. 3. 2009
Usnesení rady 57/976/2009
Rada obce schválila upravený program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/977/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/978/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
z XV. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/979/2009
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 1. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/980/2009
Rada obce vzala na vědomí na vědomí zprávu o splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce
k datu 31. 1. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/981/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 500 Kč na materiální zabezpečení
a věcné ohodnocení modelářských soutěží pořádaných
Modelklubem Troubky v roce 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/982/2009
1. Rada obce schválila žádost o prodloužení čerpání úvěru č. 5506252008 poskytnutého z Fondu
obnovy a rozvoje bydlení obce, a to do 31. 12.
2009.
2. Rada obce pověřila starostu obce k podpisu
dodatku k úvěrové smlouvě č. 5506252008.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/983/2009
1. Rada obce schválila poskytnutí věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč na „Dětské šibřinky“.
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2. Rada obce schválila bezplatný pronájem sálu kulturního domu při pořádání „Dětských šibřinek“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/984/2009
1. Rada obce vzala na vědomí návrh smlouvy
o poskytování daňového poradenství.
2. Rada obce zrušila usnesení č. 55/946/2009, kterým byl vysloven souhlas s uzavřením smlouvy
o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem,
Libina
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/985/2009
Rada obce schválila cenovou nabídku společnosti
PARAMAT CZ s. r. o. Troubky na dodávku barového
pultu a odkládacích stolů do suterénu kulturního domu
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/986/2009
Rada obce vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Troubky, ulice Zahradní“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/987/2009
1. Rada obce vzala na vědomí zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky, ulice Zahradní“.
2. Rada obce schválila na základě předložených
nabídek jako dodavatele stavebních prací na akcii
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Troubky,
ulice Zahradní“ společnost SISKO spol. s r.o. Přerov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/988/2009
Rada obce vzala na vědomí oznámení o konání „Zápisu dětí do předškolního zařízení ZŠ a MŠ Troubky“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/989/2009
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Troubky o převod
finančních prostředků v celkové výši 17 013 Kč
z Rezervního fondu do Fondu reprodukce majetku
organizace dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/990/2009
1. Rada obce vzala na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ
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Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce na provoz
organizace za rok 2008 dle přílohy.
2. Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Troubky
o rozdělení hospodářského výsledku organizace
za rok 2008 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/991/2009
Rada obce schválila návrh rozpisu příspěvku z rozpočtu obce na provoz ZŠ a MŠ Troubky v roce 2009
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/992/2009
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu paní Anně Murčekové, a to od 1. 5.
2009 do 30. 4. 2012.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat paní
Annu Murčekovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku smlouvy o nájmu obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/993/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Milady
Dreksové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Miladu Dreksovou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/994/2009
1. Rada obce neschválila ubytování paní Janě Hrabalové a panu Josefu Hodonskému.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/995/2009
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o ubytování v obecní ubytovně panu Janu Kvapilovi,
Nejdek, a to od 1. 4. 2009 do 31. 8. 2009.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Jana Kvapila o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s panem Janem Kvapilem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/996/2009
Rada obce schválila v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, žádost Obce Troubky o pořízení Změny č. 5
územního plánu sídelního útvaru Troubky podle ust. § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona – pořizovatelem
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bude Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/997/2009
Rada obce schválila posílení ekonomického úseku
obecního úřadu a nově dle § 102 odst. 2) písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje celkový počet zaměstnanců obce
v obecním úřadu dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy z 5 přítomných členů
rady, tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/998/2009
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
obecního bytu paní Miroslavě Pluháčkové,
a to od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2012.
2. Rada obce ukládá místostarostce informovat paní
Miroslavu Pluháčkovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu
dodatku smlouvy o nájmu obecního bytu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 57/999/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Martina
Souška, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Martina Souška o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Co je Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by
měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa.
Smyslem Czech pointu je vytvoření kontaktních
míst, na kterých budou moci občané i právnické
osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které
stát vede v centrálních evidencích a registrech.
Tyto opisy a výpisy mají platnost veřejných
listin.
Kontaktní místo Czech pointu je v provozu
i na Obecním úřadě v Troubkách,
v kanceláři podatelny a je označené výše uvedeným logem.
Na tomto pracovišti můžete získat ověřené
výpisy z centrálních registrů:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona
(§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů
podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z rejstříku trestů může být vydán pouze
k osobě žadatele, popř. zmocněnci na základě
notářsky ověřené plné moci.
Za každý výpis a ověření se vybírají správní
poplatky:
Ověřený výpis:
• z Katastru nemovitostí první stránka
100 Kč
a každá další i započatá stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
• z Obchodního rejstříku první stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
a každá další i započatá stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
• z Živnostenského rejstříku první stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
a každá další i započatá stránku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
• ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
první stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
a každá další i započatá stránka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč
• Ověřený výpis z rejstříku trestu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
• Ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
BS

POZVÁNKA
Obecní úﬁad vás srdeãnû zve na

HRY BEZ HRANIC,
které se budou konat na fotbalovém hﬁi‰ti v Troubkách.
Tentokrát probûhne soutûÏ ve dvou kolech:

16. 5. budou závodit zástupci obcí
Mikroregionu Stﬁední Haná
a
30. 5. se utkají zástupci místních spolkÛ.
Obãerstvení zaji‰tûno. Pﬁijìte se pobavit a podpoﬁit soutûÏící.
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1. Spoleãensk˘ obecní ples
V sobotu 31. ledna 2009 se v kulturním domě
konal I. Společenský obecní ples, který uspořádala Obec Troubky ve spolupráci s místními spolky
a organizacemi.
Protože jsme ples letos organizovali poprvé,
nevěděli jsme, s jakým ohlasem se tato akce setká u našich spoluobčanů. Byli jsme opravdu příjemně překvapeni jak návštěvou, tak i věkovou
skladbou návštěvníků plesu.
Ples oživilo vystoupení přerovské taneční skupi-

ny, která do svého country tance zapojila i dobrovolníky z řad návštěvníků plesu a později zase překvapila půlnočním kankánem.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, především pak zástupcům jednotlivých spolkových organizací, ale také všem sponzorům, kteří na ples přispěli svými dary do bohaté tomboly.
Tuto tradici bychom chtěli zachovat a těšíme se
na setkání s vámi příští rok.
Zaměstnanci obce

Obecní zabijaãka
Po vzoru některých okolních vesnic jsme se i my
v Troubkách rozhodli uskutečnit letos před masopustem zabijačku.
V sobotu 20. února v 7.00 hodin zapíchl řezník,
pan Ladislav Vojtek, obecního pašíka. Pomocníci
chytili krev, oškrábali vepříka a pověsili ho na přivezenou konstrukci u kulturního domu.
Během chvilky se vařila v kotli polévka, pan řezník se svým kolegou Milošem Kratochvilem krájeli a porcovali a přitom ještě stačili bavit všechny
okolo. Hodně šikovných rukou se zapojilo a pomáhalo.
I počasí nám přálo. Od rána svítilo sluníčko, sníh
se třpytil, zkrátka dařilo se.
V kulturním domě probíhal prodej zabijačkových
dobrot, připravených předchozí den. Jitrnice a jelít-

ka voněly, škvarky se jen smály. Ale jen chvilku. Za
pár minut bylo všechno prodáno.
Kolem poledne se vytahovalo maso z kotle. Pan
řezník naložil všem okolo na ochutnání. Z uvařeného masa za pár minut vykouzlil jitrnice a na
závěr jelita. Návštěvníci poseděli, pobesedovali,
ochutnali slivovičku, guláš, černou polévku zvanou
prdelačka, sekanou nebo výborný povidlový koláč,
zapili pivkem nebo svařákem. Pár jitrniček ještě
v neděli rozdávaly maškary, které vodily medvěda.
Všem chutnalo a pochvalovali si vydařenou akci.
Děkujeme panu řezníkovi i všem, kteří pomáhali.
V příštím roce si pro velký úspěch zabijačku určitě zopakujeme.
Vladimíra Hanzlíková
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Tváﬁí v tváﬁ

Mistﬁi ﬁezníci

Rychlost, zruãnost,
dokonalá dûlba práce
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Odborná porota

KaÏd˘ mohl ochutnat

Vítûz konkurzu na mletí sádla
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Základní ‰kola
Co připravujeme...
Ve strategickém plánu dlouhodobého rozvoje
naší školy pro léta 2008–2012 je jedním z prioritních prvků zlepšení výukového zázemí pro práci
žáka i učitele. Hlavním záměrem bylo získat prostředky na vybudování odborných učeben, a protože školní projekt byl podpořen evropskými penězi z programu ROP Střední Morava, získali jsme
tak několikamilionovou částku. Už nyní pracujeme
na realizaci projektu modernizace tří učeben, aby
v červnu 2010 byla celá akce ukončena a aby žáci
mohli v dalším školním roce využívat chemicko-fyzikální, jazykovou a přírodovědnou učebnu.
Druhým velkým plánem je provést rekonstrukci
venkovního areálu školy, tj. proměnit zahradu
a dvůr v moderně a funkčně vybavenou plochu,
která by sloužila pro výuku, sport i odpočinek
v době výuky i mimo vyučování. Tříletá práce na
přípravách a plánování, hledání nejlepších řešení,
zajímavých nápadů učitelů, žáků i průzkumu názorů rodičů i veřejnosti, spolupráce s odborníky je ve
finále. Ve výsledné projektové dokumentaci je
zakomponováno víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, zahradní altán jako exteriérová učebna
i odpočinkové místo, dětské hřiště, bylinné, květinové či zeleninové výukové zahrádky, stromy i travnatá plocha, v dvorní části bylo naší prioritou zpevnit nevyhovující prašný dvůr dlážděním, nově
vyřešit rozvržení přístřešků na jízdní kola, kontejnery a zelené plochy tak, aby tato plocha mohla
být využívána i ke krátkodobým pobytům a pohybovým aktivitám našich žáků během přestávek.
Důležitou součástí projektu je i nové oplocení areálu a zabezpečený vstup do školy.
Do příprav byli zapojeni v několika fázích děti
a žáci školy. Stali se tak na chvíli zahradními architekty a svá přání, nápady a fantazii přenesli do
výtvarných prací. Nejzajímavější díla jsme vystavili ke zhlédnutí na panelech ve škole, můžete je také
najít na našich webových stránkách. A ještě jednou dostaly děti možnost zapojit se do plánování
a ovlivnit svým hlasem vybavení budoucího dětského hřiště, jež se stane součástí zahrady – byla
vyhlášena anketa, v níž mohl každý žák podpořit
jeden z 10 vyfotografovaných herních prvků
a označit ten zvolený: Prvky s největším počtem

hlasů budou zařazeny do
dokumentace.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat všem, kteří
se ochotně zapojili do plánování a přispěli svými
nápady a podněty. Přejeme si, aby projekt opět
našel podporu a byly přiklepnuty finanční prostředky na jeho realizaci, což by významně prospělo nejen dalšímu zlepšování výuky, ale rozšíření nabídky odpočinkových aktivit.
P.S. Chcete-li nahlédnout do zákulisí plánování
a prohlédnout si žákovské návrhy, fotografie, či plány spojené s modernizací zahrady, přijměte naše
pozvání na den otevřených dveří, který pro vás připravujeme na letní předprázdninové období.
Mgr. Jitka Pěchová, ředitelka školy

Mot˘li, stromy, tobogán, kvûty… Takto si svou
vysnûnou zahradu pﬁedstavuje Markéta Kratochvilová, Ïákynû 3. tﬁídy, autorka jedné z mnoha
zdaﬁil˘ch v˘tvarn˘ch prací na téma Na‰e ‰kolní
zahrada.
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Mlad‰í Ïáci velmi zodpovûdnû a soustﬁedûnû v prÛbûhu
vyhlá‰ené ankety pﬁem˘‰leli, kterému hernímu prvku by
dali na dûtském hﬁi‰ti pﬁednost – houpaãce, skluzavce,
lanové dráze ãi snad domeãku nebo snad…?!

Vítûzn˘ prvek dûtské ankety
s nejvy‰‰ím poãtem ☺☺☺☺☺

Projekt Comenius
Červená karkulka 8x jinak
Projekt „Songs and Stories“ programu Comenius pokračoval v březnu nácvikem pohádky, kterou
všichni dobře známe a která existuje ve svých
národních verzích všech partnerů projektu – je to
Červená karkulka. Pilířem této části projektu byl
nácvik a nahrávka pohádky samotné. K tomu si
každá škola pro všechny ostatní připravila k seznámení se svým národním jazykem sadu metodických materiálů – pexesa, doplňovačky, omalován-

ky. Témata byla stanovena tak, aby byla přístupná
dětem mladšího školního věku – barvy, rodina, čísla, oblečení aj.
Za naši školu se tohoto úkolu tentokrát zhostili
páťáci ve spolupráci se školní družinou. Karkulku
nacvičili pod vedením paní učitelky Kosíkové a paní
vychovatelky Grňové. Jako doplňkové téma si zvolili oblečení a v hodinách angličtiny secvičili módní
přehlídku. Skloubili jsme tak téma barvy a oblečení a představili na nich náš rodný jazyk svým

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2009
zahraničním spolužákům. Děti ze Španělska, Norska, Portugalska, Anglie, Severního Irska, Francie
a Finska se tak mohou naučit několik českých slov,
což pro ně určitě není jednoduchý úkol. Jak jim to
šlo, se dozvíme v Newcastlu.
Naše děti se na těchto materiálech zas učí rozeznat norštinu, španělštinu a portugalštinu, finštinu,
francouzštinu a samozřejmě rodilou angličtinu.
A jelikož nezbytnou součástí každého zadání je
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i jeho hodnocení, můžeme s radostí konstatovat,
že obě DVD – Karkulka i Fashion Show, se setkala s velkým úspěchem. Z ohlasů veřejnosti víme,
že příbuzní i kamarádi našich žáků by se rádi na
materiály, které vznikají v projektu Comenius, podívali.
Připravujeme proto speciální webové stránky projektu Comenius, na nichž budou veškeré materiály ze všech partnerských zemí ke shlédnutí.

Setkání koordinátorů v Belfastu
Jednou z partnerských škol je základní a mateřská škola Ligoniel Primary v Belfastu. Na této škole se v lednu letošního roku uskutečnilo setkání
koordinátorů. Jelikož všechny partnerské školy
svorně hodnotí celý projekt jako velmi přínosný, jak
pro děti, tak pro učitele, rozhodli jsme se žádat
o nový dvouletý projekt na roky 2009–2011. Navíc
o projekt jeví zájem i další evropské školy, takže se
naše skupina „Troubadours“ rozrostla v této žádosti o další dva partnery – italská a druhá finská
základní škola.
A abychom lépe začlenili všechny věkové kategorie, rozhodli jsme se tentokrát pro téma oslovující všechny děti od předškoláčků až po náctileté,
a to „Sports and Games“. Žádost byla podána na
Národních agenturách pro evropské vzdělávací
programy v únoru 2009 a v této chvíli netrpělivě
čekáme na výsledek schvalovacího procesu. Na
všech národních
agenturách je předběžně návrh projektu hodnocen co do
kvality i záměru
jako velmi zdařilý,
záležet však bude
na národních prioritách vyhlášených
pro tento rok. Držme si palce, aby
projekt vyšel!
Po návratu z Belfastu si děti již tradičně
vyslechly
besedu
nejen
o škole, se kterou
spolupracujeme,

ale i o této krásné, byť poněkud drsné zemi. To, že
si z besedy odnesly řadu zajímavých a pro mnohé
nových informací, prokázaly v soutěži, která následovala. V té záplavě správných odpovědí bylo skutečně těžké vybrat vítěze, a proto jich bylo oproti
původnímu plánu podstatně více – všichni jsou
uvedeni na webových stránkách naší školy.
Za všechny zmíním účastníky bonusové soutěže, kteří si odnesli netradiční cenu v podobě dopisu od spolužáků z Newcastlu a tedy možnost
navázat přátelství s vrstevníkem v zahraničí.
A o tom zas někdy příště...
Mgr. Petra Pavlíková

Pozdrav prvÀáãkÛ kamarádÛm do Belfastu

26

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2009

âtvrÈáci z Ligoniel
Primary

120 let
V minulém čísle jsem avizovala čtenářům, kteří se zajímají o historii a rádi vzpomínají na školní léta,
že mi paní Šarmanová (rozená Mlčochová) poslala ještě jeden příspěvek, v němž velice hezky vzpomíná na první setkání se školou, panem řídícím Pinkavou, paní učitelkou Jakšíkovou, slabikářem… Zde je.
Mgr. Jitka Pěchová

Jak jsem pﬁeskoãila první tﬁídu
„Maňka zvláštní nadání – to je velké vydání!“
Touto větou, navíc zpívanou, mě zlobili moji bráškové v době mezi pátým a šestým rokem mého
života. To bylo tak.
Všichni sourozenci už chodili do školy a já se
doma nudila. Když pak psali domácí úkoly, tak já
také. Za medvídka, za panenku. Tak se stalo, že
bez snahy kohokoliv, jsem pronikla do tajů písmen
a číslic. A ne ledajak!
Když mne vedli k zápisu do 1. třídy obecné školy, sešli jsme se tam s tetičkou a bratránkem.
Tetička povídá: „Pane řídící, co v té 1. třídě budete s tou Mařenkou dělat?“
„A proč?“ diví se pan řídící Pinkava.
„No, vždyť ona už všecko umí!“ tetička na to.
„Tak se na to musíme podívat,“ povídá pan řídící.
A podíval se a podivil se.
„Mařenko, pojď blíž. Znáš tuto knížku?“
„Znám. To je slabikář Poupata.“
„Tak mi to přečti!“ A ukázal na první stránky, kde

bylo: Ema má
, Ela má
.
Přečetla jsem, ale tetička protestovala, že umím
už úplně číst.
„Ano? Tak ukaž.“ A zalistoval o pár stránek dále.
Co vám mám povídat. Skončilo to tak, že jsem
plynně přečetla pohádku o babičce, jak se zlobí na
kocoura, co jí vypil smetanu. Ta byla na konci slabikáře.
Také jsem psala na tabuli celou svoji adresu včetně čísla domu a nebyla jednoduchá. Chcete ji
znát? Tady je: Marie Mlčochová, Troubky nad Bečvou č. 456.
Ten se, pane, podivil, když jsem psacím písmem
napsala správně celou svou adresu, správně sčítala jednoduchá čísla, napsala slovo vrabci nikoli
vrapci, jak asi očekával.
Co říci na závěr?
Obstála jsem tak, že pan řídící prohlásil, že bych
se opravdu nudila, mohla se naučit vyrušovat, když
už vše umím.
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Co bylo se mnou? Šupli mě rovnou do 2. třídy.
První moje paní učitelka Jakšíková byla krásná,
hodná, nezapomenutelná!
P.S. Po mnoha letech, kdy moji spolužáci dovršili 50 let (já pouze 49, chacha), konal se sraz. V naší
milované škole, ve dveřích naší 2. třídy, stála paní
učitelka Jakšíková, stejně milá, krásná, nepoznamenaná léty. V ruce držela fotografii naší třídy a
chtěla, ať jí každý ukážeme sebe a řekneme své
jméno. Když došla řada na mne, ukázala jsem na
sebe a řekla: „Paní učitelko, já jsem ta Mařenka,
co přeskočila 1. třídu.“
Nezapomněla!
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Když se vystřídali všichni, přišla za mnou a ptala se, zda ještě žije moje maminka, že si ji pamatovala jako vzornou, starostlivou a pečlivou.
Naštěstí maminka ještě žila, a když jsem jí vše
pověděla, slzely jsme obě dojetím.
Teď tu není ani maminka, ani paní učitelka, ale
obě mi byly po celý život vzorem!

Na tomto snímku z roku 1940 je se svými žáky a žákyněmi 2. třídy zachycena paní učitelka Jakšíková, na niž vzpomíná paní Šarmanová ve svém příspěvku. Ona sama na něm zobrazena není (její bratr ano). Možná i vy na fotografii poznáte tváře svých blízkých, známých či sousedů z dob, kdy byli ještě
dětmi školou povinnými. Je to jeden z mnohých snímků, které mi zapůjčili ochotní občané v době příprav oslav 120. výročí školy. Při jejich zpracování jsem strávila mnoho zajímavých chvil a získala cenné
informace o historii školy od pamětníků, kteří nad fotografiemi zavzpomínali…

Z rodinného archivu zapÛjãily p. Mateﬁánková a Hejkerlíková.
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Zápis budoucích prvňáčků
Dne 28. 1. 2009 se na naší škole konal zápis
budoucích prvňáčků.
Všechny děti, které k zápisu přišly, byly velmi
šikovné. Předvedly, jak lehce si dokážou poradit
s úkoly, které na ně nastražily paní učitelky.
Vzorně odrecitovaly či zazpívaly svou připravenou básničku nebo písničku. Znaly svou adresu,
jména rodičů, barvy, geometrické tvary, hravě odříkaly řadu číslic do dvaceti, zvládly početní představy do pěti. Správnou výslovnost jistě před vstupem do první třídy dopilují.
Odměnou jim byly
drobné dárečky jako
upomínka na zápis do
první třídy a ujištění, že
od 1. září se stanou
opravdovými školáky.
Po absolvování zápisu
na děti čekaly pohádkové bytosti v podání
žákyň 8. třídy, které si
připravily pro děti
zábavné hry a sladkou
odměnu.
Děti i rodiče nahlédli
také do školní družiny,
kde si děti mohou po
vyučování s kamarády

Ze ‰kolní druÏiny
Ťuky, ťuky, co to ťuká? Za dveřmi nás jaro čeká.
Končí zima plná sněhu a mrazu. Všichni se těšíme, jak odhodíme zimní bundy, šály, čepice, vytáhneme kola, prkna, koloběžky a hajdy ven. Jenom,
aby to sluníčko více svítilo. Vždyť nás čeká tolik
nových her a soutěží.
Ne, abyste si mysleli, že jsme se po novém roce
ve školní družině nudili. Kdepak!
V lednu jsme soutěžili „o nejkrásnější piruetu na
ledě,“ ve vysokém sněhu jsme hledali „sněhová
slova,“ která skrývala tajenku v podobě tvořených
vět. A byly to někdy veselé věty (např. Ráno sáňkuje angína s rampouchem před nemocnicí).

báječně odpočinout.
Všem paním učitelkám, vychovatelkám i Barboře, Ivetě, Kristýně, Lence, Kamile, Nikole, žákyním
8. třídy, děkuji za výbornou spolupráci.
P.S. Pro prvňáčky: Už se na vás všichni moc těšíme!
Mgr. Marta Kosíková, ZŠ a MŠ Troubky
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Každý rok se těšíme na karneval.
Také letos se v malé tělocvičně
sešly velmi pěkné masky. Všichni
jsme si dali záležet a každý dostal
nějaký mls. Při veselých soutěžích
jsme se nasmáli a užili legrace.
Ve volném čase jsme zpívali, stříhali, lepili a soutěžili ve vybíjené,
v turnaji kuželek, v hodu na koš…

V únoru jsme se stali na chvíli
módními návrháři. Živé manekýny
jsme dokonale oblékli do novinových super modelů. Líbí?

Tradiční akcí ŠD se stala valentýnská diskotéka. Polepeni červenými srdíčky jsme se účastnili nejenom tance, ale také „královského
dvoření“. Vtipnými slovy jsme žádali o ruku spanilou princeznu. To byste se divili, jak se umíme galantně
chovat. Však ti nejlepší byli odměněni plyšovými zvířátky a ostatní
sladkostmi.
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Ve školní kuchyňce jsme si upekli perníkové valentýnské srdíčko.
Jaké bylo? – Mlask a mňam. Domů
ho donesl málokdo.
Svou sílu jsme si vyzkoušeli při
přetahování lanem, obratnost v opičí dráze a postřeh v dominovém
králi a osmisměrce.
A co nás čeká v jarních měsících?
Nechte se překvapit, dovíte se to
v příštím čísle.
Vlaďka Mateřánková,
vychovatelka

P.S. Děvčata i chlapci si vyhráli
s tvarováním perníku do srdíčka
a zdobením šlehačkou a džemem.
Šikovné cukrářky přinesly mně
i paní zástupkyni k ochutnávce.
Sladkost se jen rozplývala na jazyku. A malí cukráři nám prozradili
tajemství úspěchu. Chcete-li
vyzkoušet recept, najdete ho ke
stažení na www.skolatroubky.cz
Mgr. Jitka Pěchová

Zubní lékařka připomíná
MUDr. Létalová, zubní lékařka, připomněla na přednášce žákům
základní pravidla péče o chrup a zdůraznila nutnost pravidelné preventivní
prohlídky.
A jak ji hodnotily děti?
• Anička, 4. tř.: „Moc se mi líbilo, jak
si drak kousal nohu.“
• Veronika, 8. tř.: „Přednáška o správném čištění zubů, o vlastnostech
a složení zubů, byla velmi poučná.
Paní zubařka byla ochotná a odpovídala nám na otázky… nenudilo mě
to.“
• Ilona, 8. tř.: „Přednášku všichni bedlivě poslouchali. Jistě chtějí mít pěkné
zuby a pěkný úsměv.
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Beseda s kosmetičkou
27. ledna nás navštívila kosmetička. Mluvila
s námi – děvčaty ze 7., 8. a 9. třídy – o vhodné
péči o pleť a o líčení. Názornou ukázku jemného
denního líčení předvedla na mé spolužačce Darji.
Paní kosmetička byla moc ochotná a dověděly
jsme se hodně nových a poučných informací.
Aneta, 9. tř.

Jak jsme pekli semínka
V zimních měsících se naši prvňáčci a čtvrťáci vypravili do Přerova na program Ptáci v zimě, který
pro školy připravila ornitologická
stanice Přerov.
Nejprve jsme pozorovali živě
ptáky přímo na krmítku, pak jsme
se šli ohřát do sálu, kde pro nás
bylo přichystáno krásné vyprávění. Prohlédli jsme si vycpaniny
ptáků, které v zimě potkáváme,
dozvěděli jsme se, co je trápí a jak
jim můžeme pomáhat. Sáhli jsme
si na různé druhy semínek, které
jim můžeme sypat. Dozvěděli
jsme se, čím naopak přikrmovat
nesmíme, abychom ptáčkům neublížili. A potom
přišlo to nejlepší, ze směsi semen a vajec jsme si
vlastnoručně vyrobili krmné zvonečky, které jsme
hned na místě upekli.

Sběr bylin
Již třetí rok probíhá na ZŠ Troubky sběr léčivých
bylin. Za minulý školní rok nasbírali a usušili žáci
byliny za 2500 Kč. Nejlepšího výsledku dosáhla
žákyně nynějšího 8. ročníku Ilona Vaculíková, která přinesla byliny skoro za 600 Kč. I v letošním roce
mohou žáci využít možnosti sběru léčivých bylin,
a také pomerančové a citronové kůry.
Brzy začne jaro, příroda kolem nás se zazelená,
léčivé byliny rozkvetou. Nyní nastane vhodná doba
ke sběru bylin a k jejich sušení.

Bylo to krásné, příjemné a užitečné a my už se
těšíme, až se zase znovu vypravíme objevovat svět
jinak než ze školních lavic.
Mgr. L. Písková, Mgr. E. Vojtková,
vyučující 1. a 4. třídy

Byliny sušíme za nepřítomnosti světla na dobře
větraných místech, např. na půdách nebo v kolnách. Ukládáme je v nízké vrstvě na lísky, nerezavějící pletiva, čisté papíry nebo na pevné textilní
síťoviny.
A co všechno mohou žáci sbírat? Pomerančová
a citronová kůru se sbírá po celý rok. Seznam
ostatních léčivých bylin obdrží žáci ve škole na konci března.
Ve sběru všem přejeme hodně úspěchů!
Mgr. Naděžda Konupčíková, učitelka
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Minikurz sebeobrany
Dne 10. 3. 2009 se ve školní tělocvičně konal pro
žáky 8. a 9. třídy malý kurz sebeobrany, kterým
nás provázeli přerovští policisté. Předváděli nám
různou techniku boje, např. box, výkop, nebo jak
dostat ruku z ruky útočníka, kterým byl pro tuto
chvíli náš spolužák. Policisté byli velice ochotní
a pomáhali nám při nácviku sebeobranných prvků. Nakonec nám předvedli zneškodnění útočníka.
Kurz se nám líbil.
Myslím, že se ale všichni shodneme, že nejlepší
sebeobranou je útěk!
Nikola Valerová, Veronika Zatloukalová, 8. tř.

Afrika ve školách
Dne 16. 3. 2009 se v naší škole uskutečnil workshop pro žáky 5.–8. ročníku, který zorganizovali žáci
přírodovědného kroužku. Šlo o prezentaci činnosti organizace Humanistické centrum Narovinu (více
na www.humanistinarovinu.cz), které se zabývá
adopcí dětí na dálku, výukou a jinou humanitární
pomocí pro lidi z Afriky.
Přijeli nám nejen povykládat, jak se tam žije, jak
a s čím se žáci potýkají při vyučování, ale také nás
zapojili do různých aktivit.

Například jsme se učili vázat africké sukně, malovali jsme masky a vyráběli hračky z odpadků.
Na závěr jsme lektorům Veronice a Davidovi předali školní pomůcky, které jsme pořídili z peněz, jež
se nasbíraly na předvánočním bufetu, který přírodovědný kroužek organizoval.
Tímto také chceme poděkovat i všem maminkám, babičkám a tetám, které nám napekly výborný bufet. I díky Vám jsme udělali správnou věc.
Mgr. Martina Chrenová
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Mateﬁská ‰kola
Po barevném podzimu
k nám do MŠ přišla bílá
zima. Vánoční prázdniny
jsme si užili v klidu a pohodlí domova a po návratu do
školky byly děti plné radosti
z vánočních dárků, které
našly pod stromečkem.
Na nic jsme nečekali
a začali jsme si užívat zimních radovánek. Kromě stavění sněhuláků došlo
dokonce i na menší koulovanou, ve které překvapivě
vyhrála přesila dětí nad učitelskou menšinou. Ale nebyla to jen koulovaná a sněhuláci. Děti si také zařádily ve
sjíždění kopečků na bobech
a sáních.
Jako každý rok, tak i letos se konal zápis dětí do
ZŠ. Pro předškolní děti to byla veliká událost.
Vyzkoušely si, jak se opravdu sedí v takové školácké lavici. Zápis dětí do ZŠ se konal 28. 1. 2009.
K zápisu přišlo 20 dětí. Malých školáčků, kteří
nastoupí v září 2009 bude 15, další tři školáci
nastoupí do Přerova a dvě děti mají odklad na další rok. Přejeme malým prvňáčkům, aby se jim ve
škole moc líbilo.
Další radostí pro děti byla návštěva psa huskyho
se svým pánem. Kromě poučné besedy o spřežení těchto psů a rad, jak se o ně nejlépe postarat,
se děti nemohly dočkat, až si pejska pohladí. Ale

čekalo nás i jiné překvapení. I přesto, že nebyl sníh,
jsme o nic nepřišli. Děti se svezly na káře, která
byla vylepšena kolečky. Samozřejmě proběhlo
i skupinové foto na káře. Díky rozzářeným dětským
očím nebude snad tato návštěva psů husky chybět
ani příští rok.
Po povídání o masopustu jsme si v naší školce
uspořádali vlastní karneval. Oddělení bylo zcela
zaplněno tančícími maskami, princeznami, spidermany, vílami, zvířátky a spoustou dalších. Nechyběly ani soutěže, jak v oddělení, tak i v hale, kam
jsme se posléze přesunuli. V hale byly pro děti přichystány soutěže v družstvech, které byly odměněny sladkým překvapením. Děti se vydováděly při
prima hudbě a soutěžily
s plným nasazením. Všichni
prožili veselé dopoledne.
Nakonec jsme se společně
v maskách vyfotili. Všem
rodičům děkujeme za přichystání skvělých masek
pro děti.
23. 2. 2009 přijelo divadelní
představení s pohádkou
Prasátko na výletě. Pohádka byla plná písniček. Kromě samotného děje pohádky děti velice nadchly
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propracované kulisy, kde pramenila opravdová
voda a z kotle vycházel hustý dým. Představení
bylo odměněno dlouhým potleskem a všichni se
těšíme na další pohádku.
O jarních prázdninách děti nelenily a zapojily se
do dopravní soutěže Pozor červená. Vyráběly plastiky a koláž s dopravní tématikou.
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Velikonoce se nám už blíží a my se na ně nadšeně připravujeme. Na dětské výrobky se můžete přijít podívat do Měrovic u Kojetína. Výstava proběhne od 1. 4. 2009.
Přejeme všem příjemné prožití Velikonoc a bohatou pomlázku.
Za kolektiv MŠ Klára Skirkaničová

SdruÏení pﬁátel ‰koly
V sobotu 24. ledna 2009 se v kulturním domě
konal již tradiční školní ples, který pořádalo Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy
v Troubkách.
Tak jako každý rok se na plese představili svým
vystoupením, pod vedením p. učitelky Zdeňky
Grňové, žáci a žákyně 9. třídy, kteří byli poté slavnostně stužkováni. Deváťáci se tak symbolicky
rozloučili se svou školou a pedagogy, kterým předali květiny.
Máme radost, že se našeho plesu účastní stále více rodičů, mládeže, ale také bývalých i sou-

časných pedagogů školy, kteří zde rádi potkávají své bývalé žáky.
Doufáme, že se příští rok opět sejdeme a zpříjemníme si tak jeden ze zimních večerů.
Členové SPŠ
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Dětské šibřinky
V sobotu 14. 3. uspořádalo SPŠ
dětské šibřinky. Po čtrnácté hodině
se sál zaplnil krásnými maskami,
a když dětem pan Mlčoch zahrál
„mašinku,“ vytvořily pestrého hada,
který se točil přes celý sál. Se staršími kamarády si statečně vykračovala i ta nejmenší batolata. Byl to
veselý rej broučků, vodníků, princezen, berušek, tygříků… a mezi
nimi jako blesk lítal Zorro mstitel
pronásledovaný Ferdou mravencem.
Porota měla velmi těžký úkol,
když musela vybrat nejhezčí masky, protože krásné byly všechny.
V programu vystoupily s veselým
tanečkem malé slečny z TJ Sokol
Tovačov. Všem děvčátkům to moc
slušelo, krásně se usmívala a sklidila zasloužený potlesk. Obrovský
úspěch mělo i vystoupení s názvem
Sedm statečných. Na veselou písničku naklusalo sedm tatínků s dětmi na ramenou a předvedli opravdu podařené vystoupení. Při
sledování druhé části, kde tatínci
jako „Husákovy děti“ předvedli
sestavu jako vystřiženou ze spartakiády, byste mezi diváky nenašli
ani jediného, který by se od srdce
nesmál!
Děkujeme autorkám Ivaně Zavadilové a Ivaně Smolkové a věříme,
že se s jejich vystoupením zase
v Troubkách setkáme.
Odpoledne dětem, rodičům i babičkám rychle ubíhalo uprostřed
reje masek. Taneční hudbu střídaly
soutěže pro děti i dospělé, kde
všichni vyhrávali.
Zástupkyně MŠ, paní Ambrožová,
děkuje všem, kteří ochotně přispěli na nákup dvou velmi oblíbených
vozítek pro děti do školky. Velmi
výraznou částkou přispěl i Petr
Mlčoch, který se svou manželkou
Veronikou zajišťoval program po
dobu celého odpoledne.
Členové SPŠ
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POZVÁNKA
SP· pﬁi Z· a M· TROUBKY VÁS SRDEâNù ZVE

NA REJ âARODùJNIC ,
KTER¯ SE BUDE KONAT

VE âTVRTEK 30. DUBNA OD 17.00 hod.
NA VOLEJBALOVÉM H¤I·TI NA ZÁHUMENÍ.
Tù·ÍME SE NA VÁS!

Sdružení přátel ZŠ a MŠ TROUBKY
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
pátek 29. května 2009
od 15.00 hod.
v areálu mysliveckého sdružení „NA KONÍRNĚ“
Zveme všechny děti na odpoledne plné her a soutěží!
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Spoleãenská kronika
V mûsíci lednu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Anna Murãeková
70 let RÛÏena Doãkalová
Franti‰ek Tardík
Milada Dreksová
Johanna ·i‰ková
65 let Marie Ra‰ková
Ladislav Kamelandr
Petr Zabloudil
Jan Trneãka
Jaroslav Klos
75 let Antonín Smolka
80 let Libu‰e Procházková
Franti‰ka Doãkalová
V mûsíci únoru 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Jarmila Mádrová
75 let Robert H˘bner
Vûra Mlãochová
65 let Marie Krejãiﬁíková
Franti‰ek Brázda
Vûra Mlãochová
Pavla Kelnarová
Augustin Medek
Josefa Bálintová
V mûsíci bﬁeznu 2009 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let Kvûtoslav Brázda
75 let Josef Smeták
Josef Janou‰ek
65 let Zdenka Ticháãková
Milada Krejãíﬁová
Vladimír Borek
Marie Jehláﬁová
80 let Kvûtoslava Smolková
Antonín Malík
85 let Jiﬁina Navrátilová
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
Kolik nás pﬁibylo:
Filip Krã
Matyá‰ Krã
Opustili nás
Anna Zatloukalová
Antonie Ra‰ková
Franti‰ka Doãkalová
Jindﬁi‰ka Domesová
Miroslava Mlãochová
Vûra Brázdová

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.

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

Z EVIDENCE OBYVATEL
V roce 2008 se
❉ 18 obãánkÛ Troubek narodilo
❉ 19 obãanÛ Troubek zemﬁelo
❉ 42 obãanÛ do Troubek pﬁistûhovalo
❉ 26 obãanÛ z Troubek odstûhovalo
K 1. 1. 2008 bylo v obci hlá‰eno k trvalému pobytu 2030 obyvatel.
BS
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Vítání obãánkÛ
V nedûli 14. 12. 2008
byly na slavnostním obﬁadu zapsány do svazku obce tyto dûti:

Natálie Roubalová

Marek Br‰Èák

Adéla Bartoníková

Lucie Gregovská

AlÏbûta Ra‰ková

Jiﬁí ZakuÈansk˘

S upﬁímnou radostí jsme je pﬁivítali mezi na‰e spoluobãany
s pﬁáním, aby je po cel˘ Ïivot provázela láska a úsmûv rodiãÛ
a aby po cel˘ Ïivot vzpomínaly na domov s láskou a vdûãností.

Matûj ·vábeník

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2009
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Úspûchy na‰ich dûtí
Bílá krása
Autorkou této krásy ze sněhu je Petra
Pacáčková, žákyně 9. třídy zdejší základní
školy. Petra se hlásí na střední školu s uměleckým zaměřením. Využila poslední sněhové nadílky a vytvořila překrásnou Sněhurku
v životní velikosti. Velká škoda, že hned následující den začala obleva…

Moudrost slavn˘ch
KdyÏ nás opou‰tí nadûje, drÏme se trpûlivosti.
Kdo jednou zradil, marnû slibuje vûrnost.

T. FULLER
EZOP

Chytrá hlava nakrmí sto hlav, hloupá ani sebe.

KAZA·SKÉ P¤ÍSLOVÍ

Láska odpou‰tí v‰echno anebo nic.

HONORÉ de BALZAC

Îivot je ‰kola, v níÏ nezdar jest lep‰í neÏ zdar.
Pﬁítel je, kdo o vás ví v‰echno a má vás poﬁád stejnû rád.
Je to osoba, s kterou se odvaÏujete b˘t sám sebou.
Dûti rozumûjí sv˘m rodiãÛm právû tak málo,
jako rodiãe sv˘m dûtem.
Kdo má charakter, nemá úplnû svobodnou vÛli.
Uãen˘ hlupák je vût‰í hlupák neÏ hlupák neuãen˘.
Rodiãe si váÏí uãitelÛ, kdyÏ cel˘ víkend pr‰í.

SULEJMAN Z GRANADY
S. CRANE
R. RENDELLOVÁ
R. PEROUTKA
MOLIÉRE
AUTOR NEZNÁM¯
LK
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Knihovna
Na úvod chci poděkovat
zastupitelstvu obce za
schválení finančního příspěvku na vybavení knihovny novým nábytkem.
Zaměstnanci firmy Paramat odvedli ve velmi krátkém termínu skutečně
dobrou práci. Splnili
všechny mé připomínky, i
když jim to mnohdy přidalo starosti navíc. Pan
M. Pavlík ještě slíbil, že
nám co nejdříve dodá
jako sponzorský dar dvě
lavičky ke stolku pro děti.
Budeme tak mít i příjemný koutek pro nejmenší
čtenáře. Do nových skříněk umístěných pod
oknem se do zásuvek přehledně vešly všechny
časopisy a zbylo místo i pro romantické sešitky, které měly doposud místo v krabici na zemi.
Pravidelní čtenáři nový nábytek pochválili, z jejich
reakcí jsem s potěšením usoudila, že se jim nové
prostředí knihovny líbí a že se u nás cítí příjemně.
V knihovně už máme i nový počítač s vloženým
knihovnickým programem (Clavius) a se všemi
komponenty, které budou třeba při přechodu na
automatizované půjčování knih. Zbývá okódovat
poslední část knižního fondu (jedná se asi o třetinu knih a k tomu se musí zpracovat i všechny sešitky a časopisy), abychom mohli co nejdříve zavést
automatizovaný systém do praxe.
Jakmile překonáme počáteční těžkosti a systém

se zaběhne, tak bude jistě přínosem nejen pro
vnitřní zpracování (katalogizace knih, vyhledávání,
automatizované protokoly…), ale hlavně pro čtenáře. Jediná konkrétní změna, která naše čtenáře čeká, je postupná výměna papírového čtenářského průkazu za kartičku s čárovým kódem.
A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. Velmi mě
potěšilo, že zastupitelé obce schválili na letošní rok
velmi slušnou finanční částku na nákup nových
knih. Ve spolupráci s paní Divilovou budeme pečlivě vybírat z nabídky tak, abychom měli co nejširší zastoupení všech žánrů, protože naším největším přáním je, aby naši čtenáři byli spokojeni a aby
se do naší knihovny rádi vraceli.
Hana Obrtelová

Ná‰ nejmen‰í ãtenáﬁ
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Na‰i dopisovatelé
Čestné uznání E. E. Kische
JAROSLAVU KREMPLOVI a kolektivu dalších autorů
Asi dost málo lidí ví, že v našem mikroregionu
zvaném Střední Haná je skupina lidí, která se
zabývá psaním knih na různá témata. Skupina
čítá 15 až 20 lidí a nepravidelně se schází na
MěÚ Tovačov, či jiných místech, ale základní
a jakési kultovní schůzovní místo je rytířský sál
zámku Tovačov. Skupinu dal dohromady a vedl
ji JUDr. Jaroslav Krempl z Nenakonic, který bohužel loni na jaře po těžké nemoci zemřel. Po jeho
smrti se této práce ujala jeho dcera Mgr. Hana
Kremplová. A byl to právě JUDr. J. Krempl, který
mě oslovil a požádal o spolupráci, v době kdy
jsem odcházel do důchodu. Bez váhání jsem
souhlasil.
První kniha, na které jsem spolupracoval se
jmenuje Tovačovské zámecké nokturno. O spolupráci byli rovněž požádáni starostové obcí
Střední Hané, takže podíl na vzniku této knihy má
také náš starosta Mgr. Radek Brázda.
Téma bylo volné, koho co napadne. Kniha byla
po různých úpravách vydána a pokřtěna
v r. 2007. Nikdo z nás si nedělal žádné ambice,
prostě je to obraz lidí současnosti i minulosti
a všichni jsme tímto způsobem chtěli přispět

k uchování kulturního a duševního dědictví naší
oblasti. Proto nás dost překvapilo, když autorovi
Jaroslavu Kremplovi a kolektivu dalších autorů
bylo uděleno Čestné uznání Egona Ervína Kische za významné dílo literatury faktu – na návrh
Správy odkazu E. E. Kische, Obce spisovatelů
a Asociace organizací spisovatelů Slovenska. Jistě ocenění zajímavé a vzpružující.
Touhou JUDr. J. Krempla bylo napsat jakousi
biografii významné tovačovské rodiny Štégerů.
Záměr byl uskutečněn, ale knihu, která byla vydána na podzim r. 2008, bohužel již neviděl. Sborník se jmenuje Sága rodu Štégerů a pojednává
hlavně o životě a díle známého regionálního historika a spisovatele Bohumíra Štégera i o jeho
dceři Olze Nimmerfrohové, rozené Štégerové.
Mnozí čtenáři si na ni určitě vzpomenou, neboť
v letech 1971 až 1977 působila jako učitelka na
ZDŠ Troubky.
Chci upozornit občany Troubek, kteří mají
zájem, že jak Tovačovské zámecké nokturno, tak
i Sága roku Štégerů jsou i v Místní knihovně
Troubky, kde je možné si je vypůjčit.
Jaroslav Klos
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Rodičovské trapasy
Říká se, že děti jsou radosti i starosti. Já bych
ovšem řekla, že pomyslný lidový tvůrce tohoto rčení ale přece jenom trochu pozapomněl na jednu
maličkost. Kromě toho, že nám naše děti přinášejí ohromné potěšení a že máme s jejich životem
a výchovou spoustu starostí, jsou naši potomci ještě velmi často zdrojem a příčinou situací, kdy svými výroky nebo svým chováním způsobují nám
„ubohým“ rodičům na veřejnosti velmi horké chvilky v podobě trapasů. V tomto směru jsou naše
ratolesti bezednou studnicí, ze které se rozlévají
proudy nápadů, jak to rodičům „zavařit“ zvídavými
otázkami nebo originálními činy. Teď nemám na
mysli takové ty humorné roztomilé výroky, kterými
dítě pobaví své okolí, jako např. když si moje kamarádka v autobuse nadšeně povídala se svojí dcerkou, že jedou poprvé do kina a ona se jí zeptala:
„A kde je ten dokin?“ ani takový, když můj syn
vyjmenovával v MHD dinosaury a nezapomněl
k nim přiřadit i Staropramenosauara, mám na mysli ty pravé nefalšované trapasy, kdy by se rodič nejraději propadl, červená se na všech viditelných
i zahalených částech svého těla, snaží se rychle
svého potomka odvléct z dosahu kolemstojících,
nebo se pokouší předstírat, že on tohoto malého
tvora vůbec nezná a v životě ho neviděl. Dovedete si jistě představit např. plnou čekárnu lidí u lékaře, vy čekáte se svým dítkem a najednou do místnosti vplouvá ladným krokem korpulentní dáma á la
Helena Růžičková a do ztichlého prostoru váš roztomilý drobeček velmi hlasitě a zřetelně pronese
větu: „Maminko, proč je ta paní tak tlustá?“ Velmi
nezáviděníhodná situace. Úžasné je ovšem pozorovat reakce okolí. Každý s napětím očekává, jak
„postižený“ rodič zareaguje. Ale nejúžasnější je, jak
reagují zúčastnění jedinci, kteří jsou sami rodiči
malých dětí a dobře si pamatují, jak sami takové
chvilky prožívali. U těchto osob je možné v takovýchto situacích, kdy jsou pouze pozorovateli,
zahlédnout drobné škubnutí koutků a záblesk škodolibosti v oku, ale hlavně obrovskou (často špatně skrývanou) radost: „Nestalo se to mně!“
Toto byl ovšem ještě slabý odvar, jsou situace
daleko „dramatičtější“. Například ony pověstné
záchvaty dětí v obchodech, kdy si usmyslí, že neodejdou bez vybrané hračky nebo pamlsku a vynaloží všechny své akrobatické a akustické dovednosti – mám na mysli svíjení na zemi, bušení

pěstmi do země či okolních předmětů, popř. osob
a mnohadecibelové vřeštění, které vyburcuje
z letargie i ostrahu objektu – aby dosáhly svého.
Nejeden rodič se pěkně zapotil, než tuto svízelnou
situaci vyřešil. Nechat dítě ječet? Koupit mu požadované zboží? Dát mu výchovný výprask před tolika lidmi? Co udělat, aby se situace ještě nezhoršila, ale zároveň se „pojistit, aby se příště
neopakovala? Je to, věru, tvrdý oříšek.
Další kapitolkou skýtající možnosti „být vtažen do
spárů trapasu“ jsou pro nekuřácké rodiče kuřáci.
Jelikož my, nekuřáčtí rodiče, neustále vštěpujeme
svým dětem, že kouření je škodlivé, naše děti poté,
kdy procházejí kolem osob kouřících, hlasitě
komentují jejich počin výkřiky: „To smrdí!“ nebo
„Proč ten pán kouří, když je to nezdravé?“ a podobně. Ani tyto situace nebývají příjemné. Pro žádnou
ze zúčastněných stran – tedy ovšem kromě našich
dětí – těm je to celkem ukradené, hlavně, aby
dostaly svoji odpověď. Zatím nejkrušnější chvilky
(co jsem slyšela nebo viděla) si v této oblasti prožila moje švagrová. Když s mým tříletým synovcem
procházeli kolem kouřícího pána, následovala již
zmíněná otázka: „Proč ten pán kouří?“ I jala se
moje švagrová vysvětlovati, že mu to třeba chutná
a že je to každého člověka vlastní rozhodnutí, jestli bude kouřit nebo ne. A milý synovec to uzavřel
(podotýkám, že velmi hlasitě a onomu muži to rozhodně nemohlo ujít) slovy: „Stejně brzo umře!“ Tolik
kapitolka trapasy s kuřáky.
Mně osobně naposledy horkou chvilku připravil můj mladší syn. Člověk by si řekl, jaký trapas
může způsobit 13-ti měsíční klučina? Mluvit ještě
souvisle neumí, tak co? A přesto, když jsem na
přebalovacím pultu svému drobečkovi měřila
v zadečku teplotu a ho to už ukrutně nebavilo, protože to trvalo dlouho a je přece tolik zajímavějších
věcí, než ležet na zádech, abych mu rychle natřela zadeček a dala čistou plenku, otřela jsem vlhkým ubrouskem digitální teploměr a dala mu ho do
ruky, aby si s tím „píp píp“ trošku pohrál. Jenže
chlapeček se najednou prudce otočil a já, abych
ho zachytila, jsem se k němu nahnula. Ve stejném
okamžiku on natáhl ruku a to vše ve zlomku vteřiny způsobilo, že mi zabodl zmiňovaný teploměr
hluboko do nosu. Opravdu to nebylo příjemné.
Když pominu bolest, proudy krve, šok atd., musím
konstatovat, že to nejhorší mě teprve čekalo.
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Vysvětlovat na ORL, co a jak se mi přihodilo. Přiznávám, že jsem tam šla poněkud s obavami, jak
budu svou nehodu vysvětlovat. Velice se mi ulevilo, když jsem zjistila, že ordinuje moje známá. Přesto ale, když jsem celá červená líčila, proč přicházím, přišly si sestřičky mou kuriozitu poslechnout .
Když jsem byla odeslána na rentgen a potkala
jsem tam známou, musela jsem znovu po otázce,
co tam dělám, líčit svůj příběh. A jelikož to bylo
v čekárně, neušlo mi, jak vedle sedícímu pánovi
cukají koutky. Ono když vám lékař napíše do vyšetřovací zprávy:“Včera syn mamince omylem vrazil
teploměr do nosu.“ a někdo to uslyší, asi celkem
slušně se baví. Mě ovšem čekalo ještě celou situaci několikrát znovu vylíčit příbuzným a známým
a také panu primářovi na ORL, který se ujme
„rekonstrukce“ mého nosu. Popravdě styděla jsem
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se hodně a řekla bych, že hlavně muži si ťukali na
čelo a říkali si, jak tohle mohla ta ženská dokázat?
Snad alespoň maminky, které mají nebo měly malé
dítě a vzpomenou si, jak se je všemožně v některých situacích snažily zabavit a dávaly jim do rukou
rozličné předměty, mě pochopí.
Tolik trapasy s dětmi. Na většinu z nich si s odstupem času vzpomeneme s úsměvem. Některé si
zapisujeme, abychom mohli svým dětem, až
budou dospělé, připomenout, jak horké chvilky
nám připravovaly. Závěrem už jen srdečné a velmi
upřímné přání sobě i všem rodičům: „Snažme se
zvládat trapasy s našimi dětmi co nejdůstojněji,
s nadhledem a s vírou, že z toho naše děti snad
vyrostou.“
Mgr. Marcela Haraštová

Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák, který se rozloučil
se svou činností za rok 2008 tradičně Vánočním posezením u cimbálu, má na letošní rok kalendář akcí
dost naplněn.
V únoru jsme byli pozváni na
Moravské bál do Prahy. Tato akce
byla velmi zdařilá. Vypravovali jsme
se na to s největší odpovědností.
Ples, který se konal v Národním
domě na Smíchově, byl zahájen
kolonou, kterou zahajoval náš soubor a díky tomu, že se nám podařilo dát dohromady ozdobné pantléky pro děvčata, tak podívaná to byla
překrásná.
Poté následoval hlavní program, který opět zahajoval soubor Hanák. Pak měly soubory dle režie
různá vystoupení a my končili jako poslední kolem
třetí ráno.Všichni jsme toho měli sice již dost, ale
dobrá nálada nás neopustila ani cestou domů,
i když se nám pokazil autobus.
Dojeli jsme až v 9 hod. a ve 12 hod. jsme již
vycházeli na tradiční vodění medvěda. Téměř celý
soubor za doprovodu muziky Troubečanka obešel
spoustu domů, ale na všechny, kteří nás čekali, se

nedostalo. To bychom končili až ráno. Ale po protančené noci to byl od našich členů výkon, který si
zasluhuje obdiv a uznání.
Letos máme zatím pozvání na slavnosti do Chropyně, Prostějova a na Hanáckou svatbu do Přerova. Jinak se samozřejmě již připravujeme na troubecké hody. Ve spolupráci s obecním úřadem
a hasiči vám opět chceme připravit pěkné sváteční odpoledne při muzice a tanci. Loni jsme byli mile
překvapeni velkou účastí diváků, a tak se na hojnou účast těšíme opět a řádně se na ni připravíme.
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Po hodech, v srpnu, máme pozvání na vystoupení do Bulharska a Chorvatska. Oba výjezdy
nemůžeme uskutečnit, a tak řešíme, kam se vydáme. A to jsme již odmítli nabídku FOSu z Prahy na
reprezentaci republiky na festivalu v Číně. Museli
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bychom si hradit letenky, a to je
finančně náročné.
Jinak vám letos chceme připravit
posezení u cimbálu trochu jinak,
než jste byli zvyklí, protože přitom
chceme oslavit 40. výročí založení
souboru Hanák.
Také náš malý soubor Hanáček,
pod vedením Evičky Vojtkové
a Marušky Raškové, vzkvétá do velkého ohlasu. Mají stále plný sál
a mnoho nabídek na vystoupení.
Děti se tam jen hrnou, a proto
budou mít i třídenní soustředění
v Dřevohosticích. Moc se na to již
těší a my jsme neskutečně rádi, že
nám roste tak velká základna pro
starší soubor.
Jsme moc rádi, že folklor v naší obci
má pokračovatele a my všichni se na vás těšíme
při pěkné písničce a zábavě.
Stanislav Vojtek,
vedoucí souboru

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo 29. 11. 2008 v Radslavicích, prakticky uzavřelo hasičský rok. Každý sbor
obdržel Zpravodaj OSH, který vlastně bilancoval
veškeré dění dobrovolných hasičů v okrese. Toto
shromáždění také schválilo výsledky hospodaření
OSH za daný rok a schválilo plán rozpočtu na rok
2009. Na tomto setkání byl zvolen nový starosta
OSH Přerov, kterým se stal Ing. Radek Hlavinka
z SDH Velká. Dále byl zvolen náměstek starosty
Jemelík Stanislav z SDH Radslavice.
V pátek 12. 12. 2008 jsme se sešli na výroční valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme přivítali starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územního odboru Přerov a starostu
krajského sdružení. V obsáhlé zprávě o činnosti se
hovořilo nejen o kladech, ale také o záporech, které náš sbor provází v každoroční dobrovolné činnosti. Součástí hodnotící zprávy byly i výsledky
hospodaření, jak s vlastními, tak i obecními prostředky.
Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši
aktivitu při brigádnické činnosti. Také nás ubezpe-

čil, že v rozpočtu
bude pamatováno na
obnovu vozového parku, jelikož stávající technika již dosluhuje. Zástupci kraje HZS nás pozdravili
svými zdravicemi a seznámili nás o změnách, které ve sdružení jsou anebo se připravují. Valná hromada schválila usnesení z valné hromady sboru.
Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu
konání valné hromady 62 členů.
Z toho je 11 mladých hasičů a 51 starších –
z nich je 8 žen, 31 mužů a 12 členů důchodového
věku.
V měsíci únoru jsme v Oplocanech na valné hromadě hodnotili činnost našeho okrsku. Období
masopustu jsme zakončili naším hasičským bálem.
Výbor sboru vyslovuje poděkování všem sponzorům a našim členům, kteří přispěli jak finančně, tak
svými dary do bohaté tomboly.
S příchodem nového roku 2009 začal nový
výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou
jednotku obce Troubky. Po celou zimu měli mož-
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nost naši členové a mladí hasiči
navštěvovat sportovní halu a tím
zvyšovat svou kondici pro letošní
rok. Také byla zahájena příprava
školení pro výjezdovou jednotku.
Výjezdová jednotka je proškolená
z radioprovozu, také řidiči byli proškoleni, proběhlo cyklické školení
velitelů a v měsíci dubnu bude cyklické školení strojníků a dále byla
jednotka proškolena na likvidaci
vos.
Soutěžní družstva se scházela
pravidelně jedenkrát za týden po
celou zimu. V současné době probíhá příprava dospělých na tradiční
Radslavickou přilbu, která proběhne 28. 3. 2009. Po loňských zkušenostech našeho družstva, které
soutěžilo na této náročné soutěži
poprvé, se hoši připravují v hasičské zbrojnici nebo na HZS územní
odbor Přerov.
Také přes zimní měsíce prováděli strojníci sboru a další členové
údržbu na technice.
V letošním roce čekají náš sbor
oslavy 115. výročí založení našeho
sboru. Veškerá činnost sboru je
zaměřena na přípravy oslav našeho sboru, všechny akce jsou pořáPodûkování starosty sdruÏení SHâMS Obce Troubky za orgadány pod hlavičkou oslav. Ve spo- nizaci a pomoc Mistrovství âR v poÏárním sportu muÏÛ a Ïen v Pﬁelupráci s obecním úřadem budou rovû 2008.
hlavní oslavy v měsíci září, termín
·kolení v˘jezdové jednotky
bude veřejnosti upřesněn.
2. května proběhne v kostele sv.
Markéty mše za zemřelé hasičky
a hasiče našeho sboru při vzpomínkovém aktu patrona všech hasičů svatého Floriána.
výbor SDH Troubky
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Paní Zima začala pomalu, ale jistě ukončuje svou tříměsíční misi,
sem tam se ještě nemůže se svým
následovníkem Jarem dohodnout,
kdy že přesně si své funkce převezmou, ale faktem je, že jí markantně ubývají síly, sníh už se jí
podaří zachovat jen v nejvyšších
polohách. Na to máme pádný
důkaz, když se půjdeme podívat na
silný proud v Bečvě. Na druhé straně však odkrývá to, co pod sněhem
bylo pečlivě ukryto. Nepořádek
kolem cest určitě nikomu radost
nedělá. Všichni se však na novou
tvář těšíme, první poslové jara –
sněženky – svou bílou barvou ožiZima, nezima, v zásypu musí b˘t pro zvûﬁ vÏdy dostatek potravy.
vily skalky a zahrádky a zlatý déšť
Právû zakrmuje Jiﬁí Vojtek.
bude dotvářet kulisu velikonočních
A co společenský život členů Hubertova cechu?
svátků.
Samozřejmě, že i příroda reaguje na příchod Myslivecký ples jste mohli navštívit v lednu. Na
nového ročního období, které se snažili myslivci březnové výroční schůzi jsme shrnuli minulý rok,
zvěři v revíru co nejvíce ulehčit. Dokrmování vše- připravili plány do budoucna, poděkovali těm, co
mi druhy krmiva bylo v letošní zimě více nutné než nám zachovávají přízeň, zabrouzdali do minulosti,
v těch předešlých. U zásypů, sypáků, krmelců jaké že to bylo, a jak to vypadá v současné době.
Co nás čeká v tomto čtvrtletí? Určitě pravidelné
a dalších krmných zařízení se podávalo menu
v podobě objemového krmiva – sena, jadrného nedělní dopolední brigády, kde po celý rok pracukrmiva – obilí, kukuřice a zvěř potřebovala i sůl jeme na zvelebení či opravách majetku, mysliveckých zařízení, na nových plánech v revíru, vyčišv soliskách.
Zajíce vidíte na poli při „honcování“ a první novo- tění remízků a osazení mysliveckých políček.
Už 17. května vám nabízíme návštěvu Burzy
rozené březňáčky jejich maminky hlídají jako oko
v hlavě, aby je ochránily před škodnou. Bažantí mysliveckých a rybářských potřeb na Konírně
kohout „ošlapává“ svůj harém slepic a běda tomu, kdo by se chtěl
z jeho soků přiblížit. To srnčí zvěr
má dobu svých námluv již dávno za
sebou. Už v minulém roce bylo
zaseto semínko nového života,
ovšem plod se v bříšku srny začne
vyvíjet až nyní, v příhodnějších klimatických podmínkách. Tento ojedinělý pochod přírody nazývají myslivci „utajená březivost“. Podívejte
se pořádně při cestě z Troubek do
Henčlova za rucovskou zatáčkou
směrem k letišti a určitě tam stádo
srnčí zvěře zahlédnete.
Tato fotografie jiÏ patﬁí minulosti…
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v Troubkách s ukázkami sokolníků,
soutěžemi pro děti, myslivečtí trubači se určitě budou chtít pochlubit,
čemu že se novému přiučili.
7. června se ozve soutěžní střelba na střelnici Na Vlažné při dalším
ročníku střeleb trojčlenných družstev O troubecký pohár. Startovní
pole podle předběžného zájmu
bude opět na vynikající úrovni.
Měsíc myslivosti oslavíme se svými přáteli a nejbližšími třetí červnovou sobotu a o týden později si to
rozdáme mezi sebou na střelnici
o to, kdo je ve sdružení nejlepší
střelec. Favorit, předseda sdružení
Stanislav Svozil, je veliký, sázkové
V minulém roce jsme nejen zainvestovali, ale i sami s pomocí ﬁemekanceláře na něj vypsaly minimálslníkÛ vybudovali pﬁístﬁe‰ek pﬁed Konírnou. Teì uÏ nás rozmary
ní kurz, ale ve střeleckém sportu je
poãasí nepﬁekvapí.
možno očekávat i překvapení.
Luděk Judas

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí příznivci chovatelů,
jaro je tu, i když nám lidem je zima, protože sněží, mrzne, ale zvířátka jaro cítí. Králíci mají hnízda
plná malých králíčků, holubi sedí na vejcích a do
líhní se shánějí vejce od drůbeže.
U nás v chovatelském areálu jsme v měsíci únoru pořádali 1. stolní posouzení králíků a holubů.
Účast nebyla moc velká, co se týče posuzovaných
zvířat. Na posuzování jsme pozvali našeho přítele
posuzovatele Huberta Dufka, který
k nám rád jezdí, protože je u nás
neustále nějaká změna k lepšímu.
Musím pochválit naši spřízněnou
organizaci ZO ČSCH z Tovačova,
která nám vytrhla trn z paty
a dovezla převážnou část zvířat na
posuzování. Spolupracujeme, vypomáháme si na výstavách a udržujeme spolu přátelské vztahy.
Dne 22. února 2009 byla výroční
schůze, kterou jsme měli na chovatelském areálu, protože už můžeme
topit v největší místnosti – holubářské, kde máme dostatek místa
a všichni se pohodlně usadíme

i s našimi pozvanými hosty ze základních organizací z Bochoře, Tovačova a Želátovic. Topení
a zvelebení holubářské místnosti byl největší počin
minulého roku.
V den výroční schůze se podařil kapitální čin, a to
záchrana týdenních králíčků, kterým uhynula matka. Osm osiřelých králíčků adoptovaly tři samice
přítele Miroslava Hubáčka. Jedná se o plemeno
český luštič a mají se čile k světu. Přikládám před-
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mět doličný, fotografii malých sirotků. Přála bych si, aby takových
malých zázraků bylo více a nejenom u zvířat.
Přejeme krásné prožití svátků
velikonočních a mnoho chovatelských úspěchů.
Troubečtí chovatelé

První stolní posouzení králíkÛ

V˘stavní kousek

Poﬁádnû nám vyhládlo

Pohled do zákulisí
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Zdravím všechny odpočinuté
zahrádkáře!
V kalendáři nám zima sice skončila, ale vypadá
to, že sluníčko nám začíná hřát pomalu, podle
předpovědí se má objevit až v dubnu. Všichni už
se těšíme na to, jak zaboříme prsty do hlíny a na
první rozkvetlé kytky. Takže nezoufejte – jaro je
tady!
Letos rady udílet nebudu, protože už bych se jen
opakovala a všichni už máte určitě přes zimu
nastudováno. Mám pro vás proto jen pár slov
o řezu dřevin, které se budou hodit začínajícím
sadařům:
Stromy dobírají poslední zásoby vegetačních
rezerv, aby začaly rašit a kvést. Jestliže jsme
v zimě nebo příliš brzy na jaře provedli silný řez
koruny, nedotkli jsme se sice zásob v kmeni, ale
při rašení a růstu budou mít pupeny energii na růst
a bujnost, takže poroste především dřevo.
Pokud začneme s řezem po
odkvětu, přírůstky budou

slabší a kratší a tudíž plodné. Řez za zelena je
řezem pro plodnost stromů. Nemá tedy smysl spěchat. Stačí, když pilku a nůžky vezmeme do ruky
až v květnu. Nebojte se prořezat strom do větší
hloubky a pusťte do koruny slunce, aby všechny
větve a listy byly co nejvíce osvětleny.
Není to můj výmysl, ale tohle radí renomovaní
odborníci. Takže čekejte!
S tímto se s vámi loučím a ještě jdu zalézt do
doupátka.
Myška Sázelka

Keramick˘ krouÏek
S novým rokem 2009 bych se chtěla v pár řádcích zmínit o práci keramického kroužku při ZŠ a MŠ Troubky. Na začátku školního roku se
noví žáci naučili pracovat s hlínou, glazovat, zdobit keramiku
a začali vytvářet menší výrobky, které už si doma určitě vystavili. Starší žáci loni na podzim vytvořili množství výrobků, mezi
nimiž byli krásní velcí andílci. Ty jste měli možnost vidět na
prosincové výstavce při rozsvěcení vánočního stromu. Na ní
jste mohli zhlédnout i andílky dospělých, kteří navštěvují večerní kroužek. Jejich výrobky časem získávají na kvalitě a rozhodně se nemusí stydět některý věnovat jako narozeninový dárek někomu
blízkému nebo si jím vyzdobit pokoje.
Tímto bych chtěla do dalších kurzů
pozvat i nové páry šikovných rukou.
Nemusíte se bát, že byste práci s hlínou
nezvládli, když to dokážou vaše děti a vnuci.
Určitě si domů odnesete nějakou misku, hrníček nebo figurku, ale hlavně budete mít
radost z toho, co vytvoříte a co si v žádném
obchodě s keramikou nekoupíte, protože
to bude jenom váš originál.
M. Franková
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Obãanská beseda – ochotnické divadlo
V sobotu 7. února 2009 sehrál divadelní soubor
Občanské besedy Troubky před domácím obecenstvem reprízové představení situační komedie
Pavla Němce Amant. Před slušně zaplněným
sálem kulturního domu se odvíjel zamotaný příběh
lásky mladé flétnistky Káti a takřka odpromovaného inženýra Radka, opět v podání Lenky Vojtkové
a Adama Večeři. Oproti premiérovému představení však došlo v textu k úpravě, když se v epilogu
chystají k uzavření sňatku Radek s Káťou a nikoliv
pan Pavel s matkou. Potlesk a především smích
nás utvrzoval v přesvědčení, že toto divadelní představení patří k našim nejzdařilejším kusům, ve kterém, kromě výše zmíněných, dále excelovala Teta
Emilka v podání Jany Navrátilové, přitroublý policista Libora Dočkala, zaskočený pan Pavel –
Amant – Petra Mlčocha a matka – dohazovačka –
Ilony Zatloukalové.
Toto představení bylo pro náš soubor poslední
veřejnou zkouškou před premiérovou účastí na
přehlídce v Kojetíně. Příjemné zázemí kojetínské
sokolovny nás pak ve čtvrtek 19. března před půl
sedmou večer přivítalo a spolu s naším technickým personálem jsme se začali připravovat na
večerní představení, které mělo začínat ve 2000

hodin. Seznámili jsme se s prostorem jeviště,
postavili kulisy a hned poté se aktéři představení
začali „maskovat“. Na všech byla sice patrná dobrá nálada, ale s blížící se dvacátou hodinou se také
zvyšovala nervozita nás všech. A pak to vypuklo.
Zpočátku jsem měl z představení dobrý pocit, ale
posléze se začala objevovat tu menší, tu větší
„okýnka“, která samozřejmě částečně snižovala
úroveň představení. Naštěstí se publikum bavilo.
A o to nám především šlo. V předních sedadlech
ovšem seděla porota, která si dobře všímala všech
chyb našeho představení. Po skončení hry jsme
ovšem nebyli publikem vypískáni, ale potlesk nám
potvrdil, že divákům se přestavení líbilo.
Kritické hodnocení však přišlo až na sezení
s porotou. Ta nás pochválila za to, jak máme mladý soubor, a že jsme si vybrali hru českého autora. Pak nám ovšem porotci postupně vytýkali chyby, kterých jsme se dopustili. Po důkladném
rozboru našeho představení jsme ještě několik
minut pokračovali v diskusi s porotci a kolem 2300
hodin jsme se s kojetínskou sokolovnou rozloučili
a vydali se k domovu. Cestou jsme samozřejmě
důkladně probírali kritické výhrady porotců a v této
debatě jsme ještě nějakou dobu pokračovali v naší
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divadelní šatně. Nakonec se však většina z nás shodla na tom, že jsme opravdu čiří amatéři a snažíme se hrát ochotnické divadlo především pro troubecké
publikum, které se na našich představeních většinou dobře baví.
V neděli 22. března se pak ještě několik členů souboru vypravilo do Kojetína
znovu, a to aby se podívali na slavnostní vyhodnocení přehlídky, ale především,
aby shlédli divadelní představení divadelního souboru z Ořechova Babička
v trenkách. Nezískali jsme sice žádné
ocenění, s tím jsme však víceméně počítali, ale výborně jsme se pobavili na
skvělém představení ořechovského divadla. A naše účast na přehlídce v Kojetíně zcela jistě také nebyla poslední.
Vyslechnout si potlesk publika i jinde než
v Troubkách za to určitě stojí, a to i kdyby náš výkon měla porota opět strhat.
Radek Brázda
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky – Zhodnocení ãinnosti roku 2008
Výkonný výbor TJ Sokol Troubky svolal na pátek
13. března do přísálí kulturního domu jednání 18.
valné hromady, které mělo na programu hodnocení uplynulého roku.
Příchozí delegáty valné hromady vítaly příjemné
melodie místní dechové kapely, která měla zkoušku na hlavním sále. Příjemný poslech si delegáti
užívali do zahájení valné hromady, při vystoupení
předsedy tělovýchovné jednoty a dalších členů pracovního předsednictva byla dříve příjemná hudba
již na obtíž.
Předseda TJ Antonín Ticháček ve svém vystoupení seznámil delegáty valné hromady s činností
výkonného výboru, který v průběhu uplynulého
roku řídil chod tělovýchovné jednoty a řešil záležitosti sportovního i ekonomického charakteru.
Seznámil delegáty s plněním rozpočtu za rok 2008,
s hlavními zdroji příjmů tělovýchovné jednoty, které tvoří příjmy z hospodářské činnosti a příspěvky
od obce, státu a Sazky.
Připomněl, že stálým garantem podpory sportu
v obci je Zastupitelstvo obce Troubky, které každým rokem uvolňuje z rozpočtu obce finanční prostředky na provoz sportovních zařízení a činnost
jednotlivých sportovních oddílů.
Mimo materiální pomoc při úpravě sportovních
areálů bylo převedeno z rozpočtu obce na účet TJ
450 000 Kč. Státní a krajské orgány přispěly na
provoz a údržbu 150 000 korun, Sazka prostřednictvím ČSTV se stále opožďuje s plněním závazků a v roce 2008 vyplatila TJ pouze 39 000 z plánovaných 91 000 korun.
U výdajových položek zdůraznil, kde se podařilo
ovlivnit výdaje úsporou provozních nákladů, jednalo se o vodné, stočné a částečně el. energii,
ostatní položky se vešly do rozpočtovaných hod-

not. Připomněl delegátům, že cílem pro letošní rok
musí být opět snížení spotřeby energií jak u plynu,
tak především u el. energie, aby finanční náklady
těchto dvou rozpočtovaných položek nepřesahovaly 100 000 korun.
Z vystoupení hospodářky tělovýchovné jednoty
paní Brázdové zveřejňujeme:
Příjmy TJ v roce 2008 činily . . 1.335 966 Kč
výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.456 018 Kč
Příjmy z pronájmů činily. . . . . . . 360 590 Kč
Sportovní hala byla v roce 2008 využívána pro
sportovní aktivity místními oddíly a cizími organizacemi v celkovém objemu 1.661 hodin, mino provoz posilovny.
V závěru valné hromady delegáti schválili rozpočet výkonného výboru pro rok 2009, který počítá
s příjmy 888 000 korun a s výdaji 854 000 korun.
Plán činnosti na rok 2009 zahrnuje výkonným
výborem připravené navýšení finančního podílu na
provozních nákladech za užívání sportovní haly
oddíly tělovýchovné jednoty.
V plánu činnosti jsou také vyjmenovány aktivity
stavební údržby (areálu na Záhumení, sportovní
haly) a plán investičních akcí oddílu fotbalu pro rok
2010 (nové zastřešení šaten oddílu fotbalu
a zastřešení části prostoru pro diváky na fotbalovém hřišti).
Předseda tělovýchovné jednoty na závěr poděkoval všem sponzorům, kteří finančně podporují
činnost jednotlivých oddílů, ale především Obecnímu úřadu v Troubkách za finanční příspěvky na
činnost a provoz sportovních zařízení, ale také
materiální výpomoc při údržbě sportovních areálů.
Antonín Ticháček

TJ Sokol Troubky – oddíl kopané
Vítěz turnaje Gold – Sokol Troubky
Muži Sokol Troubky dosáhli mimořádného úspěchu na zimním fotbalovém turnaji v Olomouci –
Holici na umělé trávě. V konkurenci deseti týmů
z vyšších tříd obsadili překvapivé, ale naprosto

zasloužené 1. místo. V celém turnaji neokusili hořkost porážky a zaslouženě si odvezli kompletní
sadu dresů Nike a pěkný pohár.
V tabulce střelců si výborně počínal Oldřich Stískal, který vstřelil na tomto turnaji 8 branek a stal se
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nejlepším střelcem turnaje.
Výbor oddílu kopané gratuluje k tomuto velkému
úspěchu v zimní přípravě a věří, že se tento úspěch
promítne i do jarní mistrovské sezóny.
Pavel Němčák

Jednotlivé výsledky:
Troubky
Troubky
Troubky
Troubky
Troubky
Troubky
Troubky

–
–
–
–
–
–
–

Náměšť
HFK „B“
Přerov
Mor. Třebová
Hranice
Dolany
Určice

3:0
2:2
2:1
2:2
2:2
5:1
3:3

Finálová skupina – GOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Troubky
HFK „B“
Přerov
Hranice
Určice
Dolany

5
5
5
5
5
5

2
2
2
1
1
1

3
3
2
2
2
0

0
0
1
2
2
4

14:9
12:9
17:11
8:9
10:15
8:16

9
9
8
5
5
3

LOS – SOKOL TROUBKY – ODDÍL KOPANÉ – JARO 2009
NEDĚLE 5. 4.
„A“
JESENEC – TROUBKY

16.00
autobus 13.45

SOBOTA 4. 4.
NEDĚLE 5. 4.
SOBOTA 11. 4.

„B“
DOR
„A“

TROUBKY – ZÁŘÍČÍ
TROUBKY – ČERVENKA
KLENOVICE – TROUBKY

NEDĚLE 12. 4.
NEDĚLE 12. 4.
NEDĚLE 19. 4.
NEDĚLE 19. 4.

„B“
DOR
„A“
„B“

TROUBKY – VLKOŠ
TROUBKY – URČICE
TROUBKY – BĚLOTÍN
MAJETÍN – TROUBKY

SOBOTA 18. 4.

DOR

NÁMĚŠŤ – TROUBKY

16.00
10.30
16.00
autobus 14.45

16.00
10.30
16.30
16.30
auta 15.30

14.15
auta 12.45

NEDĚLE 26. 4.

„A“

ČECHOVICE – TROUBKY

16.30
autobus 14.45

NEDĚLE 26. 4.

„B“

BOCHOŘ – TROUBKY

16.30
auta 15.30

SOBOTA 25. 4.

ŽÁCI

MOŠTĚNICE – TROUBKY

14.00
auta 13.00

NEDĚLE 26. 4.
NEDĚLE 3. 5.
SOBOTA 2. 5.
NEDĚLE 3. 5.
NEDĚLE 3. 5.

DOR
„A“
„B“
ŽÁCI
DOR

TROUBKY – CHVÁLKOVICE
TROUBKY – NOVÉ SADY
TROUBKY – LOBODICE
TROUBKY – BRODEK
KOZLOVICE – TROUBKY

SOBOTA 9. 5.

„A“

PLUMLOV – TROUBKY

10.30
16.30
16.30
13.45
13.30
auta 12.30

16.30
autobus 14.45

NEDĚLE 10. 5.
NEDĚLE 10. 5.

„B“
ŽÁCI

TROUBKY – KŘENOVICE
MAJETÍN – TROUBKY

16.30
14.15
auta 13.15
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NEDĚLE 10. 5.
NEDĚLE 17. 5.
SOBOTA 16. 5.

DOR
„A“
„B“

TROUBKY – OPATOVICE
TROUBKY – LIPNÍK
BRODEK – TROUBKY

NEDĚLE 17. 5.
SOBOTA 16. 5.

ŽÁCI
DOR

TROUBKY – LOBODICE
NEMILANY – TROUBKY

SOBOTA 23. 5.

„A“

BRODEK - TROUBKY

10.30
16.30
16.30
auta 15.30

13.45
14.00
auta 12.30

16.30
autobus 15.15

NEDĚLE 24. 5.
NEDĚLE 24. 5.

„B“
ŽÁCI

TROUBKY – POLKOVICE
VLKOŠ – TROUBKY

NEDĚLE 24. 5.
NEDĚLE 31. 5.
SOBOTA 30. 5.

DOR
„A“
„B“

TROUBKY – KOJETÍN
TROUBKY – NÁMĚŠŤ
ČEKYNĚ – TROUBKY

SOBOTA 30. 5.

ŽÁCI

ÚJEZDEC – TROUBKY

16.30
10.00
auta 9.00

10.30
16.30
16.30
auta 15.30

10.00
auta 9.00

NEDĚLE 31. 5.

DOR

VRAHOVICE – TROUBKY

10.30
auta 9.00

NEDĚLE 7. 6.

„A“

KOŽUŠANY – TROUBKY

16.30
autobus 15.00

SOBOTA 6. 6.
NEDĚLE 7. 6.
NEDĚLE 14. 6.
NEDĚLE 14. 6.

„B“
DOR
„A“
„B“

TROUBKY – MOŠTĚNICE
TROUBKY – BĚLOTÍN
TROUBKY – MOSTKOVICE
UHŘIČICE – TROUBKY

SOBOTA 13. 6.

DOR

ŽELÁTOVICE – TROUBKY

16.30
10.30
16.30
16.30
auta 15.30

14.15
auta 13.00

NEDĚLE 21. 6.

O POHÁR HANÉ – HASIČI

Malá kopaná
25. prosince 2008 se v troubecké sportovní hale konal již 17. ročník Vánočního turnaje v kopané, jehož tradičním pořadatelem je tým 1. FC SLZA. Tento turnaj se vyznačoval velkou vyrovnaností
většiny mužstev a konečným vítězem se nakonec stalo mužstvo AC Milán „Z“. Zvítězilo však jen díky
lepšímu rozdílu celkového skóre před druhým v pořadí, mužstvem FC For Fun. Výsledky všech zápasů – konečná tabulka – jsou uvedeny níže.

Výsledky XVII. ročníku Vánočního turnaje
Jednotlivé zápasy (hrálo se systémem každý s každým):
1. FC SLZA – FC For Fun
3–1
LOST – Polohrubá mouka
1–2
Vlk na třináct – AC Milán „Z“
5–4
LOST – Vostok Odin
3–3
Polohrubá mouka – 1. FC SLZA
0–3
FC For Fun – AC Milán „Z“
2–2
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1. FC SLZA – Vostok Odin
LOST – Vlk na třináct
1. FC SLZA – AC Milán „Z“
FC For Fun – Vostok Odin
Polohrubá mouka – Vlk na třináct
FC For Fun – LOST
AC Milán „Z“ – Vostok Odin
Vlk na třináct – 1. FC SLZA
AC Milán „Z“ – LOST
Vlk na třináct – Vostok Odi
Polohrubá mouka – FC For Fun
1. FC SLZA – LOST
Polohrubá mouka – Vostok Odin
Vlk na třináct – FC For Fun
AC Milán „Z“ – Polohrubá mouka

2–0
0–2
1–5
3–1
1–1
4–0
3–1
2–1
4–1
2–3
1–3
3–5
2–1
2–3
6–2

Konečné pořadí:
1. AC Milán „Z“
2. FC For Fun
3. Vlk na třináct
4. 1. FC SLZA
5. Polohrubá mouka
6. Vostok Odin
7. LOST

24:12
16: 9
14:12
13:13
8:15
9:15
10:18

13 bodů
13 bodů
10 bodů
9 bodů
7 bodů
4 body
4 body

Nejlepší střelec a brankař turnaje:
Nejlepší střelec turnaje: Lumír Stoklásek (AC Milán „Z“) – 8 vstřelených gólů
Nejlepší brankař turnaje:Tomáš Vinkler (FC For Fun) – 9 obdržených gólů
Karel

Zápas v Henãlovû
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Mistrovství svûta 2008 – Armwrestling, Kelowna, Kanada
Na 30. Mistrovství světa v armwrestlingu (přetláčení rukou – „páka“)
2008 v kanadské Kelowna reprezentovaly obec Troubky Lenka Vojtková
a Markéta Vojtková.
Klání probíhalo od 30. listopadu do
9. prosince 2008. Zúčastnilo se 38
zemí. Závody začaly úterním vážením
závodníků pro všechny kategorie, kdy
se soutěžící rozdělili do váhových
kategorií. Ve čtvrtek soutěžili junioři,
master a disabled na levou ruku.
Markéta Vojtková obsadila 4. místo
v kategorii Juniorky do 60 kg. V pátek
se soutěžilo na pravou ruku a Markéta obsadila 6. místo. V sobotu soutěžili senioři na levou ruku a v neděli na
pravou ruku. V kategorii Ženy do 60
kg obsadila Lenka Vojtková 9. místo
na levou a 7. místo na pravou ruku.
Markéta Vojtková získala v kategorii
žen 16. místo na levou ruku a 12. místo na pravou.
Ing. Lenka Vojtková
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Woman Left 60
1. Larina, Ekaterina (RUS)
2. Kartseva, Irina (RUS)
3. Andersson, Heidi (SWE)
4. Skoryk, Olena (UKR)
5. Shlizhevskaya, Olga (KAZ)
6. Debnarova, Lucia (SVK)
7. Ostrowska, Malgortzata (POL)
8. Ansone, Endija (LAT)
9. Vojtková, Lenka (CZE)
10. Arnold, Tracey (CAN)
11. Bonkova, Veronika (BUL)
12. Da Silva, Oares (BRA)
13. Yalcinkaya, Seval (TUR)
14. Cook, Laura (CAN)
15. Soares, Juliana (BRA)
16. Vojtková, Markéta (CZE)
17. Shishkova, Ekaterina (UZB)
18. Yeginbayeva, Nazerke (KAZ)

Woman Right 60
1. Andersson, Heidi (SWE)
2. Larina, Ekaterina (RUS)
3. Debnarova, Lucia (SVK)
4. Bonkova, Veronika (BUL)
5. Skoryk, Olena (UKR)
6. Kartseva, Irina (RUS)
7. Vojtková, Lenka (CZE)
8. Shlizhevskaya, Olga (KAZ)
9. Yalcinkaya, Seval (TUR)
10. Ansone, Endija (LAT)
11. Ostrowska, Malgortzata (POL)
12. Vojtkova, Markéta (CZE)
13. Cook, Laura (CAN)
14. Malaquis Soares Da Silva, Damaries(BRA
15. Soares, Juliana (BRA)
16. Shishkova, Ekaterina (UZB)
17. Arnold, Tracey (CAN)
18. Yeginbayeva, Nazerke (KAZ)

Girls Left 60
1. Karpukhina, Anastasiya (RUS)
2. Malaquis Soares Da Silva, Damaries (BRA)
3. Nikisheva, Tatyana (RUS)
4. Vojtková, Marketa (CZE)
5. Yeginbayeva, Nazerke (KAZ)
6. Cook, Laura (CAN)

Girls Right 60
1. Karpukhina, Anastasiya (RUS)
2. Malaquis Soares Da Silva, Damaries (BRA)
3. Yeginbayeva, Nazerke (KAZ)
4. Nikisheva, Tatyana (RUS)
5. Cook, Laura (CAN)
6. Vojtková, Marketa (CZE)

Vybrali jsme pro Vás
Co to znamená, když se řekne
ŠALAMOUNSKÝ ROZSUDEK
= moudré rozhodnutí, přeneseně
vytáčka, vyhýbavá rada
V 10. století dosáhl Izrael vrcholu svého rozkvětu,
neboť jeho král Šalamoun (asi 970–931 př. n l.) byl
skvělým politikem, diplomatem, obchodníkem
i správcem říše. Válečná střetnutí vystřídala doba
poklidu, který umožňoval rozvoj obchodu, ale dával
i prostor k reorganizaci vojska a státní správy
i k rozsáhlé stavební činnosti. Tehdy vznikl v Jeruzalémě např. chrám s proslulou Zdí nářků. Po vzoru jiných vládců vytvořil i Šalamoun královský dvůr
s rozsáhlým harémem. Údajně měl sedm set manželek, z nichž jedna byla dcera egyptského faraóna, a dalších tři sta milenek.
Šalamoun byl známý nejen svou láskou k bohatství a rozkoším, ale proslavil se důvtipem a moudrostí, které se přišla poklonit i královna ze Sáby.
Traduje se o něm následující příběh: předstoupily
před něj dvě ženy, které tvrdily, že jsou matkou

téhož dítěte a vzájemně se obviňovaly, že ta druhá nechala vlastní dítě zemřít a přisvojila si dítě druhé ženy. Šalamoun je vyslechl a poté přikázal vojákovi, aby dítě mečem rozťal na dvě poloviny
a každé ženě dal půlku. Tehdy se ukázalo, kdo byla
skutečná matka. Byla to žena, která Šalamouna
prosila, aby dítě nechal žít a dal je její sokyni.
Moudrý Šalamoun jí jako matce dítě předal.
S králem Šalamounem je spojována Píseň písní,
ač vznikla pravděpodobně později. Tento soubor
staré hebrejské milostné poezie obsahuje vedle
milostných písní a básní i básně spojené se starými svatebními obřady.
Po Šalamounově smrti došlo k rozdělení původně jednotného království na severní (izraelské)
a jižní (judské). Davidovská dynastie, k níž Šalamoun patřil, vládla v judském království do r. 587
př.n.l.
LK
PRAMEN: PROČ SE ŘÍKÁ… (S. Kovářová)
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Divadelní soubor Obãanské besedy Troubky
Vás srdeãnû zve na divadelní pﬁedstavení pohádkové hry

Jaroslav Kolodûj

Jak ãert vyletûl z kÛÏe
Pﬁedstavení bude uvedeno

v sobotu 18. 4. 2009 v 19.30 hodin
v sále Kulturního domu v Troubkách

a v nedûli 19. 4. 2009 v 15.00 hodin
tamtéÏ.
Vstupné: mládeÏ a dospûlí 40 Kã, dûti do 15 let 20 Kã.
Zveme v‰echny pﬁíznivce
troubeckého ochotnického divadla !!!
Práva k provozování této hry zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura,
obãanské sdruÏení, Krátkého 1, 190 03 Praha 9.

Z pﬁedstavení hry Amant v Kojetínû.
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Zadáno pro Ïeny
Kokosové pásky
Potřeby:
250 g hl. mouky, 50 g mletého cukru,100 g jemného kokosu, 180 g tuku (Hera, Stella), šťávu
z poloviny citronu, polévková lžíce rumu, 2 kávové lžičky kakaa.
Postup:
těsto zpracujeme, rozválíme na tenké plátky,
nakrájíme na asi 2cm proužky nebo vložíme do
vymaštěných rohlíčkových forem, zvolna upečeme. Proužky a rohlíčky slepujeme máslovou
nádivkou nebo marmeládou. Konce můžeme
máčet v čokoládě nebo v bílé polevě.

âokoládové croissanty
Máte rádi croissantové rohlíčky? Můžete si je připravit sami.
Potřeby:
lístkové těsto, čokoládová nádivka.
Nádivka:
1 zakysaná smetana, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce mletého cukru, smíchat v tuhou nádivku. Pokud máte
rádi sladší nádivku, přidejte cukr.
Postup:
lístkové těsto rozválíme na 1cm šířku, rádýlkem
nakrájíme trojúhelníky, naplníme nádivkou, smotáme a tvoříme rohlíčky. Pečeme v dobře vyhřáté troubě.

Obalovaná steh˘nka
Potřeby:
kuřecí stehýnka, mrkev, celer, bílé víno, 1 citron,
hladká mouka, vejce, strouhanka, pepř, sůl, olej
na smažení.
Postup:
nejprve připravíme marinádu: nastrouháme
mrkev, celer, zalijeme vínem a vymačkáme
citron, okořeníme. Kuřecí stehýnka zahrneme
zeleninovou marinádou a necháme odležet do
druhého dne. Před přípravou maso zbavíme
marinády, obalíme v mouce, vejci a strouhance,
usmažíme. Podáváme s bramborami.
JS
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Humor
„Tak jsem vám, sousedko, dala minul˘ t˘den do novin inzerát, Ïe hledám hodného
muÏe.“
„A dostala jste nûjakou nabídku?“
„Spoustu a v‰echny znûly stejnû: MÛÏete si vzít toho mého.“
„Jak léãí chﬁipku Angliãan, Francouz a âech?“ „???“
„Angliãan si vezme lahviãku dobré whisky a zajde si ji vypít do svého klubu, kde stráví cel˘
den. Francouz si vezme lahviãku dobrého koÀaku a zajde si ji vypít ke své milence a zde stráví
cel˘ den. âech si vezme lahviãku moãi a jde na zdravotní stﬁedisko, kde stráví cel˘ den.“
„Haló, pane,“ kﬁiãí lékárník za muÏem, kter˘ uÏ vychází ze dveﬁí, „vraÈte se! Místo
prá‰ku na bolesti jsem vám omylem dal cyankáli.“
„A je v tom nûjak˘ rozdíl?“
„To tedy je! Cyankáli je o patnáct korun draÏ‰í!“
„Proã jsi zru‰il zasnoubení s RÛÏenou, vÏdyÈ jste se mûli na jaﬁe brát?“
„Ano, ale kdyÏ jsem vidûl s jakou silou prá‰í koberce, rozmyslel jsem si to!“
Mezi lékaﬁi: „Ale, vãera jsem byl volán k nemocnému a neÏ jsem tam dojel, bylo uÏ
pozdû!“
„Proboha, snad nezemﬁel ?!“
„Ne, uzdravil se!“
Svatební hostina v plném proudu: „Och, drahou‰ku,“ nakloní se Ïenich k nevûstû, „ani neví‰,
jak se tû‰ím, aÏ bude noc a hosté odejdou.“
Zardûla se panna nevûsta a cudnû za‰eptala: „Já se uÏ také moc tû‰ím.“
„Opravdu?“ povídá ‰Èastn˘ Ïenich, „tebe taky tak tlaãí boty?“
Chlapec ﬁíká svému kamarádovi: „Maminka se vÏdycky rozãiluje, kdyÏ táta pﬁijde
domÛ a nechá leÏet ‰aty na podlaze.“
„A proã je neuklidí?“
„ProtoÏe v nich je‰tû je.“
ManÏelé se chystají na náv‰tûvu. MuÏ se ptá: „Vûru‰ko, co myslí‰, kterou ko‰ili si mám vzít, tu
bez dvou knoflíãkÛ nebo tu se ‰pinav˘m límeãkem?“
Zku‰en˘ advokát pouãuje mladého kolegu: „U soudu mluvte co nejdéle. âím déle budete
hovoﬁit, tím déle bude vá‰ klient na svobodû!“
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Informace obãanÛm
Lékařská služba v Troubkách
MUDr. Lydie Sedláčková, telefon: 603 494 467
Ordinační hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

900 – 1500 hod.
1230 – 1800 hod.
900 – 1500 hod.
900 – 1430 hod.
955 – 1400 hod.

MUDr. Jaroslav Šindelář, telefon: 603 209 308
Ordinační hodiny: Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

900 – 1100 hod.
700 – 1000 hod.
900 – 1100 hod.
zavřeno
700 – 1000 hod.

1300 – 1600 hod.
zavřeno
1300 – 1500 hod.
1300 – 1800 hod.

Objednávky k ošetření přijímáme v pondělí a ve čtvrtek na telefonu 605 286 655.

Reklama

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

Vyluštěnou tajenku můžete zaslat do 11. 6. 2009 na Obecní úřad v Troubkách, dědina 286/29, 75102 Troubky
a vylosovaní výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA:.............................................................................................................................................................
JMĚNO A ADRESA:.........................................................................................................................třída:……….
Správné odpovědi z minulého čísla: SNĚHULÁCI, PROSINEC, PERNÍČEK, PEŘINA, PRINCEZNA.
Vylosovaní výherci: Kateřina Dohnalová, Eliška Brožková, Tereza Kamelandrová, Jan Kamelandr, Jiří Skopal, Karolína Lehká,
Lucie Pizúrová, Terezie Burianová, Marie Jurečková, Lenka a Iveta Jakešovy.
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