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Slovo úvodem
VáÏení obãané,
doba odpoãinku v novém roce je za námi, ubûhl ãas novoroãních pﬁedsevzetí, masopustních radovánek
a pﬁíjemného sledování televize v dobû olympijsk˘ch her. K novoroãním akcím patﬁí Tﬁíkrálová sbírka,
která nás opût vyná‰í na nejvy‰‰í stupeÀ solidarity v okrese. Sv˘mi 53 214 Kã jsme opût mezi
nej‰tûdﬁej‰ími obcemi v okrese. Dûkujeme v‰em, kteﬁí pﬁispûli do sbírky. Letos bude ãást v˘tûÏku vyuÏita
i na pomoc lidem postiÏen˘m siln˘m zemûtﬁesením na Haiti.
Dobrou tradicí se stává domácí zabijaãka v obci, letos k ní pﬁibyla i soutûÏ o nejlep‰í koláã.
Zima se sice stále nevzdává vlády, ale den ze dne se více hlásí jarní poãasí. Zahradníci a drobní pûstitelé
zaãínají s pﬁípravou na jaro. První semínka uÏ vystrkují ve sklenících zelené hlaviãky.
Letos nás ãekají volby do Poslanecké snûmovny âR a komunální volby. KaÏd˘ voliã by mûl vyuÏít své
právo volit a dát hlas tomu, komu vûﬁí.
V‰em ãtenáﬁÛm Zpravodaje pﬁejeme pohodu pﬁi ãtení ãasopisu a pûkné poãasí na jarní práce.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
Po několika mírnějších zimách jsme si letos
určitě dostatečně užili pravého zimního počasí.
Přívaly sněhu zahalily do bílého hávu i naši obec,
a také mrazivých dnů bylo podstatně více než
v předešlých letech. Jen toho sluníčka bylo málo,
a tak jistě mnohé z nás přepadala smutná
a zádumčivá nálada. V těchto dnech se již můžeme těšit z prvních jarních dnů a paprsky slunce
nás příjemně ohřívají.
V loňském roce také obec pocítila dopady
celosvětové hospodářské krize. Výrazným způ-

sobem se totiž snížily naše příjmy plynoucí z jednotlivých rozdělovaných daňových výnosů. Byli
jsme proto nuceni provádět rozpočtová opatření,
kterými jsme snižovali předpokládané příjmy
a rovněž výdajové položky, abychom udrželi
vyrovnaný rozpočet. Na straně výdajů jsme tak
nemohli realizovat některé projekty, především
ve fázi zpracování projektové dokumentace. Pro
porovnání vám nabízím srovnání daňových příjmů za období posledních 3 let.

Plnění daňových příjmů ve sledovaném období 1–12 let 2007–2009
V roce 2007 jsme ve sdílených daňových příjmech (mimo daň z nemovitostí) měli k dispozici celkovou částku 12 939 957 Kč, v roce 2008 (mimo daň z nemovitostí) pak celkovou částku 14 887 548
Kč a za rok 2009 nám na sdílených daňových příjmech „přiteklo“ do rozpočtu obce 12 769 381 Kč.
Rozdíl oproti roku 2007 činí – 170 576 Kč, vyjádřeno v % – jsme skončili na 98,7 % daňových příjmů roku 2007. Rozdíl oproti roku 2008 činí – 2 118 167 Kč, vyjádřeno v % – jsme na 85,8 % daňových příjmů roku 2008.

Dopady krize jistě postihly přímo i mnohé obyvatele naší obce. Jednotlivé firmy, společnosti
a další podnikatelské subjekty byly nuceny
s ohledem na snížení počtu zakázek propouštět

a nová pracovní místa k dispozici prakticky nebyla. Míra nezaměstnanosti v naší obci dosáhla
začátkem letošního roku nejvyššího čísla za
posledních několik let. V prosinci 2009 bylo v evi-
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denci Úřadu práce celkem 95 uchazečů o práci
z naší obce a míra nezaměstnanosti činila 9,9 %,
na celém okrese Přerov byla míra nezaměstnanosti 12.3 % a na celém území republiky pak
9,2 %. Pro srovnání v prosinci 2008 byla míra
nezaměstnanosti v naší obci totožná, tj. činila
9,9 %, na celém území okresu Přerov byla míra
nezaměstnanosti 8,0 % a republiková čísla uváděla 6,0 % míru nezaměstnanosti. V měsíci únoru 2010 ovšem situace s nezaměstnanými v obci
byla podstatně horší. Míra nezaměstnanosti totiž
činila v naší obci 11,9 %, přičemž v evidenci Úřadu práce bylo z naší obce celkem 115 uchazečů.
Míra nezaměstnanosti v okrese Přerov pak činila 13.4 % a na celém území republiky byla průměrná míra nezaměstnanosti 9,9 % (zdroj:
http//portal.mpsv.cz).
Obec má při řešení dopadů hospodářské krize sice malé možnosti, ale aspoň částečně může
pomoci. V loňském roce jsme prostřednictvím
Úřadu práce přijali k výkonu veřejně prospěšných
prací v naší obci celkem 4 místní nezaměstnané
a pro letošní rok hodláme tento stav ještě o jednu pozici navýšit. V rámci těchto prací počítáme
jak s každoročními pracemi na údržbě veřejné
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zeleně, tak také s pracemi stavebního charakteru, například budeme v letošním roce rozšiřovat
urnový háj na místním hřbitově a dláždit další
místo na kontejnery pro tříděný odpad.
V letošním roce budou zahájeny a realizovány
větší i menší investiční akce. V letních měsících
bude podstatně zkomplikovaná dopravní situace
v naší obci, jelikož Správa silnic Olomouckého
kraje bude jako hlavní investor provádět opravu
komunikace II/434 na průtahu obcí. Povrch stávající vozovky bude odfrézován a na něj budou
položeny nové asfaltové vrstvy. V místě poruch
vozovky dojde k jejich opravě novými konstrukčními vrstvami. Na celém úseku komunikace
dojde k předláždění dvojřádků ze žulové kostky
a tímto dvojřádkem bude zajištěno odvedení
povrchových vod do uličních vpustí, které budou
rovněž opravovány a částečně doplněny v místech, kde jich není dostatečný počet pro zajištění plynulého odvodnění komunikace. Naše obec
se na této akci bude také podílet. V rámci opravy budou rozebrány stávající žulové obrubníky
a nahrazeny novými betonovými obrubníky. Dále
se budou muset výškově upravit vjezdy k rodinným domům či dotčené obecní chodníky. Krajská
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správa silnic pak v rámci tohoto projektu počítá také
s předlážděním autobusových zálivů, které by měly
být nově provedeny z žulové kostky. Práce mají být
prováděny postupně, aby mohl být přes naši obec
zachován řízený provoz vozidel. Dle zatím získaných informací by však měl být odkloněn provoz
nákladní dopravy. Podrobnosti se dozvíte v dostatečném předstihu před zahájením prací.
Na konci léta by obcí vybraný dodavatel měl
zahájit stavební práce na rekonstrukci místních
komunikací na Loučkách. Tato akce bude rozdělena do etap a na jednotlivé stavební objekty, kterými budou komunikace v daných ulicích. V současné době se dopracovává projektová dokumentace, a zároveň jsou požádáni jednotliví správci sítí
o vydání stanovisek či vyjádření k tomuto projektu. Jakmile budeme mít kompletní projektovou
dokumentaci k dispozici, včetně těchto vyjádření
a stanovisek, požádáme Magistrát města Přerova,
odbor dopravy o stavební povolení a následně provedeme výběr dodavatele. Proto je zahájení prací
plánováno až na konec léta letošního roku, protože především stavební řízení se může z jakýchkoliv důvodů protáhnout a celá akce by se tak opozdila. V letošním roce bychom ovšem rádi realizovali rekonstrukci komunikace v ulici Loučka IV.
a Příčná. Uvidíme, zda-li nám počasí umožní
dokončení této první naplánované etapy.
K této akci ještě musím doplnit, že na základě
rozhodnutí zastupitelstva byla v dané lokalitě provedena anketa, jaký povrch vozovky si tamní
obyvatelé přejí. Obyvatelé Louček se většinově
vyslovili pro asfaltový povrch (s výjimkou ulice
Loučka II. a Příčná), a proto Rada obce po konzultacích s ostatními členy zastupitelstva a rovněž s přihlédnutím k finanční náročnosti a logické návaznosti komunikací rozhodla, že ulice
Loučka I. (u této komunikace bylo o povrchu
vozovky rozhodnuto vzhledem k dopravní
významnosti již dříve), Loučka II., Loučka III.
a Loučka IV. budou mít asfaltový povrch a v ulici
Příčná bude zámková dlažba, a to i z důvodu
velmi špatných šířkových poměrů komunikace
v této ulici a uložení inženýrských sítí ve vozovce. Přiznávám, že jsem od počátku zastával
názor, aby na celých Loučkách, s výjimkou ulice Loučka I., byla vozovka ze zámkové dlažby,
ale respektuji mínění většiny obyvatel této lokality s přihlédnutím k logické návaznosti jednotlivých komunikací.
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Mimo projekt rekonstrukce komunikací na Loučkách jsme v období únor–březen 2010 intenzivně
připravovali projekt nesoucí název „Revitalizace
veřejných prostranství a místních komunikací
v Obci Troubky“, se kterým se ucházíme o finanční podporu z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Morava, a to v rámci
výzvy skončené 23. 3. 2010. Tento projekt zahrnuje rekonstrukci místní komunikace Sadová I.,
Zárub, U Hřiště a Kout, dále pak výstavbu chodníku z části parkoviště u hřbitova, úpravu vjezdu na
parkoviště u hřbitova, aby mohlo být používáno
pouze osobními vozidly, zřízení osvětleného přechodu pro chodce a také rekonstrukci manipulační plochy u fotbalového hřiště. Odhadované náklady činí včetně DPH více jak 11,5 milionů korun
(jedná se o rozpočtovou cenu, která se ovšem
oproti skutečnosti liší o 10–20 %). Tímto projektem
by se podařilo zrekonstruovat dalších skoro
700 metrů délky našich místních komunikací.
Pokud by tento projekt byl vybrán k realizaci, tak
by se realizoval v letech 2011–2012.
Do stejné výzvy Regionálního operačního programu jsme také podali projekt nesoucí název „Areál sportu a zábavy v Troubkách“. V tomto případě
se jedná o záměr přestavby stávající asfaltové plochy v lokalitě Na Dolách na víceúčelové sportovní
hřiště, které by se však mohlo v příhodných zimních podmínkách využívat i jako kluziště. Záměr
dále zahrnuje stavbu parkoviště pro návštěvníky
jednotlivých sportovních a společenských areálů
a obecní ubytovny, stavbu hlediště podél obecní
ubytovny asi pro 200 diváků a v neposlední řadě
pak stavbu propojovacích chodníků a přístupové
komunikace. Součástí projektu je rovněž osvětlení hřiště pro pořádání večerních soutěží či zápasů
a nová výsadba zeleně. Odhadované rozpočtové
náklady v tomto případě činí včetně DPH více jak
10 milionů korun. Stejně jako v případě výše popisovaného projektu by se tento realizoval v letech
2011–2012, avšak za podmínky že bude z ROP
SM finančně podpořen.
V měsíci únoru jsme na Státní fond životního
prostředí podali projektovou žádost na zateplení
objektu kulturního domu. Jednalo by se o zateplení obvodového pláště 140 mm tepelnou izolací
a zateplení stropní konstrukce izolací o tloušťce
220 mm. Vyměněny by byly také hlavní vstupní
dveře do objektu. V rámci přípravy této žádosti
byl zpracován energetický audit, na základě kte-
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rého nám byl také vydán energetický
štítek obálky budovy. Objekt kulturního
domu byl auditorem ve stávající situaci
klasifikován ve třídě E – nehospodárný.
Při provedení doporučených opatření
daných auditem, tj. provedení zateplení objektu, by došlo k posunu v klasifikaci do třídy C – vyhovující požadované úrovni. Celkové předpokládané
náklady na realizaci tohoto projektu přesahují včetně DPH částku 6 000 000
Kč. Pokud bychom uspěli, tak dotace by
činila necelé 3 000 000 Kč (k nezpůsobilým výdajům akce se počítají také
úspory vzniklé realizací projektu za 5
let, v našem případě se jedná
o částku takřka 700 000 Kč). Výsledek
dotačního řízení bychom se měli dozvědět v průběhu května nebo června
letošního roku.

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

6

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2010

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním roce
jsme podali žádost o získání finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení dalšího
vybavení naší Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. K finančnímu příspěvku poskytnutému z rozpočtu Olomouckého kraje musí obec vždy přidat
nejméně stejný finanční podíl. V loňském roce jsme
tak získali celkem 250 000 Kč na pořízení nového
vozidla. V letošním roce se tak dá předpokládat,
že příspěvek bude podstatně nižší nebo nám nebude vůbec přiznán. Ale to se teprve uvidí. Žádost

z větší části vypracoval nový velitel Jednotky pan
Petr Březina, který byl do funkce jmenován Radou
obce s účinností od 1. 1. 2010 a níže máte uvedeno celé složení současné zásahové Jednotky.
K hasičům je nutno ještě dodat, že v měsíci únoru
byla na základě usnesení zastupitelstva uzavřena
kupní smlouva na prodej hasičské Avie obci Věžky, která ji dává do užívání svým hasičům. Dohodnutá kupní cena 35 000 Kč bude rozpočtovým
opatřením vázána pro kapitolu našich hasičů.

Složení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Obce Troubky od 1. 1. 2010
Počet čl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Náhradník

Funkce
Velitel jednotky
Zástupce velitele jednotky
Velitel družstva
Velitel družstva
Velitel družstva
Strojník
Strojník
Strojník
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič
Hasič

Jméno
Petr
Vlastimil
Pavel
Miroslav
Lukáš
Pavel
Antonín
František
Emil
Petr
Josef
Josef
Aleš
Petr
Jakub
Martin
Antonín

Při přípravě žádostí o poskytnutí dotace, příspěvku či grantu nezapomínáme ani na naši
školu. Avšak vzhledem k tomu, že hlavní budova musela být, také z důvodu realizace projektu „Modernizace učeben ZŠ Troubky…“, převedena škole do správy, musí žádosti podávat
sama. Obec se ovšem snaží při přípravě projektových žádostí se školou maximálně spolupracovat. První žádost o grantový příspěvek od
nadace společnosti ČEZ, díky kterému mělo
dojít k dokončení rekonstrukce stropů ve 3 třídách, a zároveň mělo dojít k rekonstrukci počítačové učebny, však úspěšná nebyla. Proto
byla zpracována žádost na nadaci společnosti
RWE Gas Storage, od které naše obec v roce
2008 získala grantový příspěvek ve výši
300 000 Kč na výstavbu chodníku ke škole. Zde

Příjmení
Březina
Zatloukal
Kamelandr
Hubáček
Bálint
Mlčoch
Malík
Gregovský
Smolka
Brázda
Zhříval
Malík
Roubal
Kopta
Vojtek
Smolka
Kamelandr

by měla být šance získání finančních prostředků vyšší. Pokud by se tak stalo, tak projektová
žádost počítá s výše popisovanou rekonstrukcí stropů ve 3 třídách v I. NP, opravou elektroinstalace a výměnou osvětlení v těchto třídách
a s realizací I. etapy dláždění školního dvora.
Výsledek grantového řízení by se škola měla
dovědět patrně v červnu letošního roku,
a pokud by škola požadovaný příspěvek ve výši
500 000 Kč získala, tak by se v období letních
prázdnin celá akce realizovala. Obec by se na
této akci samozřejmě významným způsobem
finančně podílela. V opačném případě budeme
nuceni provést minimálně rekonstrukci stropů
a osvětlení v jedné třídě, a to z důvodu skončení výjimky od Krajské hygienické stanice.
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Finanční prostředky na realizaci této akce by
pak musely v plné výši jít z rozpočtu obce.
Vážně zamyslet se budeme muset nad stavem střešní krytiny na objektu školní jídelny.
Letošní sněhová pokrývka a její následné tání
způsobily, že do objektu zateklo, a to na jiném
místě než v předchozích případech, po kterých
jsme provedli opravu. Právě odborná firma provádějící předchozí opravy nás upozornila na
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fakt, že jednotlivé tabule krytiny nejsou dostatečně překryty a tím dochází při prudkých deštích či náhlém tání sněhu na střeše k zatékání.
Rovněž stav plechové krytiny již není nejlepší.
Nechali jsme proto zpracovat nezávaznou
cenovou nabídku na výměnu střešní krytiny na
školní jídelně, kterou předložíme k projednání
Radě a Zastupitelstvu obce, aby přijali v této
věci rozhodnutí.

V loňském roce oslavil již 10. výročí svého vzniku Dobrovolný svazek
obcí mikroregionu Střední Haná. Předseda svazku Ing. Jiří Šírek, místostarosta města Kojetína, jako každý rok zpracoval výroční zprávu, se
kterou se můžete seznámit na následujících řádcích.

Zpráva o činnosti Svazku obcí mikroregionu
Střední Haná za rok 2009.
V roce 2009 se sešli zástupci obcí mikroregionu na 8 valných hromadách, konaných
v Měrovicích n. H., Oplocanech, Němčicích n. H.,
Uhřičicích, Kojetíně a v Tovačově. Kromě toho
proběhla řada společných akcí a aktivit, takže
můžeme činnost a práci v roce 2009 charakterizovat jako velmi bohatou, činorodou a vskutku naplňující poslání tohoto dobrovolného svazku obcí.
Z hlediska financí došlo k navýšení členského příspěvku na 20 Kč na obyvatele, což
znamená v příjmech částku 460.000 Kč. Navíc
v průběhu roku 2009 byl schválen mimořádný
příspěvek od 13 obcí ve výši 50.000 Kč (celkem
650.000 Kč) pro poskytnutí půjčky MAS Střední Haná k financování programu Leader. Svazek hospodařil za rok 2009 s přebytkovým rozpočtem, bez úvěrů.
Z POV Olomouckého kraje byla získána
dotace ve výši 90.000 Kč na Sportovní
a zájmové aktivity. Díky ní byl uspořádán
poznávací zájezd do jižních Čech 11.–12. 6.,
dále noční hasičská soutěž v Troubkách dne
5. 9. a cyklistický výlet dne 11. 9.
Z hlediska prezentace a propagace se mikroregion představil v expozici Olomouckého
kraje na veletrhu Regiontour 2009 v lednu
v Brně. Byla vydána publikace k 200. výročí
úmrtí malíře Martina F. Chvátala od Františka
Navrátila „Martin Ferdinand Chvátal – Světově
proslulý malíř z Hané“, významného rodáka
z Měrovic nad Hanou. Vydána byla také kniha

„Svědkové minulosti na Střední Hané“ od Jiřího Šírka popisující všechny sakrální památky
na území mikroregionu. Mikroregion se prezentoval také v knize „Historie a současnost
podnikání na Přerovsku a Hranicku“ a podílel
se na prezentačním DVD „Za krásami Střední
Hané“. Tradičně byl vydán také stolní kalendář
„Mikroregion Střední Haná 2010“.
Zpracované studie na ozelenění vybraných parcel v intravilánech členských obcí byly
v 10 případech (Ivaň, Křenovice, Lobodice,
Měrovice n. H., Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Troubky, Uhřičice, Záříčí) použity jako podklad ke zpracování žádosti z programu Leader,
čímž bylo získáno pro žadatele cca 2,5 milionu
Kč na realizaci těchto záměrů zlepšujících
vzhled a životní prostředí obcí.
Mikroregion se stal členem o.s. Tovačovská
jezera s tím, že bude možné se lépe zapojit do
aktivit spojených s využitím této lokality.
Společné aktivity a setkávání zástupců obcí
proběhly následovně:
• Novoroční výšlap Vitčice – Křenovice (spolu
s MR Němčicko) – 9. 1.
• 10 let mikroregionu Střední Haná (přátelský
fotbal a bowling v Kojetíně) – 20. 5.
• Hry bez hranic (Troubky) – 16. 5.
• Běh proti drogám (Kojetín) – 18. 6.
• Akce pro mateřské školy mikroregionu
v Kovalovicích – 19. 6.
• Společné setkání mikroregionů a MAS
v Němčicích n. H. (malá kopaná) – 27. 11.
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Mikroregion Střední Haná má za sebou
10 let existence. Cíle, které si při svém zrodu
předsevzal jsou naplňovány a přispívají tak
nejen ke zviditelnění tohoto kousku Moravy
a „srdce“ Hané, ale jsou přínosem i pro jeho
obyvatele a návštěvníky. Nezbývá, než doufat,
že podobně a ještě ve větší míře tomu bude
i po dalších deset let.
Jak jste si mohli přečíst výše, tak naše obec
požádala v rámci programu Leader u MAS
Střední Haná dotaci na projekt ozelenění.
V našem případě se jednalo o projekt revitalizace prostranství před místní poštou. Žádost
byla sice podána již na podzim loňského roku
a výběrová komise MAS Střední Haná doporučila tento náš projekt finančně podpořit, avšak
teprve 5. března 2010 vydal Státní zemědělský
intervenční fond, do jehož gesce program Leader spadá, tiskovou zprávu, kterou zveřejnil
informace, že jsou schválené dotace pro jednotlivé Místní akční skupiny. Z této tiskové zprávy jsme se tak oficiálně dozvěděli, že také naše
žádost byla schválena a na výše popsaný projekt nám byla přiznána dotace v celkové výši
308 700 Kč. Před vlastní realizací ovšem ještě
budeme muset vyřešit smluvní dokumentaci se
Státním zemědělským intervenčním fondem
a vybrat dodavatele celé akce. Dokončení projektu je naplánováno na konec letošního léta.
Již podruhé se Zastupitelstvo obce mohlo
seznámit s výroční zprávou Policie ČR, obvodního oddělení Přerov III, o stavu veřejného
pořádku na území služebního obvodu za rok
2009. Ze zprávy vedoucího obvodního oddělení npor. Mgr. Josefa Gybase si dovoluji vybrat
následující informace:
• Na obvodním oddělení Police ČR, Přerov III,
slouží celkem 21 policistů zařazených jako
inspektoři pořádkové služby a dále vedoucí
a zástupce vedoucího oddělení
• Na území naší obce bylo v loňském roce spácháno celkem 21 trestných činů, kdy nejčastějším přečinem bylo řízení vozidla pod vlivem
alkoholu, krádeže vloupáním do novinových
boxů a vloupání do vozidel
• Mimo dopravy bylo v obci spácháno celkem
24 přestupků, z nichž nejčastější byl přestu-
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pek proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití
• V obci bylo také evidováno množství dopravních přestupků – překračování povolené rychlosti, nepovolené parkování a vjezdy do zákazu vjezdu
• V rámci preventivní činnosti obvodní oddělení Policie ČR provedlo setkání s místními školáky na téma užívání drog a alkoholických
nápojů a také na konci školního roku byla ve
spoluprácemi se školami v Troubkách, Vlkoši
a Bochoři uspořádána soutěž zaměřena na
problematiku bezpečnosti silničního provozu.
Při každém setkání se zástupci Policie ČR,
obvodního oddělení Přerov III, se také dovídám,
že stále se najde, především mezi seniory,
spousta důvěřivých, kteří se stanou obětí různých nenechavců. Prosím, abyste proto dobře
vážili, koho si dovolíte vpustit do svých domovů. Ne každý podomní prodejce je automaticky zločinec, ale v naší obci máme jistě dost příležitostí pořídit si zboží na oficiálních místech
jako je prostranství před kulturním domem
nebo samotný kulturní dům, kde se konají různé prodejní akce s nabídkou velkého množství
zboží.
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos se
zapojíme do soutěže Vesnice roku. Chtěl bych
vás touto cestou požádat o spolupráci při přípravě prezentace naší obce před krajskou hodnotitelskou komisí. Spoléháme samozřejmě
především na pomoc místních spolků a neziskovek, ale určitě také upravená prostranství
před vlastními rodinnými domky, či účast na
setkání s komisí přispívají ke kladnému hodnocení. Děkuji.
Když už jsem v děkování, tak bych chtěl
poděkovat všem obyvatelům naší obce za velmi dobrou spolupráci při řešení kalamitních
sněhových stavů. Dík patří především obyvatelům na Nové čtvrti a v Dědině, kde nám zdejší obyvatelé aktivně pomáhali udržovat ve
schůdném stavu chodníky. Poděkování ale patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se nebáli
vzít do ruky odhrnovák či lopatu a pomohli
svým dílem ke zmírnění následků sněhových
kalamit. Děkuji.
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A na závěr mého příspěvku, který byl asi trochu delší, než obvykle, ještě několik informací
a pozvánek na plánované akce:
1. Od dubna bude opět provoz sběrného dvora
OLFIN fungovat v režimu otevřeno – první
sobota v měsíci od 9.00 do 11.30 a třetí pátek
v měsíci od 15.00 do 16.30 hodin (v dubnu to
však s ohledem na Velikonoce bude druhá
sobota v měsíci a čtvrtý pátek). Přes týden
bude možné sběrné místo využít pouze po
předchozí telefonické domluvě se zaměstnanci obce panem Josefem Šimkem, tel. 737 260
605 nebo Janem Kalábem, tel. 731 153 808.
Jinak bude sběrné místo uzavřeno z důvodu
uložení materiálu Správy silnic Olomouckého
kraje.
2. V dubnu proběhne v obci humanitární sbírka
šatstva, povlečení a dalších věcí. O přesném
termínu budete informováni.
3. V sobotu 8. května si malým pietním setkáním
na místním hřbitově připomeneme 65. výročí
konce II. světové války. Při této příležitosti
bude u pomníku padlých amerických letců
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položen věnec a kytice a zapáleny budou také
svíce.
4. V sobotu 22. května 2010 se pak v areálu fotbalového hřiště budou konat již III. spolkové
hry bez hranic. Spolky se již nyní mohou hlásit k účasti a obyvatelé obce jsou srdečně zváni na tuto sportovně společenskou akci.
5. Ve dnech 28.–29. 5. 2010 se uskuteční volby
do poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
6. V květnu se budou moci naši senioři opět
vydat za krásami naší vlasti při zájezdu pořádaném Sociální komisí Rady obce a Obecním
úřadem Troubky.
Podrobnosti k jednotlivým akcím vám ještě budou
upřesněny, a to na vývěskách, webových stránkách obce či v krátkých zprávách na TV infokanál ši SMS infokanálu.
Nechť vám sluneční paprsky nastávajícího jara
vykouzlí úsměv na tváři a ať vás neopouští
i v těchto těžkých časech dobrá nálada. Příjemné Velikonoce a také další jarní dny vám přeje
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ Č. 21 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 14. 12. 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) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
4.1. Zprávu Finančního výboru.
4.2. Zprávu Kontrolního výboru.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření obce za období 1–11/2009.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Rozpočtové
opatření č. 5/2009.
5.3. Rozpočet obce na rok 2010.
5.4. Návrh zásad pro poskytování cestovních
náhrad členům zastupitelstva obce.
6) Majetkoprávní záležitosti:
6.1. Prodej bytového domu v Tovačově.
6.2. Záměry a převody nemovitostí.
6.3. Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a Městem Uničov (výměna vozidel).
7) Školské záležitosti:
7.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční
výpomoci.
7.2. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem
z rozpočtu obce za období 1–10/2009.
8) Návrh upraveného znění Zadání změny č. 5 územního plánu sídelného útvaru Troubky, včetně jeho
příloh.
9) Důvodovou zprávu k usnesení, včetně její přílohy
Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek
k návrhu Zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
10) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.
11) Volbu přísedícího okresního soudu v Přerově.
12) Informace, diskuse, různé.
13) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Program zasedání zastupitelstva obce,
2) paní Pavlínu Netopilovou a pana Emila Smolku
ověřovateli zápisu,
3) rozpočtové opatření č. 5/2009 dle přílohy,
4) rozpočet obce Troubky na rok 2010 dle předložené důvodové zprávy a příloh,
5) zásady pro poskytování cestovních náhrad čle-

nům zastupitelstva obce Troubky při pracovních
cestách,
6) prodej obecního pozemku p.č. 2885 vk.ú. Troubky
nad Bečvou společnosti BEST, a.s. Rybnice za
cenu 110 Kč/m2,
7) prodej části obecního pozemku p.č. 1828 v obci
Troubky, k.ú. Troubky nad, Bečvou, manželům Jančovým. Cena bude stanovena znaleckým posudkem a výměra pak dle zpracovaného geometrického plánu,
8) pronájem obecních pozemků p.č. 1992, p.č. 1993,
p.č. 1994 a p.č. 2000 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou, Mysliveckému sdružení Lobodice –
NIVA se sídlem v Lobodicích,
9) jako příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ust.
§ 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, tj. podle ust. § 47 odst. 5 tohoto
zákona, a v souladu s ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84
odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
upravené Zadání změny č. 5 územního plánu
sídelního útvaru Troubky v celém rozsahu předloženého návrhu,
10) směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Troubky
a Městem Uničov v předloženém znění,
11) dodatek č. 1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci,
12) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 obce Troubky, kterou se mění OZV č. 2/2003, o místních
poplatcích.
13) volbu přísedícího u okresního soudu v Přerově
pana Josefa Dočkala.
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,“
4) zprávu o činnosti Finančního výboru,
5) zprávu o činnosti Kontrolního výboru,
6) plnění rozpočtu Obce Troubky k 30.11.2009,
7) důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření
č. 5/2009,
8) důvodovou zprávu k Záměrům a převodům nemovitostí,
9) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce Troubky za období
1–10/2009,
10) důvodovou zprávu k usnesení, včetně přílohy
Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek
k návrhu Zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Troubky.
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V. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1) Radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu,
2) radu obce k provádění vnitřních rozpočtových
změn týkajících se účelových dotací ze státního
rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.
3) starostu obce k podpisu Směnné smlouvy.
VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo
o vývoji rozpočtu obce v roce 2010,
2) starostovi obce projednat s právním zástupcem
obce dopis společnosti Lesy ČR, s.p. ve věci převodu pozemku p.č. 1878 z vlastnictví Obce Troubky do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR.
USNESENÍ Č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KONANÉHO DNE 24. 2. 2010
I. Zastupitelstvo obce projednalo:
1) Kontrolu usnesení.
2) Zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.
3) Zprávu o stavu připravenosti a realizaci akcí schválených v „Koncepci obnovy a modernizace sítě
místních komunikací.“
4) Zprávu o činnosti výborů zastupitelstva za uplynulé období.
4.1. Stanovení úkolů pro Finanční výbor na rok
2010.
4.2. Stanovení úkolů pro Kontrolní výbor na rok
2010.
5) Finanční a rozpočtové záležitosti:
5.1. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Hospodaření obce za období 1 – 12/2009.
5.2. Rozpočet Obce Troubky 2009 – Rozpočtové
opatření č. 6/2009.
5.3. Informace o podaných a připravovaných
žádostech o poskytnutí dotace, příspěvku
v roce 2010.
5.4. Přijetí úvěru na financování prací spojených
s rekonstrukcí komunikace II/434, průtah obcí
Troubky.
6) Školské záležitosti:
6.1. Hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem
z rozpočtu obce za období 1–12/2009.
6.2. Informace ředitelky školy.
7) Majetkoprávní záležitosti:
7.1. Prodej vodárenského zařízení v lokalitě
Vlkošská ( vodovod a kanalizace ).
7.2. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Troubky a Obcí Věžky (prodej požárního DA Avia
A 31).
7.3. Záměry a převody nemovitostí.
8) Zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2009.
9) Zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním
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obvodě OOP ČR Přerov III za rok 2009.
10) Informace, diskuse, různé.
11) Usnesení a závěr.
II. Zastupitelstvo obce určilo:
1) Blanku Pospíšilovou zapisovatelkou zápisu.
III. Zastupitelstvo obce schválilo:
1) upravený program zasedání zastupitelstva obce,
vyřazen bod 5.5. Přijetí leasingu na financování
koupě nového komunálního traktoru a vyřazena
část bodu 6.2. Informace ředitelky školy o podaných stížnostech.
2) paní Ing. Jarmilu Špalkovou a pana Jiřího Buriana
ověřovateli zápisu.
3) plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
obce na rok 2010 dle přílohy.
4) plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce na rok 2010 dle přílohy.
5) přijetí úvěru v maximální výši 1 500 000 Kč na
financování prací spojených s rekonstrukcí komunikace II/434, průtah obcí Troubky a obnovou
chodníků v Dědině vedených podél této komunikace.
6) prodej vodovodního a kanalizačního řádu v lokalitě Vlkošská společnosti Vodovody a kanalizace
Přerov, a.s., za podmínek stanovených představenstvem společnosti.
7) kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Troubky
a Obcí Věžky na prodej speciálního požárního
vozidla DA Avia A 31.1 K v předloženém znění.
8) prodej části obecního pozemku p.č. 1033 v k.ú.
Troubky nad Bečvou panu Janu Červinkovi, Troubky. Cena bude stanovena znaleckým posudkem
a výměra pak dle zpracovaného geometrického
plánu.
9) pronájem části obecního pozemku p.č. 4812 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, panu Zbyňku Smolkovi,
Troubky.
10) pronájem části obecního pozemku p.č. 1510 v k.ú.
Troubky nad Bečvou, panu Jaroslavu Jiříčkovi,
Kelč.
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“.
4) plnění rozpočtu Obce Troubky k 31.12.2009.
5) rozpočtové opatření č.6/2009.
6) informace o podaných a připravovaných žádostech
o poskytnutí dotace či příspěvku v roce 2010.
7) zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu Obce Troubky za období
1–12/2009.
8) důvodovou zprávu k Záměrům a převodům nemovitostí.
9) zprávu o činnosti Dobrovolného svazku obcí mik-
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roregionu Střední Haná za rok 2009.
10) zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním
obvodě OOP ČR Přerov III za rok 2009.
V. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1) starostu obce k podpisu kupní smlouvy uzavřené
mezi Obcí Troubky a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., na prodej vodovodního a kanalizačního řádu v lokalitě Vlkošská.
2) starostu obce k podpisu kupní smlouvy uzavřené
mezi obcí Troubky a Obcí Věžky na prodej speciálního požárního vozidla DA Avia A 31.1 K v předloženém znění.

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) radě obce, aby provedla anketu občanů, jaký
povrch vozovky se provede na komunikaci ulic
Loučka II., Loučka III., Loučka IV. a Příčná.
2) radě obce vyřešit veškeré záležitosti spojené s přijetím úvěru a následně informovat zastupitelstvo.
65. výročí letecké bitvy nad Troubkami
17. 12. 2009 proběhla na místním hřbitově pietní vzpomínka na 65. výročí největší letecké bitvy nad Troubkami, kdy došlo ke střetu amerických bombardérů B 24
Liberator se stíhačkami německé Luftwaffe.

Rada obce
USNESENÍ Z 74. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 30. 11. 2009
Usnesení rady 74/1258/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1259/2009
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 74/1260/2009
Rada obce schválila program a termín XXI. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/12612009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč na nákup cen na zimní turnaje pořádané oddílem kopané TJ Sokol Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

Usnesení rady 74/1262/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o dotacích
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok 2010 z programu Podpora obnovy venkova.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1263/2009
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 74/1264/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní Zdenou Fridrichovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a paní Zdenou Fridrichovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1265/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uza-
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vřenou mezi Obcí Troubky a paní Olgou Vajdíkovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a paní Olgou Vajdíkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1266/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu
uzavřenou mezi Obcí Troubky a panem Stanislavem Pavlasem dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a panem Stanislavem Pavlasem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1267/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní Věrou Orságovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a paní Věrou Orságovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1268/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní Alenou Bahounkovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a paní Alenou Bahounkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1269/2009
Rada obce vzala na vědomí zápis Finančního výboru
Zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1270/2009
Rada obce vzala na vědomí žádost Fondu ohrožených
dětí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1271/2009
Rada obce vzala na vědomí Protokol o provedené kontrole na místě ze dne 25. 11. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1272/2009
Rada obce vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Troubky za rok 2009
ze dne 26. 11. 2009.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1273/2009
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit formou souhlasného prohlášení převod pozemku p.č.
1878 v k.ú. Troubky nad Bečvou do vlastnictví ČR
s právem hospodaření pro Lesy České republiky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1274/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o vyhlášení
mimořádného volna ředitelkou školy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1275/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za
období 1–10/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1276/2009
Rada obce souhlasí s přijetím finančního daru ZŠ a MŠ
Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1277/2009
Rada obce souhlasí s převodem finančních prostředků mezi fondy ZŠ a MŠ Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1278/2009
Rada obce schválila odpisové plány ZŠ a MŠ Troubky
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1279/2009
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny
ředitelce ZŠ a MŠ Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1280/2009
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Šárce Dreksové od 1. 1. 2010 do 30. 6.
2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Dreksovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
dodatku k nájemní smlouvě s paní Dreksovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1281/2009
1. Rada obce schválila prodloužení smlouvy o nájmu
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v obecní ubytovně slečně Šárce Kelnarové
od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
dodatku smlouvy se slečnou Kelnarovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1282/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Věry Baslerové, Lipník nad Bečvou, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1283/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Marty Hudečkové, Ostrava, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 74/1284/2009
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako
přísedícího okresního soudu v Přerově pana Josefa
Dočkala.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 75. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 30. 12. 2009
Usnesení rady 75/1285/2009
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1286/2009
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 75/1287/2009
Rada obce vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení
Zastupitelstva obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1288/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1 000 Kč na nákup cen 11. ročníku Štěpánského turnaje ve volejbale.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1289/2009
Rada obce schválila poskytnutí věcných cen v celkové
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výši 500 Kč na 6. ročník Kultur cupu v kopané.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1290/2009
Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobového místa dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1291/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní Kateřinou Švábeníkovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a paní Kateřinou Švábeníkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1292/2009
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a paní Zdeňkou Bouchalovou dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí
Troubky a slečnou Zdeňkou Bouchalovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1293/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 3 000 Kč do Tříkrálové sbírky 2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1294/2009
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1 000 Kč pro Český výbor pro UNICEF.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1295/2009
1. Rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy
o dílo mezi Obcí Troubky a společností BM asistent
s.r.o., Olomouc na přípravu projektů pro Regionální
operační program dle přílohy.
2. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo uzavřené mezi Obcí Troubky a společností BM asistent s.r.o., Olomouc na přípravu
projektů pro Regionální operační program dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1296/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Ivana
Venclíka o prodloužení termínu čerpání úvěru
z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky.
2. Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schvá-

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2010
lit uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce Troubky mezi smluvními stranami – Obec Troubky a pan
Ivan Venclík. V dodatku ke smlouvě by se prodloužil termín čerpání úvěru, a to do 31. 5. 2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1297/2009
Rada obce vzala na vědomí zápis o výsledku kontroly
nahrazující interní audit ze dne 10. 12. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1298/2009
1. Rada obce vzala na vědomí důvodovou zprávu
k rozpočtovému opatření č. 6/2009.
2. Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 6/2009
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1299/2009
1. Rada obce schválila návrh na uzavření smlouvy
o nájmu pozemků uzavřený mezi Obcí Troubky
a Mysliveckým sdružením Lobodice – NIVA se sídlem v Lobodicích dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o nájmu pozemků uzavřené mezi Obcí
Troubky a Mysliveckým sdružením Lobodice –
NIVA se sídlem v Lobodicích dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1300/2009
Rada obce schválila záměr pronájmu části obecního
pozemku p. č. 4812 v k. ú. Troubky nad Bečvou panu
Zbyňku Smolkovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1301/2009
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 75/1302/2009
Rada obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v celkové výši 8 914 Kč na provoz ZŠ a MŠ Troubky, který bude účelově vázaný na dofinancování projektu Comenius.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1303/2009
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Troubky o vedení účetnictví organizace ve zjednodušeném rozsahu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

15
Usnesení rady 75/1304/2009
Rada obce souhlasí s přijetím daru – anglické gramatické hry a publikace Život pro planetu Zemi, ZŠ a MŠ
Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1305/2009
Rada obce souhlasí s přijetím daru – měřícího pásma,
ZŠ a MŠ Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1306/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o úpravě rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 11. 11. 2009 pro
školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná
obcemi.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1307/2009
Rada obce vzala na vědomí informace o hospodaření
ZŠ a MŠ Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za
období 1–11/2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1308/2009
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Marcele Zemánkové ml. od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Zemánkovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
dodatku k nájemní smlouvě s paní Zemánkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1309/2009
1. Rada obce neschválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně paní Lence Bobovské, Přerov.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Bobovskou o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1310/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně paní Jarmile Musílkové, Jiříkov.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Musílkovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně
s paní Jarmilou Musílkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1311/2009
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o nájmu
v obecní ubytovně panu Jiřímu Sklenářovi, Měro-
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vice nad Hanou.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
pana Sklenáře o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o nájmu v obecní ubytovně
s panem Jiřím Sklenářem.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1312/2009
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Libuši Navrátilové od 1. 12. 2009 do
31. 12. 2012.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Navrátilovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
dodatku k nájemní smlouvě s paní Navrátilovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1313/2009
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy paní Daně Jurníkové od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
paní Jurníkovou o rozhodnutí Rady.
3. Rada obce zmocňuje starostu obce k podpisu
dodatku k nájemní smlouvě s paní Jurníkovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1314/2009
Rada obce schválila aktualizovaný Domovní řád obce
Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1315/2009
1. Rada obce vzala na vědomí žádost Jany Ondruchové, Ostrava, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce ukládá místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1316/2009
Rada obce schválila návrh termínů zasedání Rady
a Zastupitelstva obce pro rok 2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1317/2009
Rada obce schválila aktualizovaný plán zimní údržby
místních komunikací pro období 2009/2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 75/1318/2009
1. Rada obce schválila návrh složení JSDHO Troubky pro rok 2010 dle přílohy.
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2. Rada zmocnila starostu obce k předání jmenovacích dekretů jednotlivým členům JSDHO Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 76. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 20. 1. 2010
Usnesení rady 76/1319/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1320/2010
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 76/1321/2010
1. Rada obce schválila smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Obcí Troubky a společností
Marek Sazima – CAN Hranice, dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi
Obcí Troubky a společností Marek Sazima – CAN,
Hranice, dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1322/2010
1. Rada obce schválila smlouvu o zprostředkování
uzavřenou mezi Obcí Troubky a realitní kanceláří
Roman Klimek – realitní kancelář NEMO, Přerov,
dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Obcí
Troubky a realitní kanceláří Roman Klimek – realitní kancelář NEMO, Přerov, dle přílohy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1323/2010
1. Rada obce schválila smlouvu o dílo číslo
VIWK175/2009 uzavřenou mezi Obcí Troubky
a společností IWWA, s.r.o., Kostelany, dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo číslo VIWK175/2009 uzavřené mezi
Obcí Troubky a společností IWWA, s.r.o., Kostelany, dle přílohy
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1324/2010
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč pro občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, a to formou darovací
smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 76/1325/2010
Rada obce neschválila prominutí poplatků za vánoční
posezení u cimbálu Hanáckému souboru písní a tanců
Hanák Troubky dle předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1326/2010
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
2010 dle přílohy.
2. Rada obce uložila starostovi obce zajistit podání
žádosti na Krajském úřadě Olomouckého kraje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1327/2010
Rada obce schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě 1 000 Kč na Školní ples.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1328/2010
Rada obce schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě 1 000 Kč na Sportovní Šibřinky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1329/2010
Rada obce schválila bezplatný pronájem kulturního
domu pro uspořádání Dětských šibřinek.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1330/2010
Rada obce schválila záměr pronájmu části obecního
pozemku p.č. 1510 v k.ú. Troubky nad Bečvou panu
Jaroslavu Jiříčkovi, Kelč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1331/2010
Rada obce schválila záměr prodeje části obecního
pozemku p.č. 1033 v k.ú. Troubky nad Bečvou panu
Janu Červinkovi, Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1332/2010
1. Rada obce neschválila ubytování v obecní ubytovně panu Radku Humrovi, Lobodice.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
pana Humra o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1333/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Marie
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Hrabalové o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1334/2010
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně
panu Miroslavu Zsemle, Troubky, od 1. 2. 2010 do
31. 3. 2010.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
pana Zsemle o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s panem Zsemle.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1335/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Miroslava Zsemle, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1336/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Vladimíry Rozsypalové, Troubky, o přidělení obecního
bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1337/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Radka
Surmy, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1338/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Hany
Brázdové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1339/2010
1. Rada obce schválila ubytování v obecní ubytovně
paní Haně Brázdové, Troubky, od 1. 2. 2010 do 31.
3. 2010.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
paní Brázdovou o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy s paní Brázdovou.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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Usnesení rady 76/1340/2010
1. Rada obce schválila přidělení obecního bytu na
bytovém domě DPS Kozlovská paní Jarmile Mezulianikové, a to od 6. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
2. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy
s paní Jarmilou Mezulianikovou od 6. 1. 2010 do
31. 12. 2010.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1341/2010
Rada obce schválila návrh složení Povodňové komise
Obce Troubky pro rok 2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 77. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 28. 1. 2010
Usnesení rady 77/1342/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1343/2010
Rada obce vzala na vědomí jednotlivé stížnosti týkající se školských záležitostí v obci.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 76/1344/2010
Rada obce rozhodla podat podnět České školní inspekci k prošetření postupu ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Troubky ve věci výměny třídních učitelek.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 78. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 10. 2. 2010
Usnesení rady 78/1345/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1346/2010
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 78/1347/2010
Rada obce schválila termín a program XXII. zasedání
Zastupitelstva obce Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1348/2010
Rada obce vzala na vědomí plnění rozpočtu obce
k datu 31. 12. 2009.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1349/2010
Rada obce vzala na vědomí informace o splácení úvěrů z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce k datu
31. 12. 2009.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1350/2010
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
podávání žádostí o poskytnutí úvěrů z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce na rok 2010 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1351/2010
Rada obce schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě 1 000 Kč na Hasičský bál.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1352/2010
1. Rada obce schválila prodloužení termínu čerpání
příspěvku z rozpočtu obce Troubky SONS Přerov
za rok 2009, a to do 31. 3. 2010.
2. Rada obce uložila starostovi obce zpracovat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13/2009 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 13/2009 o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1353/2010
1. Rada obce schválila Dohodu o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky a panem Jaromírem
Dočkalem dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu Dohody o splácení dluhu uzavřenou mezi Obcí Troubky
a panem Jaromírem Dočkalem dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1354/2010
Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti Ecosystem na osazení fotovoltaické elektrárny na
střeše kulturního domu.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1355/2010
1. Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti EMPESORT s.r.o. Valašské Meziříčí na
výměnu svítidel veřejného osvětlení.
2. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo č. VO
002/2010 mezi společností EMPESORT s.r.o.
Valašské Meziříčí a Obcí Troubky dle přílohy.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
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smlouvy o dílo č. VO 002/2010 uzavřené mezi společností EMPESORT s.r.o. Valašské Meziříčí
a Obcí Troubky dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1356/2010
Rada obce vzala na vědomí výsledky Tříkrálové sbírky
2010 v děkanátu Přerov.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1357/2010
1. Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě
o závazku veřejné služby č. 2012088-09 uzavřené dne 15. 1. 2009 mezi Veolia Transport Morava
a.s. a Obcí Troubky dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012088-09 uzavřené dne 15. 1. 2009 mezi
Veolia Transport Morava a.s. a Obcí Troubky dle
přílohy .
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1358/2010
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 2 000 Kč obecně prospěšné společnosti Tovačovský zámek za účelem vydání publikace Divadelnictví pod Tovačovskou věží.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1359/2010
1. Rada obce schválila záměr pronájmu pozemku
p.č. 1193 a p.č. 1194 v obci Troubky, k.ú. Troubky
nad Bečvou, Českému svazu chovatelů, základní
organizaci Troubky.
2. Rada obce schválila záměr pronájmu objektu
umístěnému na pozemku p.č. 1194 v obci Troubky, k.ú. Troubky nad Bečvou, Českému svazu chovatelů, základní organizaci Troubky.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1360/2010
1. Rada obce vzala na vědomí hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky s příspěvkem
z rozpočtu obce na provoz organizace za rok 2009
dle přílohy
2. Rada obce schválila žádost Základní školy a Mateřské školy Troubky o rozdělení hospodářského
výsledku organizace za rok 2009 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1361/2010
1. Rada obce schválila rozpis rozpočtu Základní školy a Mateřské školy dle přílohy.
2. Rada obce stanovila jako závazné ukazatele rozpočtu organizace limit výdajů na položce Dohody

19
a Mzdové náklady, a to dle přílohy. Zůstatek těchto položek nebude předmětem vyúčtování, ale stává se součástí hospodářského výsledku organizace.
3. Rada rozhodla, že bude organizací informována
o vnitřních úpravách rozpočtu.
4. Rada rozhodla, že bude informována o použití
rezervního fondu organizace.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1362/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost pana Jiřího
Kupčíka, Tovačov, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1363/2010
1. Rada obce schválila žádost manželů Mateřánkových o prodloužení nájemní smlouvy.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatele o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
dodatku nájemní smlouvy od 1. 2. 2010 do 31. 12.
2013.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1364/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Heleny
Beranové, Žeravice, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1365/2010
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Josefy
Podešvové, Troubky, o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
žadatelku o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1366/2010
1. Rada obce neschválila žádost paní Danuše Nevřelové, Krnov, o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
paní Nevřelovou o rozhodnutí Rady obce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 78/1367/2010
Rada obce souhlasí s užitím znaku obce společností
S & D, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o., Praha, pro potřeby vydání publikace Velká turistická encyklopedie Olomouckého kraje.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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USNESENÍ Z 79. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY OBCE
KONANÉHO DNE 17. 2. 2010
Usnesení rady 79/1368/2010
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 79/1369/2010
1. Rada obce schválila žádost paní Marie Tesařové,
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Prostějov, o ubytování v obecní ubytovně.
2. Rada obce uložila místostarostce obce informovat
paní Tesařovou o rozhodnutí Rady obce.
3. Rada obce zmocnila starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.

Obecní zabijaãka
Po loňském úspěchu
obecní zabijačky jsme
i letos uspořádali vepřové hody.
Konaly se v sobotu
6. února. Nabízíme
několik fotografií, které
vystihují atmosféru akce.

První kolo – pﬁi páteãní
zabijaãce u pana Vojtka
spokojenû asistovala
i jejich Afroditka

Pan Vojtek byl tak rychl˘,
Ïe jsme ani nestihli vyfotit
prase vcelku.
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Milo‰ Kratochvil
s panem Vojtkem jsou
sehraná dvojka a byla
radost pozorovat, jak
skvûle jim jde práce od
ruky

KaÏd˘ mohl ochutnat své
oblíbené masíãko

Simona, která pﬁi‰la
pomáhat, marnû hledala
kliku u speciální ma‰inky
pana Vojtka

22
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Je‰tû odpovûdnû za‰pejlovat

Za chvíli mÛÏeme nabízet ãerstvé maso k prodeji

Soutěž o nejlepší koláč
V rámci vepřových hodů proběhla i soutěž
o nejlepší koláč.
S radostí jsme vítali každou pekařku, která se
rozhodla soutěže zúčastnit. Velmi nás potěšilo,
že se nakonec sešlo deset (!) druhů koláčů.
Jeden byl lepší než druhý a rozhodování mezi
nimi bylo velmi těžké.
Děkujeme všem šikovným pekařkám, které se
soutěže zúčastnily. Byly odměněny drobným dárkem, ale vyhrát mohla jen jedna. Nejvíce chutnaly ořechové rohlíčky Ing. Jaroslavy Špalkové.
Recept na ně vám nabízíme:

Dûkujeme na‰im skalním náv‰tûvníkÛm za pﬁízeÀ

Zaměstnanci obce

Vítězné ořechové rohlíčky
Těsto: 500 g hladké mouky nebo polohrubé, 2 vejce, 250 g másla nebo Hery, špetka soli, 6 lžic
mléka, 50 g droždí, 1 lžička cukru na kvásek, vejce na potření, moučkový cukr na posypání.
Nádivka: 200 g mletých ořechů, 2 dcl smetany, 40 g dětských piškotů, 1 vanilkový cukr.
Nádivku připravíme v rendlíku, kde svaříme smetanu, vmícháme mleté ořechy, rozdrobené dětské piškoty a cukr.
Droždí rozdrobíme do oslazeného vlahého mléka a necháme vzejít kvásek. Zatím dáme do mísy
mouku, vlahé rozpuštěné máslo, rozmíchaná vejce, sůl a s kváskem zpracujeme hladké těsto.
Těsto nenecháme dále kynout, ale hned utvoříme váleček a rozkrájíme ho na šest dílů. Každý
díl rozválíme na pomoučeném válu na kolo, rozkrájíme na osm dílků na okraji potřeme ořechovou náplní a ke středu svineme rohlíčky, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme v troubě předehřáté na 180 °C. Upečené rohlíčky pocukrujeme.
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II. spoleãensk˘ obecní ples

Vystoupení skupiny
ABBA z Lovû‰ic

Zaměstnanci obce děkují všem sponzorům za
krásné dary do tomboly,
děvčatům z Lověšic za
jejich vtipná vystoupení
a členům místních spolků
za pomoc při obsluze
a přípravě plesu.

âlovûãû nezlob se
V sobotu 13. 3. 2010 proběhla
v prostorách kulturního domu
rodinná soutěž ve hře Člověče
nezlob se pořádaná obecním
úřadem. Klání se zúčastnilo
15 dvojic ve složení rodič nebo
prarodič a dítě od šesti do patnácti let. Všichni hráči byli odměněni malou pozorností a vítězové
na prvních čtyřech místech
vyhráli sadu společenských her.
Všichni účastníci strávili pěkné
odpoledne.
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Dívky z deváté třídy základní školy velmi příjemně překvapily tím, že zajistily výborné domácí občerstvení, které na akci prodávaly. Každý
kupující si nejen pochutnal, ale zároveň tím
i finančně podpořil studium černouška z Keni,
kterého si deváťáci adoptovali a který se jmenuje MAMADY KÉBÉ. Děkujeme.
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Základní ‰kola
Soutěžíme a soutěžíme
Žáci naší školy se v uplynulém čtvrtletí účastnili mnoha zajímavých soutěží.
Dne 14. 1. 2010 vytvořili vybraní žáci II. stupně sedmičlenný tým pro soutěž s názvem Tak to
je nice. Měli za úkol nejen vytvořit originální transparent ke konání Her IV. zimní olympiády dětí
a mládeže v Liberci, ale řešili i spoustu nelehkých
kvízů a hlavolamů. Drželi se především hesla –
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Tak to je nice

Debatiáda
Hned následující den žáci opět nelenili
a zúčastnili se krajského kola Debatiády, které se
konalo v Domě dětí a mládeže v Olomouci. Naši
školu tentokrát reprezentovaly dva dvoučlenné
týmy.
Soutěž spočívala ve schopnosti vyjádřit a obhájit svůj názor na tři předem zadaná témata:
1. Systém přijímacích řízení na střední a vysoké
školy by se měl změnit
2. Tělesné tresty na školách by se měly opět
zavést
3. Facebook a jiné společenské sítě by měly být
zrušeny
Z 20 zúčastněných debatních týmů se na
7. místě umístil tým s názvem Dvě veverky ve
složení Nikola Valerová a Evghenii Diomin.

Věříš si?
V den pololetního vysvědčení jsme se vydali na
natáčení soutěžního pořadu s názvem Věříš si?
Soutěž vysílá Česká televize Brno a je určena
žákům 5. až 7. tříd. Dva žáci spadající do této kategorie měli to štěstí, že si mohli přímo zasoutěžit.
Byli to Terezie Burianová a Tomáš Günther.
Jejich spolužáci a kamarádi tvořili skvělé publikum. A jak to dopadlo? To jste měli možnost
shlédnout v pondělí 1. března 2010 na programu
ČT1. Ale pokud vám přímý přenos unikl, máte i tak
šanci pořad vidět prostřednictvím archivu České
televize.

26
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V polovině února se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři k soutěži přistupovali velice zodpovědně. Celkem jich
do okresního kola této soutěže postoupilo sedm.
A přestože zde neobsadili postupová místa,
byla to pro soutěžící a jejich učitele cenná zkušenost.
Přehlídku absolvovaných soutěží uzavírá účast
žáků II. stupně v semifinále přírodovědné soutěže Naší přírodou. Soutěžní obory obsahovaly tato
témata: Společenstvo lesa, Společenstvo vodního prostředí, Společenstvo polí, luk a pastvin
a Společenstvo lidských sídlišť. Výborného
výsledku dosáhla Kateřina Kratochvilová
v oboru Společenstvo vodního prostředí, která si
tak zajistila postup do finále.
A kde hodlají naši žáci opět zabodovat? Mimo
jiné v pěvecké soutěži Hanácká písnička, okresním kole Olympiády v českém jazyce či atletické soutěži – tzv. Kinderiádě.
Nám nezbývá nic jiného, než jim držet palce.
učitelé ZŠ a MŠ Troubky

Zápis prvňáčků
Zápis do první třídy pro školní
rok 2010/2011 proběhl na naší
škole ve středu 27. 1. 2010.
Dostavilo se 20 dětí. Ve škole je
uvítaly a uvedly do třídy krásné
pohádkové bytosti v podání žákyň
9. třídy. Zde na ně již čekaly paní
učitelky. Chlapci a děvčátka předvedli, co všechno umí, co se
zvládli naučit ve školce nebo
doma. Všichni byli moc šikovní a
odvážní, možná i proto, že už školu znali ze své návštěvy v první třídě.
Na závěr dostaly děti několik
dárečků, které jim připravili starší
kamarádi a budoucí spolužáci. Na
své hrudi si hrdě odnášely stužku
s nápisem „Budoucí prvňáček“.

ěž
Recitační sout
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Aerobik

Do aerobiku chodíme proto, že nás to baví a je tam mnoho zábavy. Ale také se hodně nadřeme.
Blíží se pódiovky, na které nacvičujeme novou skladbu s lepší hudbou. V nových krásných tričkách
dotváříme choreografii. Přijďte se podívat!
Iva Navrátilová, Katka Nezvalová, 7. tř.
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Mateﬁská ‰kola
Únor, již od dob našich prababiček, patří masopustu. Veselé oslavy konce zimy se líbí i dětem. Karneval naší MŠ se stal tradiční událostí. Celé akci předcházely velké
přípravy v podobě výzdoby tříd
školky a ochutnávky dobrot
z masopustního jídelníčku. A tak
jsme se 16. 2. sešli (ve sportovní
hale) v maskách, všichni pěkně
pospolu, děti i paní učitelky. Po přivítání dětí následoval průvod
masek, kde byli k vidění princezny,
víly, vodníci, kuchaři, rytíři, medvídci, klauni… Děti se s nadšením
zapojily do připravených soutěží –
přenášení střapců ze skartovaného papíru, slepovací honička, tanec
s nafouknutými balonky a samozřejmě diskotéka… Halou se ozýval veselý jásot a radostný smích.
Děti odcházely z tanečního karnevalového reje se spoustou zážitků
a rozzářeným úsměvem, v ruce si
nesly diplom „za krásnou masku“
a pro radost frkačku. Závěrečná
ovocně-zeleninová hostina a přípitek dětským šampíčkem byly
zaslouženou odměnou pro pohádkové bytosti. Každá z masek byla
jedinečná a originální. Ale nesmíme zapomenout ani na „dospěláky“. Oceňujeme maminky za jejich
snahu vyrobit dětem masky na karneval a děkujeme za jejich spolupráci.

Jaro už pomalu přebírá svou vládu, a tak i my v naší školce se na
ně připravujeme. Čekají nás další
pohádková představení, těšíme se
na návštěvy sauny v Tovačově
a hlavně na velikonoční svátky.
Krásné jaro za kolektiv MŠ Vám
přeje Jana Horáková
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Spoleãenská kronika
Vítání obãánkÛ
V prosinci byly slavnostnû pﬁivítány a zapsány
do svazku obce tyto dûti:

Beáta Vránová

Erik Mrtv˘

Eva Homolková

Julie Doãkalová

Marcela Koutová

Ondﬁej Br‰Èák

Sofie Johana Vojtková

Jan Válek

Melisa Bortlová

Luká‰ VoÏda
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Spoleãenská kronika
V mûsíci lednu 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let
Jana Pospí‰ilová
80 let
AneÏka Bahounková
Vojtûch Ticháãek
70 let
Josef Doãkal
RÛÏena Dvoﬁáková
V mûsíci únoru 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
65 let
BoÏena ·i‰ková
80 let
Marie Nováková
AneÏka Gregovská
Stanislav Jehláﬁ
Marie Bûlková
90 let
Josef Skﬁenek
V mûsíci bﬁeznu 2010 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let
Stanislav Vojtek
70 let
Maria Mlãochová
Juraj Br‰Èák
Vlasta Mrtvá
80 let
Jiﬁina Krejãíﬁová
65 let
Emilie Holubová
Ludmila Vojtková
V‰em jubilantÛm pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti do dal‰ích let.
KOLIK NÁS P¤IBYLO
Luká‰ Geryk
Jindﬁich Kaláb
Jakub Kocián
Radek Brázda

Tomá‰ Doãkal
Matyá‰ Horvát
Radek Bartonûk
✿

Jakub DoleÏel
Adam Luchesi
Richard Gregovsk˘
Adéla Mateﬁánková

Nejkrásnûj‰í ze v‰ech dárkÛ vkládá Ïivot do koãárkÛ. V jednom z nich teì sladce d˘chá Va‰e ‰tûstí, Va‰e p˘cha.
Blahopﬁejeme Vám k narození Va‰eho dûÈátka a pﬁejeme Vám, aby pﬁineslo do Va‰í rodiny hodnû lásky,
smíchu a nûhy. AÈ s ním proÏíváte mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.
OPUSTILI NÁS
Bedﬁich Zapletal
Jaroslav Ra‰ka
Tomá‰ Obrtel
Vlasta Mrtvá
Marie Nûmãáková
V‰e zmizí, jen stopy lásky a práce zÛstanou.
V mûsíci únoru 2010 nás navÏdy opustila na‰e nejstar‰í obãanka
paní AneÏka Mlãochová,
která by se v dubnu leto‰ního roku doÏila 100 let.
V‰em pozÛstal˘m
projevujeme tímto upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.
K 28. 2. 2010 bylo v na‰í obci hlá‰eno k trvalému pobytu 2040 obyvatel.
Připravila Hana Kamelandrová
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Blahopﬁání
Pﬁichází chvíle nadev‰e hezká,
kulaté v˘roãí slaví‰ dneska,
proto Ti pﬁejeme hodnû sil,
‰tûstí a zdraví velk˘ díl.
V‰e nejlep‰í pﬁeje rodina a v‰ichni známí.
AneÏka Bahounková

80

SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel ‰koly
Dětské šibřinky
V sobotu 27. února 2010, za krásného
slunečného počasí, uspořádalo Sdružení
přátel ZŠ a MŠ Troubky v kulturním domě
dětské šibřinky. Nespočet krásných masek
se opět sešlo v hojném počtu.
Sál kulturního domu zaplnili motýlci,
princezny, berušky, zbrojnoši, strašidýlka
a spousta dalších krásných masek. Bylo
opravdu těžké vybrat mezi nimi ty nejlepší.
Letos nám v programu vystoupila mladší i starší děvčata z aerobiku při ZŠ a MŠ
pod vedením Vendulky Janouškové
a zaslouženě sklidila bouřlivý potlesk.
Moc jim děkujeme za krásné vystoupení a doufáme, že nám dívky na dalších
našich akcích opět ukážou, co nového se
naučily.
Stejně jako loni čekalo na naše děti
i rodiče ještě jedno překvapení, tentokrát
v podobě vystoupení členů TJ SOKOL
Tovačov, pod vedením Mgr. Ivany Smolkové a Mgr. Ivany Zavadilové. Děvčátka se
nám letos představila jako Saxany na hudbu z celovečerního filmu Dívka na koštěti.
Poté následovalo vystoupení s názvem
Cvičí celá rodina, kde cvičily děti s maminkou a tatínkem. Obě vystoupení sklidila velký
potlesk.
Na dětských šibřinkách nechyběla ani bohatá
tombola, kterou pro děti připravilo sdružení z vlastních prostředků. A že bylo cen! Doufáme, že
všechny děti byly spokojené a že se nám v příštím

roce představí v nových neméně nápaditých maskách jako letos.
Děkujeme panu Liboru Hanzlíkovi za cukrovinky pro děti, maminkám Veronice Třetinové a Veronice Mlčochové za ceny do tomboly a panu Petru
Mlčochovi za hudební produkci.
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Školní ples
V sobotu 30. ledna 2010 se v kulturním domě
konal již tradiční Školní ples, který pořádalo Sdružení přátel Základní školy a Mateřské školy.
Tak jako každý rok, se na plese představili
svým vystoupením žáci a žákyně 9. třídy, kteří
byli poté slavnostně stužkováni. Taneční vystoupení s nimi letos nacvičila paní učitelka Eva Vojtková, za což jí moc děkujeme.
Malý dárek obdrželi žáci a žákyně také od
Sdružení přátel ZŠ a MŠ v podobě krásného zvonečku z pedigu, který pro ně vyrobila místopřed-

sedkyně sdružení paní Veronika Mlčochová. Žáci
se tak symbolicky rozloučili se svou školou
a pedagogy, kterým předali květiny.
Jsme rádi, že se našeho plesu zúčastnili
i bývalí pedagogové, kteří se přišli na své bývalé žáky podívat. Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat všem sponzorům, kteří na náš ples
věnovali ceny do tomboly. Doufáme, že se v příštím roce opět sejdeme v tak hojném počtu a zpříjemníme si tak jeden z dlouhých zimních večerů.
Za SPŠ Hana Kamelandrová

Z na‰í farnosti
âlovûk je víc, neÏ Ïivá síla aneb I brojler mÛÏe vypadat jako ãlovûk
Při pohledu do přírody probouzené lechtavým
paprskem jarního slunce člověk vykračuje ven
z uzavřených zimních slují svých příbytků, podobně jako z česna v téže době vylétají nepatrná, leč
nám potřebná medonosná stvoření, slibující
následnou úrodu země. „Začíná nový život,“
radostně říkáme a sledujeme nejen pěti smysly,
jak jarní život o sobě dává vědět ze všech stran.
Všechno v nás souzní s jarem. Přírodní běh
zasahuje i nás. Zákon po zimě káže život a káže

radost. Savci i kvokající drůbež vyvádějí svá mláďata a na ulicích se objeví děti.
Pozastavme se u pohledu do přírody. Ze školy dělíme přírodu na tu „divokou a nesvázanou“
a tu „domácí“, jednou určenou ke snědku, jindy
k obveselení. Každé takové stvoření má svůj
život, své teritorium, své zvyky. Zatímco zlatý
bažant si vykračuje v lesích u Moravy a zajíc hopká v polích, kropenatá slépka má svůj dvůr, nejlépe s kupkou hnoje. Liška obývá svou noru
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a nějaký ten hektar lesů a luk, pes domácí se
prohání po zahradě, občas se toulá pln vděčnosti
a hrdosti, že přelstil pána, po ulici. Svá území si
žárlivě střeží jedni i druzí a vyhrává silnější. Jen
ti „průmysloví“ chudáci „na maso či vejce“ mají
svůj stísněný a neměnný kotec, chlév nebo klícku, aby dobře živeni rychle přinesli užitek.
A člověk, souznící s jarní přírodou? Jsme na
tom v podstatě stejně. Naše teritoria si také střežíme silou loktů venku ve světě a doma zase
silou dveří, důmyslných zámků, plotů či zdí. Po
návratu z lovu jako lesní šelmy, či se snůškou
pylu jako včely, následně obýváme své chráněné prostory. Kancelář nebo dílna mimo domov
a v domově kuchyň, otoman v obýváku, sprcha,
záchod, někdy záhonek ba i malý chlívek, to je
celé teritorium člověka pohlcující jeho čas, zvaný život. Tak jako zdomácnělá příroda i člověk
zdomácňuje a stejně tak jak průmyslově využíváme přírodu i člověk je stále mnohdy chápán
jako živá síla. I z člověka lze učinit brojlera.
Možná proto rádi cestujeme, bereme si dovolené, i když zrovna ne v tuto dobu, leč v létě. Tehdy chceme zakusit radost z větší volnosti, podobně jako oni Alíci a Betynky radostně se protahující skulinami v plotech ohrad svých pánů. Až
dojdou uspořené zdroje, vracíme se zpět „dobývat svět“ nebo spíše udržovat svět svých snů,
častěji však svých pánů. Pán je zde ale jenom
jeden – čas. Všem utíká stejně rychle, i když ho
různě prožíváme a vnímáme. Nikomu čas nepatří a nikdo ho nezachytí. Jako byla zima vystřídá-
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na jarem, bude i ono nahrazeno létem, podobně
jako i my jsme nahrazováni druhými, vždyť i pod
česnem úlů se nacházejí vyčerpané včely, které
už nemohou nic přinést.
A potom se řekne, že člověk je tvor svobodný
a jiný, než ostatní příroda. Jenže ona je to pravda. Kdo ji přijímá? Komu se může hodit mít vedle sebe svobodnou bytost člověka, ne výnosného brojlera, nebo tahající krávu? Je zde jeden,
dnes tolik jediný, totiž Tvůrce. Dal nám být součástí přírody, abychom nebyli pyšní, ale nenazval
nás živou silou, nýbrž člověkem. Nestvořil nás
v čase, abychom se děsili času, ale dal nám čas,
abychom se připravili k setkání s ním. Nedal nám
rozum a svobodu vůle, abychom se jeden nad
druhého vyvyšovali a navzájem se ovládali, ale
dal nám rozum, abychom ho poznali, a vůli, abychom ho milovali. Nesmetl nás z povrchu země,
když jsme ho opustili, přeslechli a ztratili ze zřetele, ale přišel jako člověk, aby obnovil pozvání.
Neprošel Kristovou smrtí, aby ukázal husarský
kousek, ale prošlapal cestu k cíli našeho stvoření. Cílem není zánik vyčerpané přírodní hmoty,
ale naplnění účelu stvoření. Být člověkem, znamená totiž přijmout život Boží.
Kdo chce slavit Velikonoce jako svátky jarní
přírody ve světě živočichů a živočišně, prosím.
Nabízí se zde však něco jiného, obnovit či navázat vztah s tím, kdo nás zve být skutečně lidmi.
Požehnané velikonoční svátky přeje
otec Radek

Velikonoãní bohosluÏby ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Kvûtná nedûle 28. 3.:
9 hodin
Připomíná se vjezd Krista do Jeruzaléma, kde měl dovršit své poslání ukřižováním
a vzkříšením. Při mši se světí kočičky, čtou pašije a po mši se světí dětem májky.
Zelen˘ ãtvrtek 1. 4.:
17 hodin
Slaví se mše na památku ustanovení mše svaté. Při ní kněz umývá nohy dvanácti
mužům, jako i Ježíš je umyl před poslední večeří svým apoštolům. Po mši je krátký obřad připomenutí si Krista, který po poslední večeři se v zahradě modlitbou
připravoval na své utrpení a potil se krví.
Velk˘ pátek 2. 4.:
15 hodin
V tuto hodinu zemřel na kříži Kristus a věřící se modlí křížovou cestu.
17 hodin
Tento den se mše neslaví, jsou však obřady připomínající utrpení Páně. Čtou se
pašije, uctívá se svatý kříž, lidé po obřadu ještě nějakou dobu zůstávají v kostele, u tzv. Božího hrobu, kdy si připomínají pohřbení Krista.
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Bílá sobota 3. 4.:
8–17 hodin Od rána do večera je kostel otevřený a lidé mohou přicházet se pomodlit k Božímu hrobu.
Večer v 19 hod. začíná Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Před kostelem je zažehnut oheň, symbol zmrtvýchvstání, lidé vchází do temného
kostela s rozžatými svícemi, jako do prázdného Kristova hrobu. Naslouchají čtení
z Bible o této události a slaví velikonoční mši svatou. Při ní si obnovují sliby, které
říká každý křesťan dříve, než je křtěn a jsou pro připomenutí křtu pokropeni vodou.
Obřad se má konat v noci, nebo alespoň na počátku noci, ve které Kristus vstal
z mrtvých.
Velikonoãní nedûle
8:30 hodin
Je to nejvýznamnější křesťanský svátek v roce, připomínající radující se apoštoly
ze setkání s Kristem, který přemohl smrt a vstal z mrtvých. Po mši se světí pokrmy, vajíčka, maso, mazance, beránky aj. Je to vyjádření přenesení velikonočního
radosti z kostela do domovů k slavnostně prostřeným stolům. U nás v Troubkách
je navíc před kostelem pohoštění všech účastníků bohoslužeb pečeným jehněčím masem, dobrým vínem a nekvašeným chlebem za vyhrávání místní dechové
kapely.
K obﬁadÛm jste samozﬁejmû v‰ichni zváni. Pﬁijìte proÏít duchovní atmosféru i podstatu
Velikonoc i k dotknutí se vlastních koﬁenÛ svého bytí.
Otec Radek
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Obnovené velikonoãní tradice
V naší farnosti oživujeme některé tradice, které dodržovali naši předkové. Na Zelený čtvrtek po zpěvu Gloria zmlknou zvony, zavážou se provazy a říká se, že odletěly do Říma. Až do Bílé soboty je
zvonění nahrazováno hlukem řehtaček, klapaček, hrkaček, se kterými děti chodí po dědině ráno,
v poledne a večer. Za hrkání dostávají po domech vždy nějaké sladkosti, o které se po posledním
hrkání před slavností Vzkříšení podělí.

Co je to vzkﬁí‰ení?
Kdyby vzkﬁí‰ení spoãívalo jen v tom, Ïe BÛh oÏiví na‰i mrtvolu, pokornû bych ho poÏádal: „Prosím tû, Pane, nech mû
v zemi. A jestli si chce‰ poslouÏit tím, co z mého tûla zbylo,
dej z nûho vyrÛst kvûtinû. To úplnû staãí.“ Je to v‰ak jinak...
BÛh Ïivota, kter˘ se skloní k na‰í smrti, je‰tû umocnûné stáﬁím, hﬁíchem a proÏitou bolestí, a tak jako kdysi pﬁi zrození kosmu do nás vdechne dech Ïivota, tentokrát ale se
slovy: „V‰ecko tvoﬁím nové – tedy i tebe. Udûlám tû takového, jak˘m’s vÏdy touÏil b˘t.“
Carlo Carretto

Popletené pranostiky pro dûti
Poslední slova v pranostikách se rýmují, například:
„Májový deštíček – poroste chlebíček“
Dokážete popletené pranostiky správně přečíst?
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿ Je-li večer silná rosa – dlouhým mokrem bolí hlava.
✿ Dá-li nebe deštíčka – broušení kos započíná.
✿ Ondřej mosty staví – sedlák krčí rameny.
✿ Na svatého Vojtěcha – chladno jde už k čertu.
✿ Červen studený – Jiří je odplaví.
✿ O svatém Norbertu – v polích samá potěcha.
✿ Na svatého Antonína – bude pěkná travička.
✿ Pro déšť na den Ladislava – zrána zpívá dobře kosa.
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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A léta bûÏí
1.
Manželé Alois a Josefa Gregovští.
Snímek byl pořízen kolem roku 1899
v uměleckém ústavu Antonína Janovského v Přerově

2.
Alegorický vůz při Hanáckých slavnostech v roce 1946 nebo 1947. Organizátorem těchto slavností byl Florian Smolka ze Svárova. Na snímku jsou
zachyceni manželé Josef a Anna Gregovští se svými dětmi.

3.
Tento snímek byl zřejmě pořízen po
dokončení výmlatu obilí. Mlátička na
obilí (v pozadí) byla vyrobena firmou
Wichterle a Kovářík v Prostějově. Snímek je asi z roku 1929.

4.
P. Valentin Nepustil se svými ministranty v roce 1951
LK

1

2
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A léta bûÏí
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Na‰i dopisovatelé
Berme život s humorem
Když jsem nedávno listovala osmým číslem
Sedmičky, narazila jsem na článek s názvem
Vyhrála. Může se dál léčit konopím. Celá stránka byla věnována jisté paní ze Zlukova, která byla
policií obviněna z nedovolené výroby drog, jelikož si již dlouhá léta pěstuje konopí, ze kterého
vyrábí nejrůznější léčivé masti. Ona paní zde byla
prezentována jako „nepochopená“ intelektuálka
bojující za zlegalizování léčby pomocí látek
z konopí. A právě tato zmínka o konopném
samoléčitelství ve mně vyvolala vzpomínku na
nedávné setkání s jednou čtyřiaosmdesátiletou
paní z Frenštátska.
Potkali jsme se na jednom nemocničním pokoji a od prvních chvil měla tato žena mé sympatie. Byla velmi hovorná a občas jsem měla problém jí porozumět, protože mluvila nářečím
a rychlostí přinejmenším Menšíka a Bohdalky
dohromady. Ale brzy jsem si zvykla a pak jsem
se jen bavila nad jejími hláškami. Paní se uvedla kuriózně hned při vyplňování přijímacího formuláře se sestrou, kdy na otázku, zda kouří, zvesela zašveholila: „Už ne, v sedmdesáti jsem přestala.“ Jindy zase, když z vizity odcházel velmi
mladý lékař a ještě za sebou pomalu ani nezavřel dveře, ona trošku zděšeně a trošku rozverně prohlásila: „Taky mlady fajny ogar a ja sem se
ani nepočesala.“ Zkrátka jsem se musela mnohokrát kontrolovat, abych nepropukla v bouřlivý
smích. A to jsem ještě netušila, co přijde po té,
co moje „spolubydlící“ dostane dva klystýry.
Nevím, čím jsem si to zasloužila, ale byla jsem
vyvolená k tomu, že jsem se stala „vrbou“ a byla
jsem naprosto přesně informována o průběhu
jejího vyprazdňování. Vždy, když se po svém
bleskurychlém odchodu na toalety vracela, už
zdálky na mě volala: „Pokolikáté už jsem byla?
Po páté?“ A potom následovalo detailní líčení
„záchodových scén“. Vrcholem byl návrat číslo
sedm, kdy si paní přicházejíc ke své posteli otí-

rala mokrý obličej a popisovala, jak se snažila
dosednout, ale bylo to rychlejší než ona a v předklonu jí to mezi nohama postříkalo obličej. Přiznávám se, že při představě tohoto výjevu už jsem
se skutečně výbuchu smíchu neubránila. A to mě
ještě čekalo seznámení s rodinou této svérázné
paní a s jejími léčitelskými dovednostmi.
Paní byla po operaci srdce a museli jí brát
z nohou žíly, které při operaci použili. Po tomto
zákroku jí začaly obě nohy červenat a měla na
nich obrovské tmavočervené skvrny. Prohozením
věty: „Kdybyste věděli, čím si to léčím…“ ve mně
vzbudila zvědavost. Očekávala jsem, že nám
prozradí nějaký starodávný recept zděděný po
nějaké prapraprababičce, který se zhotovuje
z kdovíjakých ingrediencí. Jaké ovšem bylo moje
překvapení, když nám prozradila, že jí strašně
pomáhá mazání z „marjánky“. „On mi to míchá
vnuk“, vyprávěla a nepřestávala mě udivovat,
když líčila, jak rostlinky konopí pěstovala ve skleníku a ony jí vyrostly tak vysoko, že jí zvedly
a málem rozbily stropní sklo. Byla naprosto
v obraze a znala všechny pěstitelské vychytávky. Mé setkání s onou dámou skončilo v okamžiku, kdy jsem já odcházela domů a ona měla
odjíždět na operační sál. Ale i to se muselo odehrávat netradičně. Po té, co sestřička nakoukla do
pokoje, pronesla: „Á tady nic.“ a odešla, propadla
paní panice, že na ni snad zapomněli, vyskočila
z postele, rozrazila dveře a vřítila se do chodby
s výkřikem: “Počkejte na měěěěěěěěě!“ Kolemjdoucí sestřička ji musela uklidňovat, že na ni
nezapomněli, že jen půjde asi o hodinu později…
Tou dobou už jsem já byla na cestě domů
a říkala si, že tahle paní je plná životního optimismu a přestože mi vyprávěla i o krušných
životních chvílích, například kdy jí gestapo za války zatklo téměř celou rodinu, leckdo by jí mohl
její přístup k životu závidět.☺
Mgr. Marcela Haraštová
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Spoleãenské dûní
Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák oslavil v prosinci své kulaté výročí. Tuto akci hodnotíme jako velmi zdařilou, a to
nejen ze svého pohledu. Program
byl bohatý i vzpomínkový, díky Jitce Vinklerové, která si pečlivě připravila průvodní slovo, kde promítla historii souboru Hanák. Kulturní dům byl, jak se říká, až po
střechu, přijeli totiž naši přátelé ze
Ševětína, a ti mají v Troubkách
spoustu starých a trvalých známých.Takže po hlavním programu
nám k tanci a ke vzpomínkám hrála cimbálovka a výčet gratulantů
k našemu výročí byl téměř úplný.
V únoru jsme měli velmi zdařilou akci – vodění medvěda.
Vycházeli jsme od kulturního
domu, kde právě probíhala obecní zabijačka. Dostali jsme na cestu koštovačku – jitrničky, tlačenku,

Vodûní medvûda
Z vánoãního posezení u cimbálu

40

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2010

ovar a takto vyzbrojeni jsme vyrazili do vesnice.
Všude jsme byli vítáni, ale příště budeme muset
vyjít dříve, aby medvěd stihl navštívit a pobavit
více Troubečáků.
Ale nyní již je rok 2010 a my se intenzivně připravujeme na další činnost. Naše choreografka
připravuje nový program, který bychom vám
chtěli ukázat na hody, kdy budou v neděli opět
Hodové folklorní slavnosti. Budeme se snažit,
aby celé odpoledne byla pěkná zábava a posléze i taneční produkce pro všechny návštěvníky.
Blaťácký soubor ze Ševětína slaví letos v červnu 35. výročí založení své činnosti. Náš soubor
dostal na tuto velkolepou akci pozvání, kterého
se s radostí zúčastníme. Chceme s sebou vzít
i bývalé členy, aby si mohli také zavzpomínat na
krásné chvíle, které prožili s tímto skvělým souborem.
Jinak nám stále přicházejí nabídky na vystoupení v našem okolí, ale i za hranice. Ozvalo se
nám kulturní středisko z Bardějova na Slovensku, tak i tuto nabídku musíme zvážit.
Soubor Hanáček, vedený skvělou a obětavou
Evičkou Vojtkovou a Marií Raškovou st., má
v současné době přes padesát členů a obrovskou aktivitu. Mají stále nabídky na vystoupení,
jezdí na soutěže a připravují soustředění v Rajnochovicích. Přicházejí stále noví členové, a tak
nestačíme dodělávat nové kroje. V tomto nám
moc pomáhá Maruška Gabrhelíková roz. Vojtková, která ve svém volném čase obětavě šije, pere

a žehlí. Však naši malí Hanáčci bývají na vystoupení jako z cukru.
V měsíci březnu jsme měli výroční schůzi souborů, která byla zároveň i volební. Máme ve stanovách, že jednou za čtyři roky proběhne volba
všech orgánů.
Na další funkční období
byli zvoleni tito naši členové:
Stanislav Vojtek – předseda spolku, vedoucí
souboru Hanák
Jitka Vinklerová – choreografka
Ludmila Hradílková – ekonomka souboru
Eva Vojtková – vedoucí souboru Hanáček
Martina Obrtelová – pokladní
Monika Školoudová – vedoucí muziky
Marie Rašková ml. – propagace
Milan Suchánek – člen výboru
Do revizní komise byli zvoleni:
Jiří Hradílek
Marie Gabrhelíková
Iveta Černošková
Jana Vávrová
Kronikářkou našeho spolku je Marie Rašková
st., která po dlouhodobém úsilí dala naši kroniku
do pořádku a vede ji velmi pečlivě, za což jí patří velký dík.
Všem zvoleným přejeme mnoho elánu a chuti pomáhat s rozvojem a propagací naší vesnice
v oblasti folkloru.
Za oba soubory Stanislav Vojtek

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Shromáždění představitelů sboru dobrovolných
hasičů, které se konalo
14. 11. 2009 v Horní
Moštěnici, 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 2010.
V sobotu 23. 1. 2010 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 ubezpečil, že v rozpočtu bude
pamatováno na dovybavení ochrannými prostředky pro zásahovou jednotku obce. Zástupce
ústředí, kraje HZS nás pozdravili svými zdravicemi a seznámili nás se změnami, které ve sdružení jsou anebo se připravují.
Letošní valná hromada byla volební a byli zvoleni funkcionáři sboru a celý výbor sboru, a také
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bylo schváleno usnesení z valné hromady sboru.
Jen pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu
konání valné hromady 59 členů. Z toho je 12 mladých hasičů a 47 starších – z nich je 6 žen, 30
mužů a 11 členů důchodového věku.
V měsíci únoru jsme v Bochoři hodnotili činnost
našeho okrsku. Také tato schůze byla volební.
Období masopustu jsme zakončili tradičně hasičským bálem. Výbor sboru vyslovuje poděkování
všem sponzorům a našim členům, kteří přispěli jak
finančně, tak svými dary do naší bohaté tomboly.
S příchodem nového roku 2010 začal nový
výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou
jednotku obce Troubky. Po celou zimu měli možnost naši členové a mladí hasiči navštěvovat sportovní halu, a tím zvyšovat svou kondici pro letošní
rok. Také byla zahájena příprava školení pro výjezdovou jednotku.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně jedenkrát za týden po celou zimu. V současné době probíhá příprava dospělých hasičů na tradiční Radslavickou přilbu, která proběhne 27. 3. 2010. Po
loňských zkušenostech našeho družstva, které
soutěžilo na této náročné soutěži poprvé, se hoši
připravují v hasičské zbrojnici nebo na HZS územního odboru Přerov. Nám nezbývá, než našim sou-

41
těžícím kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezóně.
Také přes zimní měsíce prováděli strojníci sboru a další členové údržbu na technice. Byla provedena našimi členy celková oprava dříve nepoužitelné stříkačky PS 16 a v současné době je před
dokončením. Výbor sboru vyslovuje poděkování
všem členům, kteří se aktivně podíleli na opravě
a udržování techniky v provozuschopném stavu.
Také v letošním roce se uskuteční mše svatá za
zemřelé hasiče při svátku našeho patrona sv. Floriana. Tradiční soutěž O pohár Hané se uskuteční
20. 6. 2010 na hřišti oddílu kopané v Troubkách,
začátek soutěže je v 9.30 hod.
V letošním roce proběhnou volby do našeho
sdružení OSH Přerov, které se uskuteční na setkání představitelů a zástupců sboru 20. 3. 2010 na
zámku v Dřevohosticích. V měsíci červnu proběhne v Ostravě celostátní sjezd hasičů Čech, Moravy a Slezska, na kterém budou zvoleni naši nejvyšší zástupci našeho sdružení.
V době adventu jsme doprovodili na poslední
cestě br. Františka Gregovského, našeho dlouholetého člena sboru, který byl nositelem titulu
Zasloužilý hasič. Čest jeho památce.
Výbor sboru SDH Troubky

Divadelní soubor OB Troubky
Vás srdečně zve na divadelní představení

Antonína Procházky

„S tvojí dcerou ne“
Představení bude uvedeno

v pátek 16. 4. a v sobotu 17. 4. 2010,
v sále Kulturního domu v Troubkách
Začátek v 19.30 hodin
Vstupné: mládež a dospělí: 40 Kč, děti do 15 let: 20 Kč
Zveme v‰echny pﬁíznivce troubeckého ochotnického divadla!
Práva k provozování této hry zastupuje Antonín Procházka.
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Každý z nás miluje určité roční
období. Někomu vyhovuje léto,
prázdniny, koupání, jiný upřednostní jaro s rodícím se novým
životem, malíř podzim zase pro
nás vykouzlí ty nejzajímavější barvy v přírodě, nebo že by to byla
zima s bílou peřinou, lyžemi, bruslením? Záleží na každém z nás,
máme možnost výběru.
Nicméně zima sice odešla, ale
vraťme se k ní. Ta letošní si
opravdu dala záležet. Sněhová
pokrývka vydržela i na naši polohu nezvykle dlouho, což bylo
alarmem pro myslivce, aby se
o zvěř starali ještě intenzivněji.
Oku lahodící pohled na stádeãko srnãí zvûﬁe
Přikrmování zvěře jadrným
v poeticky zasnûÏené krajinû nedaleko Rucovské remízky.
a objemným krmivem jsme prováděli častěji než v minulých letech. U krmelců přežijí pouze silní jedinci a ti pak mají vliv při roza zásypů bylo živo, vždycky se kolem něj potulo- množování zdravých a silných potomků, čímž se
val nějaký ten zajíček, bažant, či srnčí zvěř. zkvalitní chov toho kterého druhu zvěře.
Posledním dnem v minulém roce skončila doba
Dokonce na nějaký čas si pronajalo stádečko
koroptviček areál Konírny. Jeho přechodným byd- lovu na drobnou zvěř. Myslivci z Troubek mají za
lištěm se staly smrčky u tanečního parketu. Více, sebou čtyři hlavní hony a tři oficiální vycházky
než kdykoliv v minulosti, jste mohli pozorovat, jak v měsících říjnu až listopadu minulého roku.
V polovině ledna jsme mohli přivítat na myslise zajíci odvažují do vnitrozemí obce. K duhu zvěři přišlo seno, obilí i kukuřice. Jak se zima projevi- veckém plese v troubeckém kulturním domě velmi
la na stavech zvěře a její kondici, to
budeme posuzovat až v dalším
průběhu roku. Faktem je, že jsme
situaci nepodcenili a snažili se tak
zmírnit zimní útrapy zvěře na minimum.
Krutá zima má však i dílčí výhody. Možná nevíte, že se zvěři podávají i medikamenty, jako prevence
před různými nemocemi. Pokud je
zima mírná, zvěř má potravu
i mimo krmná zařízení a k těmto
léčivům se nemusí dostat. Pokud je
všechna možná potrava pod sněhem, přicházejí na řadu krmelce
a zásypy a tam už je pozření léků
pravděpodobnější. Někteří starší
myslivci na adresu tuhé zimy tvrdí,
·koda, Ïe fotografie není barevná, zimní ‰at
že slabá a nemocná zvěř pojde,
baÏantího kohouta a kaãera kachny bﬁezÀaãky je obdivuhodn˘
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slušný počet návštěvníků, za což
jim děkujeme a budeme se na ně
těšit i v dalším roce.
A co nás čeká v průběhu roku.
Vezměte si své kalendáře
a můžete si poznačit. 30. května
pořádáme burzu mysliveckých
a rybářských potřeb v areálu
Konírny. O týden později, 6. června, si to rozdají tříčlenná družstva
ve střelecké soutěži na střelnici na
Vlažné. V polovině června si
pozveme na Konírnu své příznivce a kamarády na posezení u příležitosti června – měsíce myslivosti.
V červenci budou ve střelecMyslivci se o zvûﬁ v zimû starali, Alois Doãkal s adeptem Lukákém závodě našimi soupeři zářič‰em Novotn˘m naplÀují zásoby do krmelce
tí myslivci. Po dvou ročnících je
stav 1: 1 a my se budeme snažit
vány jsou činnosti v revíru, vyčištění remízků, oprao vyvážení skóre v náš prospěch. Komu přinese va a výroba mysliveckých zařízení i na Konírně.
třináctka štěstí, to se uvidí poslední neděli v srpnu. Zásoby sena se nám letos podařilo vyčerpat,
To se na střelnici na Vlažné sejdou na 13. ročníku budeme muset vytvořit novou zásobu. Každá
střelecké soutěže O troubecký pohár jednotlivci, neděle je toho důkazem. V dopoledních hodinách
a již nyní je přislíbena účast opravdových kanoný- se vždy najdou členové, kteří mají zrovna čas
rů, včetně českých reprezentantů.
a chuť se zúčastnit společné brigády. Práce je
Mimo tyto společenské aktivity samozřejmě pořád dost a troubečtí myslivci nespí.
pokračuje i náš interní myslivecký život. NaplánoLuděk Judas

âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí přátelé chovatelů,
začátek každého roku začíná
naše základní organizace rekapitulací uplynulého roku na výroční
schůzi. Letos se konala za hojné
účasti členů a pozvaných hostí
14. února 2010 v našem areálu na
Loučkách. Na schůzi byl vyznamenám přítel Olin Pavlík bronzovým odznakem za celoživotní chovatelskou činnost.
V listopadu minulého roku,
u příležitosti životního jubilea, byl
předán stříbrný odznak příteli
Josefu Zatloukalovi. I jinak byl rok
2009 na schůzi vyhodnocen pro
naši organizaci jako úspěšný. Jako
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ohlédnutí za minulým rokem přikládáme pár fotografií.
Jenže už nám začíná pomaloučku jaro, a to máme nejvyšší
čas zahájit přípravy na rok letošní.
Základ kvalitních odchovů začíná
při výběru rodičů. Všichni se těšíme na hnízda plná králíčků, kuřátek a holoubků.
Také začíná sezóna chovatelských výstav. První výstava
v okrese za účasti našich chovatelů se konala 28. února 2010
v Kojetíně. Z našich přátel vystavovali: Václav Marák – holub prachenský kaník, přítel Jaroslav Gajdoš – holub český stavák modrý
sedlatý, přítel Ivan Tomšů – holub
koburský skřivan, přítel Jan Skopal – králík zakrslý divoce zbarvený, drůbež: zdrobnělé fenixy,
zdrobnělé hempšírky, zdrobnělé
velsunky oranžovokrké.
Mějte se pěkně,
vaši troubečtí chovatelé
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Tak se zdá, že už je konečně jaro tady! Dlouhodobé předpovědi meteorologů se moc nesplnily,
protože tuhá zima nastala hned v prosinci a takovou nadílku sněhu už dlouho nepamatujeme. Teď
zbývá jen doufat, že sníh na horách bude tát pomalu, aby se opět neobjevily povodně. Můžeme se
těšit, že brzy celá příroda rozkvete a objeví se první plody pro mlsné jazýčky dětí i dospělých.
M. Franková

RADY MYŠKY SÁZELKY
✿ po tuhé zimě prohlédneme a ošetříme stromy a keře poškozené okusem zvěře, ořežeme a ostříháme poničené větve
✿ vykopeme staré, usychající a mrazem poškozené keře a stromy
✿ připravíme si pařeniště pro vypěstování prvních jarních vitamínů
✿ jakmile rozmrzne půda, vysazujeme okrasné keře a dřeviny
✿ je čas udělat předjarní řez vinné révy, pokud bychom to udělali později, dochází k jejímu slzení
a oslabení
✿ očistíme jahodníkový porost a přihnojíme jej kompostem nebo koupenými hnojivy
✿ koncem měsíce března odhrneme zem od keřových růží, co nejníže u země ostříháme stébla
okrasných travin
✿ začíná rašit trávník a je nejvyšší čas pro vyhrabávání odumřelých zbytků a mechu, nastává doba
pro provzdušnění trávníku prořezávacími hráběmi
✿ je třeba připravit půdu a ošetřit ji proti plevelům, které by nám posléze zahlušily záhony
✿ vypravíme se do obchodu doplnit zásoby postřiků, hnojiv a osiv, které budeme v následujících
měsících potřebovat
Mějte se zatím jarně a já jdu do toho obchodu!
Na závěr jedna fousatá pranostika:
Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře.
(12. 3.)

Moudrosti slavn˘ch
Îádn˘ uãen˘ z nebe nespadl, ale hlupáky jakoby shazovali.

J. TUWIM

Uãenec je lenoch, kter˘ zabíjí ãas studiem.

G. B. SHAW

Nic tak neutﬁe slzy jako vlastní ruka.

ARABSKÉ P¤ÍSLOVÍ

Nejlep‰í zpÛsob, jak ztratit dítû, je drÏet ho stále u sebe.

K. W. F. SCHLEGEL

Zdrav˘ chudák je poloviãní boháã.

âÍNSKÉ P¤ÍSLOVÍ

Lidé dosud nechápou, jak velk˘m pﬁíjmem je ‰etrnost.

CICERO

âlovûk opravdu chytr˘ dokáÏe svou chytrost skr˘vat.

LA ROCHE FOUCAULD

Jeden otec je víc neÏ sto uãitelÛ.

G. HERBERT

Kdo ví, co v‰echno neví, je sv˘m zpÛsobem v‰evûdoucí.

N. NESCIO
LK
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Ze sportu
TJ Sokol Troubky
V pátek 5. března se sešli v kulturním domě
delegáti již 19. valné hromady Tělovýchovné jednoty Sokol Troubky, aby zhodnotili výsledky činnosti uplynulého roku, který byl již devadesátým
od založení sportovní organizace v obci. V loňském roce uběhlo již 20 let od slavnostního otevření sportovní haly, také tomuto výročí věnoval
předseda pozornost ve svém vystoupení. Našim
čtenářům zde předkládáme část zprávy předsedy TJ k delegátům valné hromady.
Vážení sportovní přátelé, milí hosté, dovolte mi,
abych vás přivítal na dnešní valné hromadě. Scházíme se pravidelně počátkem března, abychom
zhodnotili uplynulý rok. Nebude tomu jinak i na
dnešní valné hromadě. Již obdržené pozvánky
vám avizovaly program dnešní valné hromady, která je pouze bilanční, seznámíme vás s informacemi o činnosti výkonného výboru a hospodaření
tělovýchovné jednoty. V mém vystoupení však
bude něco navíc. Naše tělovýchovná jednota dovršila v loňském roce, 19. června, 90 let své činnosti
a 28. října uplynulo 20 let od slavnostního otevření sportovní haly. Proto si dovolím úvodem svého
vystoupení připomenout několika větami uplynulou sportovní činnost v naší TJ a zmíním se také
o provozu sportovní haly.
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky prošla od
svého založení několika obdobími, která měla svá
specifika, a ta samozřejmě ovlivňovala v daném
období i sportovní činnost spolku. Naši předkové,
kteří zakládali tuto organizaci, byli zdatnými sokoly, cvičili ve stodolách, pod širým nebem a vyrůstali z nich vynikající nářaďovci a cvičenci. Účastnili se orelských sletů a zemských přeborů, ze kterých přiváželi vysoká oceněni, která byla prezentována na výstavě k výročí 650 let založení naší
obce.
V roce 1930 byl založen samostatný fotbalový
klub pod názvem SK Troubky, který měl v té době
velký vliv na sportovní činnost v obci. Tehdy se ještě hrával fotbal na malém hřišti u bývalé sokolovny. Po vítězství SK Troubky na mistrovství Moravy
v roce 1934 a postupu do celostátního mistrovství
usiloval výbor SK o pronájem obecního pozemku
u řeky Bečvy. V tomto záměru byl úspěšný a od

té doby se buduje a stále zhodnocuje fotbalové
hřiště, které slouží již více jak 75 let fotbalu.
Založení ledního hokeje v Troubkách je přičítáno roku 1933, ale dochované zprávy o volbě
zástupců ledního hokeje do výboru SK Troubky
jsou až z valné hromady 18. prosince 1941.
Také troubecký volejbal vyvíjel svou aktivní činnost, spolky Sokola a Orla soutěžily v přerovské
Kratochvílově sokolské župě. Založení se traduje
od roku 1934. Můžeme se však jen domnívat, že
k větší aktivitě volejbalu a ledního hokeje došlo získáním pozemku pro sportovní činnost uvolněním
hřiště U Dvora, přechodem fotbalového klubu SK
na stávající hřiště u Bečvy.
Období druhé světové války svedlo dřívější velké rivaly Sokoly a Orly na společnou cestu, protože měli zakázanou činnost, všichni sportovali
v SK Troubky a není se co divit, většina hráčů hrála v létě fotbal a volejbal, v zimě pak hokej. Po válce v roce 1945 se obnovila činnost Sokola i Orla
a došlo opět k oddělení jejich spolupráce. Orlové
hráli volejbal na hřišti Lidového domu na Záhumení, Sokolové na hřišti U Dvora. V té době také
v obci propukal volejbal i v dívčí kategorii, soutěžně začaly ženy hrát v roce 1955 a po různě dlouhých přestávkách je stále ženský volejbal v obci
životaschopný.
Po roce 1948 nastala další etapa tělovýchovné
činnosti. Komunistický režim nutil spolky sloučením tělovýchovy vyvíjet spolkovou činnost v jednotné organizaci. Původní Tělocvičná jednota
Sokol byla přejmenována na Tělovýchovnou jednotu Sokol Troubky a SK Troubky byl donucen
vstoupit do tělovýchovné jednoty. Někteří členové
takový nátlak odmítli, raději zanechali aktivní sportovní činnosti a k velké škodě odešli ze spolkového hnutí.
V tomto období začal velký nárůst sportovních
klubů podporovaných vznikajícími podniky a rozvíjela se nová sportovní odvětví. Velkou zásluhu
na tom měly předcházející spolky Orel a Sokol, ve
kterých bylo vychováno mnoho kvalitních sportovců, kteří později organizovali činnost v jednotlivých sportovních klubech. Po vzoru sokolských
sletů byly zavedeny sportovní spartakiády, které
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nacvičovala většina z nás a přes místní a okresní
vystoupení se především naše ženy účastnily cvičení na Strahově.
Dochované zprávy o využití hřiště U Dvora, které sloužilo sportu celoročně, v létě se hrál volejbal, v zimě hokej, nejsou již pro mnohé z nás překvapením, protože jsme se již některých akcí
účastnili. Volejbal se v roce 1963 po jarním tání
přestěhoval na původní pozemky Lidového domu
na Záhumení, kde se začaly budovat tři volejbalové kurty. Na období padesátých a šedesátých let
má velmi dobré vzpomínky i naše tělovýchovná
jednota. Hrál se zde dobrý fotbal, druhá liga volejbalu, na hřišti U Dvora se hrála pravidelná mistrovská utkání v ledním hokeji. Troubky byly známy po celé republice pořádáním volejbalových turnajů O pohár Hané.
Sportovní aktivita přes zimní období byla soustředěna do sokolovny U Dvora, ve které byla
možnost sportovního růstu tehdejších sportovních
nadějí. Jeden z talentů, který v minulé době dělal
popularitu naší obci a zůstal jí věrný dosud, oslavil v loňském roce 70 let. Je to troubecký odchovanec ve volejbale Josef Smolka, hráč, trenér,
olympionik a účastník Síně slávy. Jeho celoživotní sportovní úspěchy neunikly vedení obce a Josefu Smolkovi byla při loňských hodových slavnostech udělena radou obce cena Osobnost roku za
zásluhy o propagaci obce v oblasti sportu.
Využití bývalé sokolovny bylo tehdy víceúčelové, hrálo se zde kino, divadlo, probíhaly sportovní
akademie, ale především se zde sportovalo. Jenže v roce 1966 bylo na dlouhou dobu dosportováno. Došlo totiž k vyhoření sokolovny a jiné prostory vhodné pro tehdy velmi rozvinutý troubecký
sport nebyly.
Náhradním řešením byla rekonstrukce tanečního sálu na Zavadilce, tím se ale vyřešila pouze činnost základní tělovýchovy a zimní fyzická příprava jednotlivých oddílů. Od sedmdesátých let se
objevují v zápisech výročních schůzí Sokola připomínky k jednání se státními orgány ve věci
výstavby tělocvičny, která by vyhovovala svými
parametry volejbalu. Tyto připomínky byly vždy
vyslechnuty, ale z objektivních příčin odkládány.
Sport začal v naší obci ztrácet na kvalitě a především klesal zájem o sportování u naší mládeže.
Mnozí z vás, především příznivci fotbalu, jistě
rádi vzpomenou na období své aktivní účasti
v prestižních fotbalových turnajích zemědělských
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družstev. V roce 1970 byly Troubky pořadatelem
prvního kola Stříbrného poháru Zemědělských
novin. Od roku 1972 pak ZN řídily celostátní fotbalovou soutěž, která měla čtyři druhy turnajů –
zlatý, stříbrný, bronzový a křišťálový pohár. Naši
hráči pod hlavičkou Zemědělského družstva
Troubky se pravidelně po dlouhou dobu účastnili
těchto soutěží a věřím, že to v nich zanechalo příjemné vzpomínky.
V polovině osmdesátých let byla v naší tělovýchovné jednotě neutěšená situace v činnosti sportovních oddílů a působení jednotlivých družstev
v soutěžích. Oddíl volejbalu neměl žádnou mládež
a jen jedno družstvo mužů v soutěži, které hrálo
okresní přebor.
Hokejisté byli také bez mládeže a museli se
uspokojit pouze s velmi krátkou sezonou na zimním stadionu v Přerově, kde jen těžce získávali volné hodiny pro mistrovskou soutěž, která nebyla
v té době ani patřičně organizována. Jen fotbalový oddíl si udržoval výkonnostní laťku poměrně
vysoko, ale pouze u družstev žáků a dorostu.
Družstvo dospělých se pokoušelo o postupy
z okresního přeboru.
Cvičení v Sokole se tak stalo zásluhou náčelních Ludmily Vaňousové, Květoslava Bila a mladého kolektivu cvičitelek jedinou složkou, kde se
děti mohly věnovat všestrannému sportovnímu
vyžití, gymnastice, atletice a pobytu v přírodě.
V roce 1985 svitla naděje na zlepšení sportovních podmínek, a tím i činnosti v naší tělovýchovné jednotě. Došlo k rozhodnutí o stavbě školní
tělocvičny a ve stejném roce byly zahájeny výkopové práce. Tehdejšímu vedení národního výboru
se podařilo sdružením finančních prostředků, brigádnickou činnosti spolků a občanů úspěšně
dokončit stavbu sportovní haly. 28. října 1989 proběhlo slavnostní otevření a po několika jednáních
byl objekt sportovní haly předán do užívání TJ
Sokol Troubky, a tím byly vytvořeny motivační podmínky pro další činnost v naší tělovýchovné jednotě.
V současné době je sportovní hala v provozu
20 let, a to je období dostatečně dlouhé na vyhodnocení provozu jak po stránce sportovní, tak ekonomické. Za uplynulých 20 let se podstatně zvedla sportovní aktivita mládeže i dospělých, zvedla
se výkonnost našich sportovců, a tím i postavení
jednotlivých oddílů v soutěžích.
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Fotbalisté se v sezoně 1990–91 stali přeborníkem okresu a dále postupovali přes I. B třídu až
do současné I. A třídy. Žákovská družstva v uplynulých patnácti letech hrála vždy na špici sportovních tabulek. Sportovní hala nastartovala motor
činnosti i v oddíle volejbalu, pro který je tělocvična nutností. Největších úspěchů v uplynulém
období dosáhl oddíl při práci s mládeží.
Již ve třetím roce provozu sportovní haly jsme
se účastnili nejvyšších soutěží v ČR u mládežnických družstev a dosáhli na pěkná umístění – starší žáci 5. místo na přeborech ČR v Brně, mladší
dorost vyhrál Český pohár, starší dorostenci
postoupili z oblastního přeboru až do nejvyšší soutěže přeboru ČR, kde po dva roky úspěšně hráli
a připravili svým příznivcům mnoho pěkných sportovních zážitků.
Velmi úspěšně se prosazovali naši odchovanci, kteří byli uvolňováni na hostování do sportovních klubů. Zbyněk Hýsek byl velmi platným hráčem a ve finále přeboru ČR juniorů získal zlatou
medaili s Duklou Liberec. Martin Ticháček, Lukáš
Ticháček a Pavel Zatloukal získali Přeborníka ČR
starších žáků s Univerzitou Olomouc. Úspěšné
působení tehdejšího družstva mládeže oddílu
volejbalu bylo oceněno v roce 1995 titulem Nejúspěšnější kolektiv regionu v oblasti mládeže na
sportovně společenské akci v Městském domě
v Přerově.
Za uplynulých 20 let prošlo přípravou ve sportovní hale také mnoho mladých fotbalistů. Hráči,
jako Petr Vrána, Gregovský, Stoklásek, Havierníkovi, byli v minulosti příkladem pro mladší fotbalisty.
Do ženské kategorie již také dorostly bývalé
žačky, které v naší hale získaly zkušenosti – Jitka
Pospíšilová a Jana Petrášová.
Honza Navrátil a Jarda Němčák jsou hráči, kteří v současnosti oblékají dres Sigmy Olomouc.
První jmenovaný již nastupuje v zápasech áčka,
je ve výběru ČR a věřím, že se o něm bude hovořit v souvislosti s fotbalem na nejvyšší úrovni.
Také současnému českému volejbalu jsme
vychovali platné hráče jak pro vrcholový volejbal,
tak pro reprezentaci.
Tělovýchovná jednota poskytla v uplynulém
období skvělé sportovní podmínky mnoha sportovcům, do kterých jsme investovali trpělivou práci cvičitelek, trenérů a množství finančních pro-
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středků, které nás stál provoz sportovních zařízení.
Máme-li hodnotit sportovně – společenský přínos sportovní haly pro obec a společnost, pak se
nabízí konstatování, že uplynulých 20 let provozu
sportovní haly bylo velkým přínosem.
Naše tělovýchovná jednota hostila v uplynulém
období ve sportovní hale družstva z celé ČR
a dokonce i ze zahraničí.
V roce 1995 bylo sehráno ve sportovní hale přátelské utkání juniorek ČR a Ruska, skvělá atmosféra dala podnět k tomu, že následující rok zde
proběhl turnaj za účasti družstev Itálie, Německa,
Belgie, Francie, Polska, Slovenska a ČR.
Prostředí naší sportovní haly si velmi oblíbily
také moderní gymnastky z TJ Spartaku Přerov,
a po několik let zde trénují, pořádají mezinárodní
sportovní soutěže a jsou zde velmi spokojené.
Příjemné prostředí tělocvičny, ale především
šest šaten se sprchou, to jsou dnes rozhodující
faktory pro pořadatele turnajů a sportovních akcí,
o které nemá naše tělovýchovná jednota v poslední době nouzi a sportovní hala je plně obsazena
ve všední dny i o víkendech od poloviny října až
do konce března.
Stálé termíny získala ve sportovní hale také
národní házená a o své místo v tělocvičně bojuje
nový sport florbal. Snažíme se vyjít vstříc všem
zájemcům o sportovní aktivity v naší sportovní
hale, jen ne všechny můžeme uspokojit, především v zimním období.
Také povodeň, která v roce 1997 postihla naši
obec, se zapsala do dějin sportovní činnosti
v tělovýchovné jednotě, ale především způsobila materiální škody na majetku. Ten byl postupem
času a především zásluhou podpory obce uveden do původního stavu, a jak to v takových případech bývá, jsme na tom i o něco lépe než před
povodní.
Budeme-li hodnotit uplynulých 20 let provozu
sportovní haly z pohledu ekonomického, pak i zde
můžeme být spokojeni. Daří se nám udržet provoz, což lze za současných finančních podmínek,
které poskytuje sportovním organizacím Sazka,
ČSTV a stát, považovat za úspěch.
V minulosti jsme používali na krytí provozních
nákladů finanční prostředky, které měly být na
opravy a údržbu, jinak bychom nebyli schopni
zajistit provoz bez přispívání vlastní členské
základny.
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To se změnilo a jsem velmi rád, že výkonný
výbor, ale i ti, kdo navštěvují sportovní zařízení,
pochopili, že pokud užívají sportovní zařízení, musí
se podílet na jeho provozu.
Zpřísnily se také dotační podmínky na čerpání
příspěvků na údržbu a drobné opravy. Vše je nutné podložit fakturami a doklady, vyhodnotit účelnost poskytnutého příspěvku a pak teprve jsou připsány peníze na účet TJ.
Dvacet let provozu zanechalo na objektu sportovní haly stopy, které je již nutné opravovat
a modernizovat. V hale je zaveden plyn, je opravena střecha na tělocvičně a šatnách, postupně se
provádí oprava a údržba fasády.
Každým rokem vás zde informujeme, jak bojujeme s růstem provozních nákladů na energie,
plyn, uhlí, vodné a stočné. Vzpomínat na ceny před
dvaceti lety nebudu, protože to nemá smysl. Je třeba se dívat dopředu a snažit se získat na provoz
sportovních zařízení finanční prostředky.
Minulý rok byli stát, ale především ČSTV, velmi
skoupí na poskytování finančních prostředků
v porovnání s rokem 2007 a 2008 a věřím, že se
zlepší podpora sportu od státu i Sazky a naše tělovýchovná jednota nebude mít existenční problémy
se zajištěním provozu sportovních zařízení.
To byla slavnostnější část zprávy předsedy TJ
k delegátům valné hromady. Následovaly informace o činnosti výkonného výboru. Finanční zprávu
přednesla delegátům hospodářka TJ p. Brázdová,
z ní vybíráme.
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Příjmy v roce 2009 činily

1.419 328 Kč

výdaje

1.512 367 Kč

Příjmy z provozu sportovní haly
činily
stolní tenis a posilovna

322.349 Kč
12.590 Kč

OÚ Troubky převedl v průběhu roku 2009
finanční částky, které byly uvolněné z rozpočtu
obce na podporu sportovní činnosti jednotlivých
oddílů na úhradu provozních nákladů sportovních
zařízení ve výši 495 000 korun.
V závěru valné hromady předal předseda TJ
Antonín Ticháček Pamětní listy k 90. výročí založení sportovní organizace v obci panu Františku
Ticháčkovi za celoživotní aktivní působení v oddíle volejbalu jako hráč, trenér mládeže a metodik
okresního svazu volejbalu.
Dalším oceněným byl nejstarší člen TJ pan Vojtěch Červinka, který oslaví v příštím roce 90 let,
za práci, kterou odvedl jako trenér a hráč pro oddíl
volejbalu a dlouholetý předseda revizní komise
výkonného výboru tělovýchovné jednoty.
Následovala poděkování sponzorům, kteří
poskytli finanční částky oddílům, obecnímu úřadu
za podporu sportu v obci a všem, kteří přispěli
svou činností k propagaci Tělovýchovné jednoty
Sokol Troubky.
Antonín Ticháček,
předseda TJ Sokol Troubky

POZVÁNKA
pro dívky a chlapce na tenisov˘ kurz
pořádaný v měsících květen a červen pod odborným vedením zkušených trenérů – Josef Václavík
(trenér I. třídy). Výuka bude probíhat ve skupinách po čtyřech dětech, po dobu 1 hodiny.
Tenisová příprava: • technika úderů
Termíny:
čtvrtek 15.00 – 18.00
• koordinační schopnosti
sobota 9.00 – 12.00
• základy taktiky
Doporučený věk:
6 – 15 let
• vyrovnávací a protahovací cvičení
• závěrečný turnaj
Cena tenisového kurzu: 2.000 Kč
V ceně je zahrnuto: pronájem kurtů, tenisová výuka, využití šaten.
Potřebné vybavení: tenisky (hladká podrážka), tenisová raketa

BliÏ‰í informace: tel. 731 927 712 ● www.tenismini.cz
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Troubecká kopaná

Pozvánka
na oslavy 80. výročí založení
troubecké kopané
Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana pro
sport Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák.
Předběžný plán programu
Sobota 26. června
12:00 dorost
Sokol Troubky – 1.FC Přerov
14:00 muži „B“
Sokol Troubky – Moravan Kostelec
16:00 bývalí hráči Sokol Troubky – internacionálové ČR
18:00 muži „A“
Sokol Troubky – Sigma Olomouc
21:00 zábava v areálu hřiště s kapelou Gama Šternberk

h
Ze sportovníc
‰ibﬁinek

Neděle 27. června
14:00
turnaj přípravek a žáků
Pavel Němčák
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Vybrali jsme z tisku
Jezdíte rádi na předváděcí akce?
Důchodci se často stávají obětí zesměšňování
a psychologického nátlaku na předváděcích prodejních akcích, kde jim prodejci nabízejí několikanásobně předražené zboží a často neváhají manipulovat s jejich podpisy a důvěřivostí. Varují před
tím občanské poradny.
Pro dámy žehlička a pro pány vrtačka zdarma!
Zaplatíte stovku a uděláte si pěkný výlet autobusem spojený s obědem a prezentací výrobku,
bez kterého se neobejdete. Sliby obchodníků lákajících na prodejní akce znějí vesměs stejně.
Prodejci naženou lidi do velkého sálu, z něhož
není víceméně kam odejít, a pokud nátlaku podlehnete, nejenže koupíte značně předraženou věc,
ale ještě se můžete dostat do finančních problémů,
protože jste si na místě půjčili. Často se dostanete do takové pasti, že už později nemůžete od
smlouvy odstoupit.
Psychologické masáži spočívající v davovém
zesměšnění jednotlivců, kteří nechtějí podepsat
určitý dokument, podlehnou převážně starší lidé,
kteří jsou lehce ovlivnitelní. To přesně se stalo paní
Evě (65), která se zúčastnila předváděcí akce
Zdravější život seniorů, kde prodejce nabízel „všelék“ proti všem nemocem. Akce trvala dlouho,
oběd byl z technických důvodů zrušen a všichni už
byli unaveni. Prodávající si pozval tuto paní na pódium, a když nechtěla,

požádal ostatní, aby ji doprovodili potleskem. Začal
jí vysvětlovat účinky léku ve spojení s jejími nemocemi. Pokud by si paní lék za 18 000 korun koupila, přidal by jí jako dárek „kvalitní“ hrnce a vysavač
v hodnotě 30 000 korun. Paní nabídku prodejce
zprvu odmítla, prodejce se tedy obrátil do publika
se slovy: „Paní Eva si neváží svého zdraví, tohle je
její poslední návštěva. Zatleskejte jí.“
Po tomto výstupu paní podepsala kupní smlouvu. Jelikož neměla dost peněz, uzavřela na místě
ještě i smlouvu úvěrovou. Získala tedy „všelék“,
hrnce a vysavač. Až doma zjistila, že by podobné
hrnce v klasickém obchodě koupila za pětistovku
a vysavač za 800 korun. Rozhodla se odstoupit od
kupní a úvěrové smlouvy. V tomto případě měla
štěstí: stihla čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení bez
sankcí podle občanského zákoníku. Ne vždy to
však dopadne tak dobře.
Za normálních okolností při uzavírání smluv
mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele platí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní od jejího podpisu bez sankce. Někteří prodejci však lstivě sdělí lidem, že potřebují podepsat dovoz zboží
až do domu, ale zákazníci ve skutečnosti podepisují podvodně podsunutý dodatek ke smlouvě, kde
stvrzují svým podpisem, že si sjednali návštěvu
domů. Tím pádem už se jedná o jimi vyžádanou
návštěvu a od smlouvy nelze následně odstoupit.
Časté je i podepisování prázdných dokumentů,
které jsou prezentovány jako seznamy
účastníků – lidé to podepíší, ale
organizátoři propagačních
akcí si tam potom mohou
dopsat závazek k úhradě určitého výrobku či
poskytnutí služby.
(Zdroj: Právo,
13. 3. 2010, str. 5)
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Zadáno pro Ïeny
Skoﬁicové hvûzdiãky
Potřeby:
25 dkg másla, 25 dkg hladké mouky, 2 žloutky,
6 lžic bílého vína.
Postup:
Těsto necháme asi 1 hod. odpočívat, vyválíme asi
půl cm tlustý plát, vykrajujeme hvězdičky, upečené kousky obalujeme v cukru se skořicí.

Roláda s ovocn˘m krémem
Potřeby:
4 vejce, 6 dkg kakaa, 8 dkg krystalového cukru,
6 dkg hladké mouky, půl prášku do pečiva.
Náplň:
20 dkg měkkého tvarohu, 10 dkg moučkového cukru, 100 ml smetany, 2 kiwi, 10 dkg mražených
malin nebo jahod, kakao na posypání.
Postup:
Bílky vyšleháme s cukrem na pevný sníh, přidáme
žloutky a nakonec vmícháme mouku s práškem do
pečiva a kakaem. Pečeme na plechu vyloženém
pečícím papírem v mírné troubě asi 8 minut.
Tvaroh utřeme s cukrem, přidáme ušlehanou smetanu a mírně rozmažeme maliny nebo nakrájené
jahody. Krémem potřeme upečený plát a rozložíme na něj nakrájené kousky kiwi. Smetanovou
roládu zabalíme a uložíme do chladničky asi na
jednu hodinu. Po ztuhnutí roládu vybalíme a posypeme kakaovým práškem.

Salámová pomazánka
Potřeby:
15 dkg trvanlivého salámu, 2 uvařená vejce, 3 lžíce oliv, 1 lžíce nasekané pažitky, 5 lžic zakysané
smetany, 3 lžíce pikantní hořčice, sůl, pepř.
Postup:
Salám, vejce a olivy nahrubo nakrájíme, přisypeme nakrájenou pažitku, smetanu smícháme s hořčicí, opepříme, osolíme a promícháme s ostatními
surovinami. Podáváme s bílou vekou.
JS
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Smích – nejlep‰í lék
John pozval svoji matku na veãeﬁi. Bûhem veãeﬁe si matka nemohla nev‰imnout, Ïe jeho spolubydlící Julie je velmi pûkná. UÏ dlouho mûla podezﬁení, Ïe John má se svojí spolubydlící vztah, a teì byla
je‰tû zvûdavûj‰í. Pﬁi jídle proto sledovala jejich reakce, snaÏila se zjistit, zda je mezi Johnem a jeho
spolubydlící nûco více neÏ jen pohledy. Jako by jí ãetl my‰lenky, John povídá: „Já vím, co si musí‰ myslet, ale mohu tû ujistit, Ïe Julie a já jsme skuteãnû jen spolubydlící!“
Asi o t˘den pozdûji pﬁi‰la Julie za Johnem a povídá: „Od té doby, co tu byla tvoje matka na veãeﬁi,
nemohu najít tu krásnou stﬁíbrnou nabûraãku na omáãku. Myslí‰, Ïe ji mohla vzít?“
John povídá: „Sice o tom pochybuji, ale pro jistotu jí napí‰u. Sedl si a napsal: „Milá mami, já netvrdím, Ïe jsi z mého bytu sebrala nabûraãku na omáãku, ani netvrdím, Ïe jsi ji nesebrala. Faktem v‰ak
zÛstává, Ïe ode dne, kdy jsi tu byla na veãeﬁi, nabûraãka chybí. S láskou John.“
O pár dní pozdûji dostal John od své matky dopis a v nûm stálo: „Drah˘ synu, já netvrdím Ïe s Julií
spí‰, ani netvrdím, Ïe s Julií nespí‰. Faktem v‰ak zÛstává, Ïe kdyby spala ve své posteli, tak by v ní uÏ
dávno tu nabûraãku na omáãku na‰la. S láskou máma.“
Sejdou se dva kamarádi v hospodû: „Hele, jak mám ﬁíct Ïenû, Ïe ji nemiluju?“
„Choì pozdû z hospody, podvádûj ji a ona to ãasem pozná.“
„To dûlám uÏ dvacet let a je‰tû jí to nedo‰lo.“
„Taxi, taxi,“ kﬁiãí mladá Ïena, „honem do porodnice!“
¤idiã nervóznû nastartuje a ptá se: „Budeme tam za deset minut, staãí to?“
„Staãí. SluÏba mi zaãíná aÏ za ãtvrt hodiny.“
Jeden âech ztroskotal na ostrovû. Koneãnû asi po deseti letech se k ostrovu blíÏí loì.
Jeden z námoﬁníkÛ doplul na men‰í loìce k troseãníkovi a podává mu haldu novin:
„Nejdﬁíve si to pﬁeãtûte, a pak nám ﬁeknûte, zda chcete b˘t zachránûn.“
„Vy si pﬁipalujete jednu cigaretu od druhé, to musíte hodnû utratit!“
„Ale kdepak! Víte, vy, kolik u‰etﬁím za zápalky?“
Pan Novák se vrací domÛ a uÏ ve dveﬁích volá: „Dnes máme studenou veãeﬁi, viì, Maﬁenko?“
„Jak jsi to poznal?“ diví se Ïena. „Není tu cítit nic pﬁipáleného.“
Po milionáﬁovû smrti se celá rodina sejde u notáﬁe kvÛli dûdictví. Notáﬁ slavnostnû otevﬁe závûÈ a ãte:
„V plné du‰evní i tûlesné síle jsem pﬁed smrtí v‰echno utratil!“
„Moje tch˘nû k nám pﬁijela jen jednou po svatbû.“
„To má‰ ‰tûstí!“
„Nemám, ona je‰tû neodjela!“
Paní Nováková breãí na schodech, pﬁitoãí se k ní sousedka a ptá se jí: „Copak vám je? Proã pláãete?“
„MÛj manÏel je v nemocnici, otrávil se alkoholem.“
„Proboha! A co ho to napadlo pít otráven˘ alkohol?“
LK
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Reklama

Máte zájem o dotaci
na zateplení domu
v programu

ZELENÁ ÚSPORÁM?
Stavební a realizaãní firma
CSG – GREGOVSK¯ s. r. o.
nabízí zpracování projektu
k programu vãetnû odsouhlasení na pracovi‰ti Státního fondu Ïivotního prostﬁedí.
S rezervou financí ve v˘‰i dotace mÛÏeme spoleãnû zaãít
s realizací zateplení Va‰eho
domu. Po montáÏi poskytneme
potﬁebné dokumenty prokazující provedení zateplení domu
dle projektu programu ZELENÁ
ÚSPORÁM na jejichÏ základû
Vám bude vyplacena dotace.

Pro objednávky
na zateplení budov
nebo
na jakékoliv další stavební
práce volejte telefon:

✆ 602 526 464
Gregovsk˘ Martin
✆ 602 893 189
Gregovská Eva

SERVIS A PRODEJ
automatick˘ch praãek
myãek
su‰iãek prádla
DALIBOR JANEK
Přerov VIII - Henčlov, Zakladatelů 65/10

mobil: 737 978 938, 775 978 938, telefon: 581 702 569
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Reklama

AZ – SERVIS OKEN
◆ pozáruční certifikovaný servis oken a dveří
◆ servis a údržba oken a dveří (výměna kování, skel…)
◆ prodej doplňků (čističe, mazadla, pojistky, tlumiče nárazu…)
◆ drobné stolařské práce
◆ montáže (kompletace nábytku…)
Pavel Sklenář, mobil: 775 115 387, ps@az-servisoken.cz
WWW.AZ-SERVISOKEN.CZ
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KﬁíÏovka

Tajenka:………………….…………………………………………………………………….........................
JMÉNO a ADRESA: ……………………………………………………….………..třída:............................
Správná odpověď z minulého čísla byla: VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Odměnu dostanou tito vylosovaní výherci: Oskar Falta z Buchlovic, Jan Kamelandr, Petr Skopal,
Lucie Brázdová, Karolínka a Anna Gregovské, Sára Viskosová z Brodku, Monika Malíková, Helena Valerová, Viktorie Vránová, Martin Třetina a Jaroslav Dočkal.
Správně odpověděli, ale tentokrát nebyli vylosovaní: Jan Skopal, Lenka a Iveta Jakešovy, Eliška Brožková,
Eliška Dohnalová, Karolína Lehká, Tereza Kamelandrová.
Děkujeme všem a držíme pěsti při dalším losování.

rneval
Dûtsk˘ ka
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