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Slovo úvodem
VáÏení obãané!
„Dostáváte do rukou první ãíslo Troubeckého zpravodaje. JiÏ v názvu titulu je patrno, co bude obsahem tohoto ãasopisu. Chceme vás informovat o ve‰kerém dûní
v na‰í obci.“
Tato slova jste ãetli pﬁed dvaceti lety, kdy vy‰lo první ãíslo Troubeckého zpravodaje. Mnozí ze ãtenáﬁÛ prvního v˘tisku uÏ mezi námi nejsou, mnoho obãanÛ za dvacet let pﬁibylo.
Hned od prvního v˘tisku obsahoval ãasopis zprávy o dÛleÏit˘ch jednáních obecního úﬁadu a dal‰ích institucích. Byly to Zemûdûlské druÏstvo Troubky, základní ‰kola, Myslivecké
sdruÏení Mezivodí, Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, TJ Sokol, mateﬁská ‰kola, spoleãenská kronika a sluÏby v obci.
To v‰echno zaznamenal ná‰ Zpravodaj. Za dvacet let vyroste jedna generace do dospûlosti.
Také na‰e obec rostla a mûnila svÛj vzhled. BohuÏel za tuto dobu nás postihly dvû záplavy, které si vyÏádaly devût lidsk˘ch ÏivotÛ. Na‰i obãané se dovedli vyrovnat i s touto nepﬁízní osudu. Vypoãítat, co v‰echno se zmûnilo za dobu dvaceti let, by zabralo jeden zvlá‰tní
v˘tisk.
Za dvacet let se podstatnû zmûnil vzhled obce. Vesnice se modernizovala. Ze dvorÛ zmizela hospodáﬁská zvíﬁata, na jejich místa nastoupily pergoly a bazény. Zemûdûlská zvíﬁata zÛstala vût‰inou pouze ve velkov˘robû.
S v˘vojem techniky se mûnil nejen vzhled ãasopisu, ale i jeho rozsah. Z pÛvodních dvaceti stran mívá v souãasné dobû stran i ‰edesát. Jediné, co zÛstalo po celou tuto dobu beze
zmûn, jsou na‰i stálí distributoﬁi. Jsou to Jednota – Coop, ZELTR Troubky, LAMA Marie
·palková, Trafika, Po‰ta Troubky, Smí‰ené zboÏí Marie Soukupová a potraviny Frgálovi.
Od leto‰ního roku se pﬁipojila i Veãerka pana A. Sedláka.
Tisk Zpravodaje poskytovala v roce 1992 firma Okresní správa kin Pﬁerov, ale od roku 1993
tuto sluÏbu zaji‰Èuje Elan spol. s. r. o. Pﬁerov. V‰em distributorÛm i pracovníkÛm firmy Elan
spol. s r. o. Pﬁerov dûkujeme za dlouhodobou spolupráci.
A co si pﬁejeme do dal‰ích let? Rádi bychom vás i nadále informovali o dÛleÏitém dûní
v obci a o kulturních a sportovních akcích, které na‰e spolky a organizace poﬁádají.
V‰em ãtenáﬁÛm dûkujeme za pﬁízeÀ.
Redakce
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Informace obecního úﬁadu
V podzimním čísle Zpravodaje jste byli informováni o finální přípravě akce „Rekonstrukce místních
komunikací v ulicích Loučka I. – Loučka IV.“. Protože byly v průběhu realizace rekonstrukce komunikace v ulici Příčná zjištěny zásadní problémy
s únosností podloží komunikace, byl dodatečně
proveden inženýrsko – geologický průzkum. Na
základě jeho výsledků muselo dojít k úpravě části
projektové dokumentace, především musel být přepracován položkový rozpočet akce. V současné
době je tato upravená dokumentace u odborné
poradenské firmy specializující se na veřejné
zakázky a dle dikce novelizovaného zákona
o veřejných zakázkách je připravena zadávací
dokumentace. Vybraný zhotovitel by měl být znám
na konci měsíce dubna, případně v květnu, a to
v závislosti na počtu přihlášených uchazečů, odvoláních vůči rozhodnutí apod. Následně by byly
zahájeny samotné práce.

Dle projektové dokumentace, jejíž součástí je
také organizace výstavby, by v letošním roce měly
být zrekonstruovány komunikace v ulicích Loučka
IV. a Loučka III. Finančně a stavebně nejnáročnější komunikace v ulici Loučka I. a Loučka II. by byly
rekonstruovány v příštím roce.
Do konce dubna tohoto roku by měla být dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci
místní komunikace v ulici Zárub a po získání všech
nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí požádá obec o vydání stavebního povolení. Samotná
realizace rekonstrukce této komunikace bude záviset na finančních zdrojích obce v roce 2013.
Mimo zpracování výše uvedené dokumentace
je v současné době také přepracovávána dokumentace rekonstrukce místní komunikace v ulici
Sadová I. Součástí tohoto projektu je i zřízení přechodu pro chodce u hřbitova a zřízení chodníku
z části parkoviště u hřbitova.

Místní komunikace Kout v ﬁíjnu 2011

Místní komunikace Kout v bﬁeznu 2012

Vzhledem k tomu, že v červnu letošního roku by
měla být vyhlášena poslední výzva regionálního
operačního programu Střední Morava v programovacím období 2007 – 2013, týkající se fyzické
revitalizace území na venkově, budeme připravovat projektový záměr na získání dotace, přičemž
součástí tohoto záměru by byl také záměr vybudování chodníku v Dědině. Vše se bude odvíjet od
přesného znění a zaměření této výzvy.
Místní komunikace Sadová
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Oprava místních komunikací poškozených povodní v roce 2010, MK Kout a MK Sadová
Tabulka celkových výdajů:
Název dodavatele
Printes Atelier s. r. o. Přerov
IWW engeneering s. r. o.
Kroměříž
PSVS a. s., divize Morava,
Tlumačov
CELKEM
Celková výše dotace

Název výdajů
Projektová dokumentace
Technický dozor investora
a koordinátor BOZP
stavební práce

Akci finančně podpořilo:

V listopadu 2011 bylo dokončeno zateplení Kulturního domu
v Troubkách, které bylo podpořeno v rámci Operačního programu
životní prostředí. V prosinci provedli zaměstnanci Státního fondu
Životního prostředí kontrolu na
místě, při které neshledali žádné
problémy a v lednu 2012 byla celá
akce kolaudována stavebním úřadem Magistrátu města Přerova.
Nyní se vyřizuje administrativa
související s ukončením financování akce a následně by mělo dojít
k vypracování závěrečné zprávy.
Už nyní jsou však velmi znatelné
úspory na vytápění objektu po
provedeném zateplení. Navíc jsme
se v průběhu ledna zúčastnili
elektronické aukce na nového
dodavatele zemního plynu a elektrické energie a podařilo se nám
na období od 1. 6. 2012 do 31. 12.
2013 získat velmi zajímavou cenu
zemního plynu a elektrické energie (novým dodavatelem zemního
plynu pro obecní objekty bude
společnost E-ON a dodavatelem
elektrické energie společnost
Centropol).

Celková výše výdajů
150 960 Kč (včetně DPH)
70 000 Kč
3 463 827 Kč (včetně DPH)
3 684 787 Kč
3 316 308 Kč
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V únoru letošního roku jsme
v úzké spolupráci s naší školou
připravili projekt Zahrada – nejen
místo odpočinku II., který navazuje na loňský dotací podpořený projekt, se kterým se znovu ucházíme o podporu z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Výsledky dotačního řízení by měly být známy
v průběhu dubna. Zároveň spolupracujeme na přípravě projektové
žádosti o poskytnutí grantu od
nadace RWE.

Akci finančně podpořilo:
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Na následujících řádcích máte možnost seznámit se s činností Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Troubky v roce 2011, která byla
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finančně podporována nejenom Obcí Troubky
jako zřizovatelem, ale také Olomouckým krajem.

Zpráva o činnosti JSDHO Troubky za rok 2011
V roce 2011 naše jednotka zasahovala patnáctkrát. V pěti případech se jednalo o požár.
Z toho dvakrát hořel stoh a jedenkrát biologický odpad za hřbitovem. Na podzim nás krajské
operační středisko vyslalo k požáru kotelny
v Henčlově.
Největším požárem, kterého jsme se zúčastnili a který zůstane dlouho v našich pamětích, byl
požár v areálu Technoplastu v Chropyni. Ten
důkladně prověřil naši výdrž i připravenost naší
CAS 32 T 815. Dále jsme v rámci zásahové činnosti řešili technickou pomoc, kdy jsme osmkrát
pomáhali spoluobčanům zlikvidovat obtížný hmyz
a jednou jsme odstraňovali stromy popadané
následkem bouřky ze silnice směrem na Citov.
Čtrnáctým případem byla dopravní nehoda,
kdy se naše jednotka po cestě z odborné přípravy na Smilově setkala s dopravní nehodou
osobního automobilu. Pokud nebude brán
v potaz loňský rok značně ovlivněný povodněmi
počet zásahů jednotky neustále roste (v roce
2008 jsme měli pět zásahů, v roce 2009 osm
zásahů).
Výcvik jednotky probíhal v měsíčních intervalech a opět byl kladen důraz na praktické dovednosti, práci s technickými prostředky a bojová
rozvinutí. Díky našemu patronovi a příslušníkům
HZS Přerov jsme si mohli osvěžit i práci ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na
sebezáchranu.
Velitelé a strojníci se na jaře zúčastnili pravidelné odborné přípravy pořádané HZS. Řidiči si
osvěžili svoje znalosti v rámci každoročního jarního školení. Jednotka se zúčastnila jednoho taktického cvičení, kdy jsme se zapojili do dálkové
dopravy vody ze stroje do stroje hadicemi.
Tento rok obohatily odbornou přípravu dva
podzimní praktické výcviky. První byl zaměřen na
instruktážně metodické zaměstnání na téma spojené s ochranou obyvatelstva. Uskutečnil se v říjnu ve VVP Libavé. A druhý byl ve Flashover kontejneru v Hamrech, který mohla část našich členů navštívit a projít odborným školením. Při tomto výcviku jsme měli možnost sáhnout si až na

dno svých sil a vyzkoušet si reálné podmínky při
požáru v uzavřených prostorách.
Na konci tohoto roku se nám opět podařilo
začlenit do výcviku kondiční jízdy. V roce 2011
prošli všichni členové úspěšně zdravotními prohlídkami i ověřením odborné způsobilosti. Na
podzim proběhlo setkání velitelů hasebního
obvodu Přerov.
Při obměně techniky a vybavení jsme se letos
dočkali změny. Automobily jsou zásluhou podpory Obce Troubky, Olomouckého kraje, Ministerstva vnitra ČR, pravidelné péče a údržby ze
strany členů jednotky v dobrém stavu, a proto
jsme se letos začali soustředit na osobní ochranné pomůcky. Začali jsme s obnovou dýchací
techniky. Pořídili jsme dva dýchací přístroje značky Sčoty a jednotce byl rovněž od HZS OLK převeden gumový člun.
Další důležitou změnou, která se dotkne naší
jednotky, je jeden ze způsobů vyhlášení poplachu jednotce, kdy dochází k přechodu od standardních SMS zpráv k systému AMDS, což jsou
hlasové zprávy doručené pomocí volání na mobilní telefon.
Na závěr mi dovolte, abych nastínil, jakým způsobem bychom měli pokračovat v činnosti a co
je třeba zlepšit v roce 2012. Chtěl bych zapracovat na zpětné vazbě a komunikaci v rámci jednotky. Jedním z důležitých úkolů pro rok 2012 je
zařazení nových členů do jednotky, kdy dva kandidáti již prochází základní odbornou přípravou
a mají zdravotní osvědčení. Další dva by v roce
2012 měli základní odbornou přípravou projít.
V rámci vybavování by bylo vhodné pokračovat v doplňování ochranných prostředků, případně se orientovat na ty technické prostředky, které nám chybí. Jedná se například o prostředky
určené pro práci na vodě.
Závěrem chci poděkovat členům jednotky za
dobrou práci odvedenou v roce 2011 a zároveň
bych rád poděkoval Obecnímu úřadu Troubky za
výbornou spolupráci a finanční podporu.
Petr Březina, velitel JSDHO
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Přehled zásahové činnosti:
Datum
3. 1.
3. 2.
4. 4.
8.4.
25. 6.
19. 7.
22. 7.
3. 8.
5. 8.
5. 8.
15. 8.
5. 9.
7. 10.
19.12.

Technika
CAS 32 T 815
CAS 32 T 815
CAS 32 T 815
CAS 32 T 815
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
DA Iveco
CAS 32 T 815

Typ události
Požár stoh
Požár stoh
Požár odpad
Požár průmyslové objekty
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – odstranění překážek
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Technická pomoc – likvidace hmyzu
Požár nízké budovy

Místo
Počet členů
Brodek u Př.
4
Tovačov
4
Troubky
3
Chropyně
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Troubky
4
Henčlov
4

1
Požár

5
9

Technická pomoc
Dopravní nehoda

Nákup dýchací techniky pro JSDHO Troubky
Náklady celkem:
79 680 Kč (včetně DPH).
Kupní cena za pořízení 2 ks dýchacích přístrojů ACS FX/SDC 6,8 l/300 bar s kompozitními láhvemi s neomezenou životností a maskami VISION 3 s klipy Gallet byla dle objednávky uhrazena na
základě řádné faktury, včetně dodacího listu, a to ve výši 79 680 Kč (včetně DPH) dne 5. 9. 2011.
Soupis výdajů hrazených z vlastních prostředků:
Obec Troubky v roce 2011 uhradila z vlastních prostředků 59 680 Kč.
Soupis výdajů hrazených v roce 2011 z poskytnutého příspěvku od Olomouckého kraje:
Obec Troubky z poskytnutého příspěvku uhradila dne 5. 9. 2011 část výdajů spojených s nákupem výše popsaných dýchacích přístrojů. Poskytnutý finanční příspěvek byl vyčerpán v plné výši.
Bylo tedy čerpáno 20 000 Kč.

Akci finančně podpořil:
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Na prosincovém a březnovém zasedání zastupitelstva byly podány aktuální informace týkající
se řešení protipovodňové ochrany naší obce. Co
se týká jednotlivých studií a projektů, je zpracovaná studie „Pobečví“, kterou nechalo na základě usnesení vlády zpracovat pro celý tok řeky
Bečvy Povodí Moravy s. p.. Variantní řešení protipovodňové ochrany Troubky zpracovávané pro
Obec Troubky společností Hydroprojekt a. s.
Brno bude dle uzavřené smlouvy o dílo dokončené v dubnu 2012. Další dvě studie řešící především revitalizaci území a přírodě blízká protipovodňová opatření budou z důvodu nutné
koordinace všech zpracovatelů studií a projektů
dokončeny na začátku léta tohoto roku. Bližší
informace budou proto podány v příštím čísle
Zpravodaje.
Z menších akcí je třeba zmínit vyčištění selského valu u střelnice od náletových stromů
a keřů a dále zprovoznění zrekonstruované čerpací stanice Vrbí společností Vodovody a kanalizace Přerov a. s.. Tato společnost také provedla monitoring kanalizačního řádu v obci.
Podrobné výsledky ještě k dispozici nemáme, ale
dle vyjádření zástupců společnosti jsou na kanaUlice Kout
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lizačním řádu v obci zjištěny nedostatky a závady, které budou postupně řešeny. Bližší informace bychom měli obdržet v dubnu.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl
také projednán a schválen aktualizovaný dokument místního Programu obnovy vesnice, a to
pro období let 2012–2015 s výhledem do roku
2018. Jedná se o významný plánovací dokument, který zajišťuje jak hmotný, tak kulturně společenský rozvoj obce Troubky. Cílem programu
je, aby vytvářel vhodné podmínky pro celkovou
obnovu a rozvoj obce a vyhovoval potřebám
obce. Na základě tohoto dokumentu se můžeme
účastnit soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, a proto se v letošním roce hodláme
do této soutěže znovu zapojit a poměřit výsledky komplexního rozvoje a života obce s dalšími
zúčastněnými obcemi Olomouckého kraje. Počítáme s aktivním zapojením místních neziskových
organizací a spolků při prezentaci obce před
hodnotící komisí, a samozřejmě že rádi přivítáme aktivní podporu obyvatel naší obce.
Přeji vám příjemné prožití Velikonoc a sluníčkem prosluněné další jarní dny.
Radek Brázda
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Zastupitelstvo obce
USNESENÍ č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 14. 12. 2011
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Jindřicha Válka a Ing. Miroslava Poláška ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Hanu Kamelandrovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.
5. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí
s dohodou o úhradě více prací na akci „Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Příčná“.
6. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce MVDr.
Marianu Večeřovi, a to dle přílohy.
7. Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje
člence zastupitelstva obce paní Věře Němčákové
odměnu za výkon funkce, a to dle přílohy, s účinností
od 1. 11. 2011.
8. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady za uplynulé období.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností Hydroprojekt,
a to v předloženém znění.
10. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
použití zůstatku povodňového účtu v celkové výši
240.061,72 Kč na financování opatření PPO obce
(např. studie, projekty, poradenství, materiál apod.), a to
v termínu do 31. 12. 2011.
11. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
volbu člena rady obce veřejným hlasováním.
12. Zastupitelstvo obce po projednání volí
pana Libora Nedbala členem rady obce.
13. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
hospodaření obce za období 1–10/2011.
14. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
komentář o hospodaření obce k 31. 10. 2011.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2011.
16. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 6/2011.
17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

rozpočet Obce Troubky na rok 2012 dle předložené
důvodové zprávy a příloh.
18. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn,
které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu.
19. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
radu obce k provádění vnitřních rozpočtových změn
týkajících se účelových dotací a grantů ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtu kraje a jiných organizací.
20. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce provést rozpis jednotlivých výdajových kapitol a informovat dotčené obecní organizace a další
zaměstnance obce o tomto rozpisu.
21. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
radě obce pravidelně informovat zastupitelstvo o vývoji rozpočtu obce v roce 2012.
22. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtový výhled obce na období 2013–2014.
23. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
žádost pana Jiřího Kopty o prodloužení termínu čerpání
úvěru z Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce, a to dle
předložené žádosti.
24. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření smlouvy o návratné finanční výpomoci v předloženém znění.
25. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
financování projektů uvedených v důvodové zprávě ze
zůstatku povodňového účtu z oblasti školství.
26. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
27. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Troubky.
28. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 3745 v k. ú. Tovačov panu Františku Brázdovi, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Výměra bude upřesněna při
geodetickém zaměření.
29. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 865/1 v k. ú.
Troubky nad Bečvou, a to dle smlouvy o zřízení věcného
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břemene číslo IP-12-8001147/001 uzavírané mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a Obcí Troubky.
30. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 215/1, p.
č. 53, p. č. 350, p. č. 868, p. č. 865/1, p. č. 869 a p. č.
1503/3, a to vše v k. ú. Troubky nad Bečvou, a to dle
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavírané mezi Telefónicou Czech Republic, a.s.
a Obcí Troubky.
31. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej obecního pozemku p.č. 481 v k. ú. Troubky nad
Bečvou, TJ Sokol Troubky, a to za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
32. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
uzavření kupních smluv na prodej bytů v obecním bytovém domě v Tovačově dle příloh.
33. Zastupitelstvo obce po projednání zmocňuje
starostu obce k podpisu těchto kupních smluv.
34. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o průběhu řešení majetkoprávních vztahů
v lokalitě Závalí.
35. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Místní Program obnovy venkova na období let
2012–2015 s výhledem do roku 2018.
36. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Zřizovací listinu Troubeckého klubu seniorů v předloženém znění.
USNESENÍ č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE TROUBKY KONANÉHO DNE 7. 3. 2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo
pana Antonína Ticháčka a paní Věru Němčákovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce určilo
paní Ilonu Sychravovou zapisovatelkou zasedání.
3. Zastupitelstvo obce schválilo
program zasedání zastupitelstva obce.
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8. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o rozpočtovém opatření č. 7/2011, které
schválila rada obce.
9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2012 v předloženém znění.
10. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
informace o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Troubky s příspěvkem z rozpočtu obce za období 1–12/2011.
11. Zastupitelstvo obce po projednání jmenuje
za členy školské rady ZŠ a MŠ Troubky Mgr. Radka
Brázdu, Mgr. Jitku Berčíkovou a Ing. Radima Létala.
12. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
plán činnosti Finančního výboru obce Troubky v předloženém znění.
13. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
prodej pozemku p.č. 2785 o výměře 1 179 m2, nacházejícího se v k.ú. Troubky nad Bečvou, který je zapsán
na LV č. 10001 pro Obec Troubky u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Přerov, panu Jaroslavu Chytilovi, Přerov a paní Andrei Chytilové, Přerov, a to za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
14. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce vypracovat návrh kupní smlouvy dle
výše uvedených dispozic a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva dle
této smlouvy do katastru nemovitostí.
15. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 573 a p.č.
2703 nacházejících se v k.ú. Troubky nad Bečvou,
a které jsou zapsány na LV č. 10001 pro Obec Troubky u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Přerov, společnosti ČEZ Distribuce
a.s., a to dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-128006811, přičemž náhrada za
zřízení věcného břemene bude činit částku 40 Kč/bm.
16. Zastupitelstvo obce zmocňuje

4. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí

starostu obce k podpisu smlouvy dle výše uvedených
dispozic.

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce.

17. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

5. Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období.

uzavření kupní smlouvy na prodej bytu v obecním bytovém domě v Tovačově dle přílohy.

6. Zastupitelstvo obce po projednání ukládá

18. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

radě obce zaktualizovat plán činnosti Komise pro protipovodňová opatření.

zprávu o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Troubky za rok 2011 v předloženém znění.

7. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

19. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje

zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek ke dni 31. 12. 2011.

zprávu o činnosti místní knihovny za rok 2011 v předloženém znění.
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20. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
zprávu o činnosti Troubeckého klubu seniorů za rok
2011 v předloženém znění.
21. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí mikrore-

gionu Střední Haná za rok 2011.
22. Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
zprávu o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Přerov II. za rok 2011.

Rada obce
USNESENÍ Z 22. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 30. 11. 2011
Usnesení rady 22/271/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/272/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/273/2011
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 5/2011
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/274/2011
Rada obce schválila Výzvu k podání nabídky na
zakázku „Pravidelný servis výtahů na objektech
v majetku obce Troubky“ v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/275/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1000 Kč Hospici na Svatém Kopečku.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/276/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 500 Kč SOS Dětským vesničkám.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/277/2011
Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit žádost
o prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/278/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi Obcí Troubky a Troubečanem o.s., a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.

Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/279/2011
1. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy na
pronájem obecního pozemku p.č. 290, k.ú. Troubky nad Bečvou, Mysliveckému sdružení Mezivodí
Troubky, a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/280/2011
1. Rada obce schválila Dohodu o narovnání uzavíranou mezi Obcí Troubky a společností Úsovsko a.s.,
a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této Dohody.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/281/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy č. 1/N/12
mezi Obcí Troubky, Josefem Leskovjanem
a Troubeckou hospodářskou a.s., a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/282/2011
Rada obce schválila žádost ZŠ a MŠ Troubky o přesun finančních prostředků z položky mzdových výdajů na položku dohod, a to v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/283/2011
Rada obce schválila poskytnutí mimořádné odměny
řediteli ZŠ a MŠ Troubky, a to v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/284/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, panu Jaroslavu Gregovskému,
Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 12. 2013.
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Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/285/2011
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Františky
Jurníkové, Oplocany, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/286/2011
Rada obce schválila program IX. zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/287/2011
Rada obce schválila směrnici o inventarizaci majetku
a závazků a plán inventur za rok 2011, a to v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 22/288/2011
Rada obce jmenovala do funkce předsedy organizační
složky obce – Troubeckého klubu seniorů, Ing. Jaroslavu Špalkovou.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 23. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
RADY OBCE KONANÉHO DNE 14. 12. 2011
Usnesení rady 23/289/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 23/290/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 01/122011 mezi Obcí Troubky a OSG-Gregovský
s.r.o., a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 23/291/2011
1. Rada obce schválila uzavření upraveného Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. IN/CZ-057/2010
mezi Obcí Troubky a INSTOU CZ s.r.o., a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
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USNESENÍ Z 24. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 28. 12. 2011
Usnesení rady 24/292/2011
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/293/2011
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/294/2011
Rada obce schválila rozpis rozpočtu obce na rok 2012
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/295/2011
Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 7/2011
v předloženém znění.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/296/2011
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 2/2011 mezi Obcí Troubky a společností Kohout
Invest Group s.r.o. Bělotín, a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/297/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 4 ke
smlouvě o závazku veřejné služby č. 2012088-09
uzavřené mezi Veolia Transport Morava a.s. a Obcí
Troubky, a to v předloženém znění.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/298/2011
Rada obce souhlasí a přijímá nabídku společnosti
PRINTES ATELIER s.r.o. Přerov na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/299/2011
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku
v celkové výši 1000 Kč Nadaci Charty 77 na Konto
Bariéry.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/300/2011
Rada obce rozhodla na základě předložených nabídek
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v rámci veřejné zakázky malého charakteru „Pravidelný servis výtahů na objektech v majetku obce Troubky“
vybrat jako dodavatele služeb společnost Schindler CZ,
a.s., Olomouc.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/301/2011
1. Rada obce schválila žádost Občanské besedy
Troubky o prodloužení termínu čerpání finančního
příspěvku z rozpočtu obce v roce 2011, a to dle
předložené žádosti.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu Dodatku
smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
č. 16/2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/302/2011
1. Rada obce schválila uzavření smluv o nájmu hrobových míst dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/303/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Šíma B, panu Karlu Štokmanovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/304/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Zdence Nemravové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/305/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu v KD Troubky, panu
Lukáši Polzerovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 4. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/306/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, paní Miladě Dreksové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 3. 2012.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/307/2011
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Kozlovská, panu Ladislavu Hudcovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 31. 1. 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/308/2011
1. Rada obce schválila uzavření Dohody o splácení
dluhu mezi Obcí Troubky a paní Miladou Dreksovou, Troubky.
2. Rada obce zmocnila místostarostu obce k podpisu
této Dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/309/2011
Rada obce souhlasí s přijetím daru ZŠ a MŠ Troubky
dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/310/2011
Rada obce schválila stanovení platu řediteli ZŠ a MŠ
Troubky od 1. 1. 2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 24/311/2011
Rada obce schválila návrh termínů zasedání Rady
obce a Zastupitelstva obce v roce 2012 dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 25. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 18. 1. 2012
Usnesení rady 25/312/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 25/313/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Obcí Troubky a RNDr. Ivanem Venclů na provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
Usnesení rady 25/314/2012
1. Rada obce schválila uzavření smluv o spolupráci
při výběru dodavatele zemního plynu a elektrické
energie mezi Obcí Troubky a společností ENTER
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plex s.r.o. Praha.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy přítomných členů rady,
tj. 80 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 26. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 1. 2. 2012
Usnesení rady 26/315/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/316/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/317/2012
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
obecního pozemku p.č. 2785 v k.ú. Troubky nad Bečvou, a to dle předložené žádosti.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/318/2012
1. Rada obce schválila uzavření mandátní smlouvy
mezi Obcí Troubky a společností IWWAL consulting
s.r.o. Kroměříž, a to dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/319/2012
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru zřízení
věcného břemene pro zřízení přípojky NN, a to dle
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-128006811/2.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/320/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
DPS Záhumení, paní Zdeně Zatloukalové, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/321/2012
1. Rada obce schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem obecního bytu na bytovém domě
na ulici Sportovní, panu Miroslavu Medkovi, Troubky.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu obecního bytu, a to do 30. 6.
2012.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 26/309/2012
Rada obce vzala na vědomí zprávu o činnosti sociální komise za rok 2011.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
USNESENÍ Z 27. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
OBCE KONANÉHO DNE 15. 2. 2012
Usnesení rady 27/323/2012
Rada obce schválila program zasedání.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/324/2012
Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/325/2012
Rada obce schválila termín a program X. zasedání
zastupitelstva obce dle přílohy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/326/2012
Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení na
podávání žádostí o získání úvěru z Fondu obnovy
a rozvoje bydlení obce Troubky pro rok 2012.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/327/2012
1. Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 7 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí
Troubky a společností KOVOs Tovačov v.o.s. dle přílohy.
2. Rada zmocnila starostu obce k podpisu tohoto
dodatku.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/328/2012
1. Rada obce schválila uzavření smlouvy o dílo
č. 1/2012 mezi Obcí Troubky a společností PRINTES ATELIER, s.r.o., Přerov, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr
zhotovitele na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub“ dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/329/2012
1. Rada obce schválila uzavření smluv na dodavatele elektrické energie a zemního plynu dle přílohy.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu těchto
smluv.
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Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/330/2012
1. Rada obce schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z Fondu solidarity Evropské unie na krytí
povodňových škod z května a června 2010 na území Olomouckého kraje. Smlouva je uzavřena mezi
Obcí Troubky jako příjemcem dotace a Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/331/2012
1. Rada obce schválila uzavření upravené smlouvy
o údržbě STANDARD mezi Obcí Troubky a společností SCHINDLER CZ, a.s. Praha.
2. Rada obce zmocnila starostu k podpisu této smlouvy.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/332/2012
1. Rada obce schválila výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Troubky za rok 2011
dle přílohy.
2. Rada obce schválila rozdělení hospodářského
výsledku Základní školy a Mateřské školy Troubky,
a to následujícím způsobem:
a) do fondu odměn převést celkovou částku ve výši
15 000 Kč,
b) do rezervního fondu převést celkovou částku

63 709,64 Kč.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/333/2012
1. Rada obce schválila rozpis příspěvku na provoz
Základní školy a Mateřské školy Troubky pro rok
2012 dle přílohy.
2. Rada obce schválila jako závazné ukazatele příspěvku výdaje na osobní náklady pedagogických
a nepedagogických pracovníků organizace a výdaje na uzavírané dohody.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/334/2012
Rada obce schválila podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zahrada – nejen místo odpočinku
(II. etapa)“.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.
Usnesení rady 27/335/2012
1. Rada obce vzala na vědomí žádost paní Marie Švábeníkové, Troubky, o přidělení obecního bytu
a rozhodla o zařazení této žádosti do seznamu
žadatelů o přidělení obecního bytu.
2. Rada obce pověřila místostarostu obce, aby informoval žadatelku o rozhodnutí Rady.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy přítomných členů rady,
tj. 100 % všech členů rady.

20 LET TROUBECKÉHO ZPRAVODAJE
ANEB JAK TO V·ECHNO ZAâALO
Počátkem roku 1992 mě navštívil tehdejší místostarosta obce Pavel Vojtášek a seznámil mě se
záměrem členů obecního zastupitelstva – vydávat
časopis, který by občanům přinášel informace
o veškerém dění v obci. Byla jsem požádána o spolupráci při uskutečňování tohoto záměru. První mojí
reakcí bylo odmítnutí této žádosti. Po chvilce přemlouvání jsem nakonec souhlasila a abych v tom
nebyla sama, navrhla jsem jako další členku
redakční rady svou kolegyni Jarmilu Smolkovou.
Prvním naším úkolem bylo dohodnout se na
názvu časopisu, obsahu prvního čísla, jeho distribuci a zajistit vytištění časopisu. Společnosti ELAN
spol. s. r. o., která časopis tiskne, jsme věrni celých
dvacet let. Po překonání počátečních problémů
vyšlo první číslo s názvem Troubecký zpravodaj
v dubnu roku 1992 v počtu 400 výtisků.

Složení první redakční rady:
Pavel Vojtášek, Milada Chalánková, Ludmila
Kamelandrová, Jarmila Smolková, Jaroslava
Vyhnánková – výtvarnice, která je autorkou ilustrace na titulní straně, František Němčák a Vlasta
Drábková.
Obrázky k jednotlivým článkům kreslila Vendulka Chalánková, tehdy žačka 6. třídy, nyní úspěšná umělkyně, která vystavuje svá díla v Česku
i v zahraničí a za svou tvorbu získala významná
ocenění.
V počátcích vydávání TZ byly jednotlivé příspěvky psány ručně nebo na psacím stroji, seřazeny a dány do tisku. Dnes, díky počítačům a internetu je všechno jednodušší. Úsměvnou shledávám
tu skutečnost, že zatímco před dvaceti lety jsem
své příspěvky psala na stroji (ten se však v roce
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1997 utopil), dnes je píši ručně. Vymoženosti
moderní techniky ke mně zkrátka ještě nedorazily.
Z počátku nebyla prováděna korektura textu
Zpravodaje. Teprve až později se začal text opravovat přímo v tiskárně, dnes tuto činnost provádíme v pohodlí domova. K dobré vizitce Zpravodaje
patří i to, že ani v době dvou povodní nebylo jeho
vydávání přerušeno. Snahou nás všech vždy bylo,
aby obsah časopisu byl pro vás, čtenáře, zajímavý, hlavně čtivý, a tak v průběhu let vznikaly nejrůznější rubriky: Zprávy obecního úřadu, Z obecní
kroniky, Vybrali jsme pro vás, A léta běží, Myšlenky slavných, Zadáno pro ženy a pro vaše pobavení i trocha humoru.
Zajímavé jsou jistě i zprávy z činnosti různých
spolků v obci. Myslím, že časopis získal vyšší úroveň novou barevnou úpravou titulní strany a zařazováním fotografií. U dětí jsou oblíbené různé soutěžní křížovky.
Při rekapitulaci uplynulých dvaceti let nesmíme
zapomenout na naše dopisovatele. Zde bych chtěla vzpomenout na paní Marii Ticháčkovou ze
Záhumení, která nám své příspěvky posílala (ač
upoutána na lůžko) z Domova důchodců v Tovačově. Paní Alena Hejkerlíková, i přes své velké
zdravotní problémy, přispívá do našeho časopisu
dodnes. S historií obce nás seznamoval někdejší
člen redakční rady pan František Ticháček. Nezapomenutelné byly příspěvky zemřelého pana Oldřicha Kupčíka a jeho obdivuhodná paměť při psaní životních vzpomínek. Určitě jste se dobře bavili
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při čtení vtipných článků Marcely Haraštové (Souškové). Poděkovaní patří také ostatním příležitostným dopisovatelům.
Vydavatelem TZ je Obec Troubky. Za dobu dvacetileté existence Zpravodaje se ve funkci starosty vystřídali:
Stanislav Zatloukal (zemřel v prosinci 2011)
– místostarostové: Pavel Vojtášek, Pavel Raška
František Němčák – místostarosta Radek Brázda
Radek Brázda – místostarostka Vladimíra Hanzlíková, místostarosta Martin Frgal.
Všem těmto představitelům obce patří dík za
pochopení a podporu práce redakční rady. V průběhu let docházelo ke změnám ve složení redakční rady. V roce 2001 naše řady opustila paní Milada Chalánková.
Co dodat na závěr? Když jsem se před dvaceti
lety zavázala ke spoluvytváření Troubeckého zpravodaje, netušila jsem, že mé působení v redakční
radě potrvá tak dlouho. Chtěla bych zdůraznit, že
můj příspěvek není žádným hodnocením tohoto
časopisu, ale pouze průřezem osobních vzpomínek. Hodnocení jeho kvality ponecháváme na vás,
čtenářích.
Ludmila Kamelandrová, členka redakční rady TZ

Připojuji se k tomuto malému ohlédnutí do
dvacetileté historie Troubeckého zpravodaje
a děkuji paní Ludmile Kamelandrové a paní Jarmile
Smolkové za jejich dlouholetou spolupráci
v redakční radě.
Jako zakládající členky Troubeckého zpravodaje se po celou dobu existence tohoto časopisu
podílejí na jeho tvorbě. Svými pravidelnými příspěvky a nápady pomáhají formovat jeho obsah
a vzhled až do dnešní podoby.
Věřím, že tato spolupráce bude trvat i nadále.
Radek Brázda
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Základní ‰kola
Akce školy
U nás ve škole se pořád něco děje! Posuďte
sami. Soutěžíme, debatujeme, nadělujeme,
účastníme se mezinárodního programu Ekoškola, jezdíme do kina, ochutnáváme tradiční pochutiny jiných zemí, řečníme, sehráváme přátelská
utkání, zdokonalujeme se v pravidlech silničního
provozu, vyhráváme, vozíme poháry, diplomy,
čestná ocenění a výborná umístění z rozličných
soutěží, recitujeme, konverzujeme v cizích jazycích, zpíváme, tančíme, hrajeme, účastníme se
besed. Podrobnější informace o výše uvedených
aktivitách včetně doprovodných fotografií jsou
vám k dispozici na našich webových stránkách
www.skolatroubky.cz.
A na co se můžeme v nejbližších dnech těšit?
Pojďme nahlédnout do kalendáře připravovaných
akcí. Karolína Lehká se coby vítězka regionálního kola zúčastní krajského kola soutěže jazykových a komunikačních dovedností Mladý

Zápis do I. třídy
V úterý 7. února 2012 se konal
zápis dětí do I. třídy. Děti přivítala zvířátka z pohádek o krtečkovi
a odvedla je do zápisové třídy.
Zde budoucí prvňáčci odpovídali
na otázky a plnili úkoly, které jim
připravily paní učitelky. Za splnění úkolů dostávaly děti drobné
dárečky jako upomínku na svůj
první velký den. Poté si šly hrát
a plnit zábavné úkoly s některým
z krtečkových kamarádů. Na
závěr mohly děti s rodiči nakouknout do školní družiny. Zápisu se
zúčastnilo celkem 27 dětí.
Konečný počet žáků I. třídy
bude upřesněn až po vydání rozhodnutí o odkladu školní docházky, který zvažují zákonní zástupci čtyř žáků.

Demosthenes. Terezie Burianová a Michaela Kalábová
postoupily ze školního do
okresního kola Olympiády v českém jazyce.
Metodička prevence připravila pro žáky II. stupně v rámci programu Primární prevence workshopy na téma Nebojte se rozhodnout a Jsem
jaký/á jsem.
V měsíci březnu proběhlo semifinále soutěže
Naší přírodou, do které se každoročně zapojujeme.
Žáci prvního stupně přivítají jaro a absolvují letní část dopravní výchovy. V dubnu se uskuteční
již podruhé v tomto školním roce sběr papíru.
Rovněž máme v plánu návštěvu divadelního
představení, oslavu Dne Země a mnoho jiného.
Pokud se chcete dozvědět více o našich plánovaných akcích, sledujte vývěsky školy a náš web.
kol.
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Sběr bylin
Na naší škole probíhá již šestým rokem sběr
bylin, pomerančové a citrónové kůry. Nezadržitelně se blíží jaro, kdy mají žáci možnost sbírat
vybrané druhy bylin a usušené je odevzdat do
čtvrté třídy paní učitelky Konupčíkové. Suchou
pomerančovou a citrónovou kůru lze nosit v průběhu celého školního roku. A které byliny můžeme sbírat? Seznam bylin obdrželi žáci ve škole
v průběhu března. V minulém školním roce žáci
naší školy odevzdali bylin a kůry celkem za
1.740 Kč. Přejeme jim, aby i v letošním roce
nasbírali bylin co nejvíce.
Mgr. N. Konupčíková

Kvût divizny

Volby do Školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Troubky
Ve čtvrtek 9. února 2012 se konaly volby do
školské rady. Z řad zákonných zástupců získali
největší počet hlasů Ing. Ilona Vojtášková, Ing.
Martina Klemešová a Jiří Burian a stali se členy
školské rady. Voleb členů ŠR za pedagogické
pracovníky se zúčastnilo všech 22 pedagogů
školy, kteří do školské rady pro následující voleb-

ní období zvolili Mgr. Evu Vojtkovou, Vladimíru
Mateřánkovou a Mgr. Zdeňku Odložilíkovou.
Volby doprovázel pestrý kulturní program, na
kterém se podíleli žáci naší školy – konkrétně děti
z pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky
Pískové, děvčata navštěvující kroužek aerobiku
Venduly Janouškové a děti z dramatického
kroužku, kterým se věnuje paní učitelka Vojtková. Všem, kteří přišli k volbám, děkujeme za
účast a žákům za předvedené výkony.
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Lyžařský výcvikový kurz
Letošního lyžařského kurzu se zúčastnilo
11 žáků a žákyň školy. Naším cílem byla již poněkolikáté chata Svinec u Nového Jičína. Z úsporných důvodů jsme tentokrát cestovali veřejnými
dopravními prostředky. Po několika přestupech
jsme dorazili do cíle.
Po obědě jsme se seznámili s lyžařským desaterem a vyrazili na sjezdovku. Vytvořili jsme jedno snowboardové a jedno lyžařské družstvo.
Hned první den jsme všichni bez problémů zvládli jízdu na vleku, což byl základní předpoklad pro
zlepšování našich lyžařských a snowboardových
dovedností. První den zakončil večerní program
s hrami a soutěžemi.
V úterý jsme strávili téměř celý den na svahu.
Přálo nám počasí a sněhové podmínky byly ideální. Naše snažení a pokroky jsme odpoledne
zachytili videokamerou a v rámci večerního programu vzájemně hodnotili techniku jízdy a odhalovali nedostatky, na jejichž odstraňování nám
zbývaly ještě tři dny.
Následující den probíhal výcvik na sjezdovce
pouze v dopoledních hodinách, lyžaři se věnovali základům carvingového oblouku, snowboar-
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dové družstvo nácviku přejezdů terénních nerovností a skoků. Odpoledne jsme vyrazili na procházku do Nového Jičína. Došli jsme na náměstí, kde jsme se rozdělili do dvou skupin. Někteří
z nás zamířili do pizzerie a za poznáním centra
Nového Jičína, zbytek navštívil místní plavecký
bazén. Večerní program vyplnily společenské hry.
Ve čtvrtek nás čekal závod v obřím slalomu.
Všichni naši závodníci úspěšně absolvovali dvě
kola závodu a po večeři netrpělivě očekávali jeho
výsledky. Mezi lyžaři zvítězila Nikol Vitoslavská,
druhá byla Iva Navrátilová a třetí Terezie Burianová. Závod snowboardistů ovládl Jirka Kolečář
před Kubou Hýzlem a Kateřinou Vojtkovou.
Pochvalou a sladkou odměnou byli odměněni
všichni závodníci. Následovalo hodnocení celého kurzu a poslední společný večer.
V pátek nás čekalo balení věcí, dopolední lyžování a po obědě cesta domů. Celý kurz proběhl
za ideálních sněhových podmínek na výborně
připravené sjezdovce. Velkou pochvalu zaslouží
personál chaty Svinec za péči o naše pohodlí
a sytá bříška. Poděkování patří také členům
Sdružení přátel školy za příspěvek na dopravu.
Za partu lyžařů a snowboardistů Petr Vrána
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Vystoupení deváťáků na školním plese
Jako každý rok i letos se představili žáci 9. třídy
troubecké školy na plese SPŠ se svým vlastním
programem. Vystoupení připravila třídní učitelka
Zdena Odložilíková s choreografií i nácvikem
významně pomohla paní učitelka Ivana Smolková.
Velkou pochvalu si zaslouží i samotní deváťáci, kteří
byli v nácviku aktivní, zodpovědní a přispěli svými
nápady. Pro mnohé nebylo snadné vystoupit
veřejně před rodiči a tolika známými a kamarády.
Mnoho hodin zkoušek a secvičování se vyplatilo
a taneční i mluvená část proběhla bez chybičky.
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Jarmile Tomšů a Ivaně Hromkové za výborné svatební koláčky, řediteli školy Mgr. Petru Vránovi
a paní Daniele Kolečářové za vynikající slivovičku
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě plesu.
I přes mrazivé počasí náš ples navštívilo téměř
300 hostů, což nás velice těší. Jsme velmi rádi, že
ze zisku budeme opět moci finančně podpořit naše
děti ze základní a mateřské školy.
Věříme, že se všichni hosté na školním plese
hezky pobavili a že nám i v příštím roce zachovají
svoji přízeň.

Jako vzpomínku na tento krásný večer si naši
Krásné velikonoční svátky se spoustou jarního
absolventi odnesli velmi pěkné zvonečky z pedigu,
sluníčka za SPŠ přeje Hana Kamelandrová
které zajistilo SPŠ a předala paní Kamelandrová.
Kulturní dům byl při příležitosti plesu krásně
vyzdoben, návštěvníky
čekalo velmi milé přivítání
v podobě koláčků a slivovičky, vystoupení žáků se
podařilo, břišní tanec
v podání členek SPŠ byl
skvělý, nová kapela Blue
Band Company se také
líbila.
Za sebe mohu říci, že
ples byl svou atmosférou,
účastí i organizací vydařenou akcí a věřím, že tím
vyjadřuji názor drtivé většiny návštěvníků.
Stojící zleva: Terezie Burianová, Michaela Kalábová, Lenka Zatloukalová, Magdalena Rajtarová, Iva
Děkujeme všem, kteří Navrátilová, Kateﬁina Nezvalová, Yveta Malíková, Jitka Brandová, Kateﬁina Kratochvilová, Markése podíleli na jeho zdár- ta Dreksová. První ﬁada zleva: Radek Hrub˘, David Hrabãík,Luká‰ Pov˘‰il, Jan Mrtv˘, Luká‰ Tvrd˘, Ondﬁej Fafrák, Jiﬁí Branda.
ném průběhu.
Mgr. Zdena Odložilíková

Za Sdružení přátel školy se k poděkování připojuje i jeho předsedkyně
Hana Kamelandrová.
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny
do tomboly, členům SPŠ
za krásnou výzdobu sálu
a kuchařkám ze školní
jídelny za usmažení řízků.
Poděkování patří i paní
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Čas běží,
aneb co se děje v „Esku“
Po Novém roce jsme se opět
vrhli s chutí do práce. Vyrobili jsme
si „tříkrálové koruny“ a naučili se
zpívat novou písničku.
Protože počasí moc nepřálo
zimním radovánkám, využili jsme
vyučovací hodiny pro získávání
praktických zkušeností a dovedností. Při pečení „kravičkové buchty“ jsme se nejen něco naučili, ale
také si náramně pochutnali.
Vydali jsme se předem na
nákup surovin, naučili se orientovat v obchodě, vybrat správné
zboží a zaplatit. V rámci tělesné
výchovy jsme se vydali do sportovního areálu v Kozlovicích, kde
jsme naše unavené svaly nechali
odpočinout ve vířivce.
Byli jsme tak spokojeni, že jsme
skvěle zvládli i dalekou pěší cestu
zpět na autobus. A protože jsme
celí natěšení na jaro, vyzdobili
jsme si krásně třídu, abychom už
přilákali sluníčko…
M. Mikešková
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Ze školní družiny
Starý rok 2011 jsme ukončili vánočním posezeníčkem s bohatým občerstvením a rozbalováním
dárečků, které jsme našli pod stromečkem. Bylo
jich opravdu hodně.
Novoročním turnajem v minifotbálku jsme zahájili rok 2012. A že to bylo derby! Nejen chlapci, ale
i dívky bojovaly s vypětím všech svých sil.
V tradičním družinovém karnevalu Jedeme dál
jsme předvedli své nápadité a originální masky.
Soutěžili jsme ve veselých disciplínách – pojídání
ještěrek a hadích ocásků, rozsekávání „pukavců“…
O zábavu se postaraly čarodějka Hildegarda
a vědma Vladana. (foto 1)
Soutěž Brčkiáda prověřila naši kapacitu plic
a výdrž při nádechu, kdy jsme museli brčkem přemístit kousek alobalu do určité vzdálenosti. To byla
dřina! (foto 2)
V Mistru střelci jsme si vyzkoušeli svou přesnost
v hodu na terč a v Piškvorkiádě zase logiku a taktiku. Pokračovali jsme v Ekohrátkách, o zdraví
a vitamínech jsme se dověděli v besedě Tvé tělo
– tvůj hrad.
Také jsme si nacvičili loutkové divadlo Popelka. Představení se nám všem velmi povedlo. Za
všechny soutěže jsme byli odměněni sladkostmi,
diplomy a drobnými dárky.

I když byl únor krátký (měli jsme jarní prázdniny), stihli jsme napsat zprávy z domova i ze světa v soutěži Reportéři ČT. To byste se divili, co
se v dětském světě děje. (foto 3)
Své pohybové a taneční kreace jsme předvedli
na diskotéce Valentýne, Valentýne! (foto 4)
V kadeřnické módní show jsme se zdokonalovali v líčení, účesech, oblékání a zkusili jsme si
módní molo. Hodnotila se originalita a nápaditost. Byli jsme prostě šikulky. (foto 5)
Velká opičí dráha nám dala zabrat. Zkuste si
například přejít přes pohyblivý válec nebo měkkou skluzavku. Byla to fuška. Naše svaly se
pořádně protáhly. (foto 6)
Pexesový král zase potrápil naši paměť
a postřeh. (foto 7)
Každý den jsme očekávali sněhovou nadílku,
ale marně. Proto jsme si zimní dny zpestřovali
dalšími činnostmi – výtvarnými, pracovně-technickými, hudebními a sportovními.
Naše jarní dílnička nalákala i ty nejmenší
k barevnému tvoření. Nezapomněli jsme ani na
naše ptáčky, kterým jsme sypali semínka
a zrníčka.

2
3
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Zima skončila a my se moc těšíme na sluníčko, teplé počasí, první
kytičky a na nové hry a soutěže na
školní zahradě a v přírodě. Na velikonoční svátky jsme vlastnoručně
vyrobili přáníčka, barvili kraslice
a upekli perníčkové zajíce.
Chceme popřát všem hodně
jarního sluníčka, optimismu, klidu
a pohody.
V. Mateřánková, S. Štenclová

5

6
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Keramika malých šikulů
Jako každý školní rok, ani letos nechybí
v nabídce zájmových kroužků ten keramický.
Navštěvují jej děti, které se chtějí naučit pracovat
s hlínou a nosit si domů výrobky s „dlouhou
trvanlivostí“. Když po nějaké době mluvím
s maminkami, jejichž děti pracovaly v keramickém kroužku, vypráví, že některé, byť zpočátku
neumělé výrobky mají schované dodnes a při
pohledu na ně si vzpomenou, jak ten jejich malý
„drobeček“ (nyní navštěvující střední školu)
s hrdostí donesl vlastnoručně vyrobený dáreček.
Jako malou ukázku si můžete některé z prací
prohlédnout na této stránce. Pokud se vám zalíbí, rádi mezi sebe přivítáme příští školní rok další kamarády, aby se s námi bavili a učili.
M. Franková
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Mateﬁská ‰kola
Cítíte všichni tu vůni…?
To už nám jaro zaťukalo na dveře! Ale než se
po dlouhé zimě probudilo, často se za mrazivých
lednových dnů vůně linula i naší školičkou. Děti
si nasadily kuchařské čepice, přiložily ruku k dílu
a zahrály si na kuchtíky. Umíchaly těsto a za
pomoci paní učitelek a zručných tet upekly třeba
jablečný štrůdl nebo sladkou bábovku, na které
si potom všichni pochutnali. No nemyslete si, děti
zvládnou tolik věcí...
Taky moc rádi zpíváme a tancujeme, proto se
celá školka vypravila na hudební pohádku. Ve
školní tělocvičně, kde se představení konalo, bylo
tolik místa, že se děti nechaly strhnout rytmem
známých písniček a nejenom že s panem muzikantem zpívaly, ale rozpohybovaly i tělíčka. Vrtěly se, poskakovaly, tleskaly… no prostě paráda!
Také zvládly na jedničku hudební hádanky
a poznaly všechny hudební nástroje.
Začátkem února čekal na naše předškoláky
důležitý úkol. Předvést všechno, co se až doposud naučili! Konal se zápis do školy. Ještě než
nastal ten očekávaný den, vyrazili jsme se do
školy podívat. Přivítaly nás děti a paní učitelka
z první třídy. Na vlastní kůži si děti vyzkoušely,
jak se sedí v lavici, prohlédly si učebnice, osa-

haly tabuli a ještě mnoho dalšího. A 7. února za
doprovodu rodičů ukázaly, jak umí kreslit, počítat, zavazovat tkaničky, házet míčkem a spoustu
jiných dovedností. Však se ani nenadějí a budou
z nich taky brzy prvňáčci.
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Divadelní pﬁedstavení Z pohádky do pohádky. Dûdeãka hrál Ondra Mrtv˘
Únor byl také ve znamení karnevalu. Všechna
oddělení se pomalinku začala zdobit a vybarvovat.
Barevné řetězy, klauni, škrabošky, balónky. Děti
vyslovily tajná přání a maminky a babičky jim připravily překrásné kostýmy. Najednou se okolo nás
procházely princezny v saténových šatech, rytíři,
kovbojové, pohádkové i seriálové postavičky, no
prostě pohádka. Soutěživé dopoledne si všichni
moc užili a také si zasloužili krásnou odměnu, kterou si odnesli domů.
A protože k dětství patří pohádky, a těch není
nikdy dost, přijela jedna kouzelná teta a zahrála
nám hned dvě. V jedné koblížek poznával svět
a potkával na své cestě zvířecí kamarády a ve druhé malý Budulínek neposlechl babičku a vychytralá liška ho na ocásku odnesla do své nory. Děti si
dokonce vyzkoušely role herců a některé postavičky ztvárnily samy. Však divadlo je taky naším
koníčkem. Třeba nedávno nejmenší Kuřátka ztvárnila písničku Měla babka čtyři jabka, u Berušek
zase pošťák roznášel psaní a v oddělení Sluníček
se snažili vytáhnout velikou řepu.
Ke konci března čekalo všechny mnoho práce.
Bylo třeba přichystat velikonoční výstavu, na které
jsme ukázali, jaká kouzla dovedeme s barevným

papírem, nůžkami a lepidlem. Všechny výrobky jste
si mohli prohlédnou na velikonočních dílnách a taky
si některé z nich vyrobit sami.
Jako každý rok jsme i letos vyrazili s připravenou básničkou, děvčátka s barevnou velikonoční
májkou a kluci s opentlenou pomlázkou do ulic naší
vesnice. Popřáli jsme krásné Velikonoce na poště,
v obchodech, ve škole i na obecním úřadě. Všude
byli moc hodní a odměnili nás sladkou odměnou.
Také jsme se rozloučili s paní učitelkou Gábinkou, které nastaly ty nejdůležitější a nejkrásnější
starosti na světě. 16. 3. se jí totiž narodilo miminko. Tímto jí chceme poděkovat za péči, kterou
věnovala všem dětem ve školce a přejeme jí, ať se
má s maličkou Klaudinkou moc dobře.
A rozloučit bychom se chtěli pozvánkou:
Všechny nové děti a jejich rodiče
zveme na zápis,
který proběhne v budově mateřské školy
19. 4. 2012 od 10.00 do 16.00 hodin.
Na malé kamarády se moc těšíme!
Za kolektiv dětí a dospěláků školky vám přeji
krásné, sluníčkem a kytičkami provoněné jaro!
p. uč. Olga Bršťáková
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Dětské šibřinky
V sobotu 24. 3. 2012 uspořádalo naše sdružení v sále kulturního domu dětské šibřinky.
Na parketu se to hemžilo nejrůznějšími maskami, od princezen, berušek a víl až po rytíře, spidermany a myslivce.
Při vstupu si každé dítě vylosovalo žeton v malé tombole, kde
vyhrál úplně každý nějakou maličkost. V programu vystoupili deváťáci ze základní školy a děti
z kroužku aerobiku pod vedením
Venduly Janouškové.
Děti a rodiče měli také možnost
vyzkoušet si, jak se tančí zumba
pod vedením paní Silvie Vojtkové.
Skvělou náladu, zábavu a soutěže si pod vedením paní Veroniky Mlčochové užily nejen děti, ale
také rodiče při závěrečné diskotéce pana Petra Mlčocha.
Za SPŠ při ZŠ a MŠ Troubky
Hana Kamelandrová

POZVÁNKA
NA REJ âARODùJNIC,
kter˘ se koná v pátek 27. dubna 2012
v areálu Mysliveckého sdruÏení Na Konírnû
Ohlédnutí za plesovou sezonou
17. března se v Troubkách konal ve spolupráci s místními spolky a organizacemi IV. společenský obecní ples. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina Dandy Band. K dobré náladě
přispělo vystoupení členek SPŠ, které zatančily s velkým elánem jako břišní tanečnice.
Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali
krásné ceny do tomboly, kuchařkám ze školní

jídelny za usmažení řízků, našim myslivcům za
výborný guláš a členům místních spolků za
pomoc při obsluze.
Seniorkám děkujeme za výborný bufet a paní
Raškové a Hruškové za výzdobu sálu.
Věříme, že se na plese všichni dobře
pobavili.
Zaměstnanci obce
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Spoleãenská kronika
Vítání občánků
V neděli 25. března 2012 jsme v obřadní síni Obecního úřadu
v Troubkách přivítali nové občánky naší obce, mezi kterými byla po
dlouhé době také dvojčátka.
Při tomto slavnostním setkání vystoupily děti z mateřské školy
pod vedením paní učitelky Olgy Bršťákové se svými písničkami
a básničkami s jarní tématikou Velikonoc.
Krásnou atmosféru podbarvila i děvčata ze ZUŠ Terezie Burianová a Lucie Pavlíková hrou na flétny a paní učitelka Dana Otáhalová hrou na varhany. Za jejich vystoupení jim moc děkujeme.
Děkujeme také panu Jaroslavu Řihoškovi, který nám všechna
miminka ochotně vyfotografoval.
Hana Kamelandrová

Adéla Bahounková

Andrea Skﬁenková

Natálie Koneãná

Martin Koneãn˘

Kateﬁina Stenchláková

Vojtûch Zapletal

·imon Zatloukal
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Spoleãenská kronika
S životem je to jako se hrou.
Nezáleží na tom, jak je dlouhá,
nýbrž na tom, jak se hraje.
SENECA

V lednu 2012 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Jiﬁí Strnadel
Zdenûk Lajãík
Meãislav Vítoslavsk˘
Marie ·imková

65 let

Vlastimil Ra‰ka
AneÏka Muchová
Marie Kratochvilová

70 let

Jarmila Kamelandrová
Ladislav Mrtv˘
Ladislav Vojtek

75 let

Alena Vojtá‰ková
Milada Koﬁínková
Antonín VoÏda

80 let

Veronika ¤ezáãová
Josefa Pode‰vová
AneÏka Baranová
AneÏka Záhorová
Anna Zatloukalová

85 let

Libu‰e Jehláﬁová

V únoru 2012 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Vladimír H˘sek

65 let

Antonín Surma
Jaroslav Zachariá‰

70 let

Jan Kelnar

75 let

Franti‰ek Koleãáﬁ

80 let

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

96 let

Franti‰ek H˘bner

V bﬁeznu 2012 se doÏili v˘znamného Ïivotního jubilea:
60 let

Petr Obrtel
Ladislav Bahounek

65 let

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

70 let

Ludmila Dvoﬁáková
Vûra H˘bnerová
Marie Mrtvá

75 let

Marie âervinková
Vlasta Smolková

80 let

Rostislav ·váb

85 let

Marie Krko‰ková

V‰em jubilantÛm pﬁejeme
do dal‰ích let hodnû zdraví, pohody a spoustu hezk˘ch chvil stráven˘ch se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
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KOLIK NÁS P¤IBYLO
Nejkrásnûj‰í ze v‰ech dárkÛ
dává Ïivot do koãárkÛ.
V jednom z nich teì ti‰e d˘chá
va‰e ‰tûstí, va‰e p˘cha…
Adéla Bahounková ❦ Kateﬁina Stenchláková ❦ Natálie Koneãná ❦ Martin Koneãn˘
Andrea Skﬁenková ❦ Vojtûch Zapletal
Srdeãnû blahopﬁejeme k narození miminek a pﬁejeme vám, aby do va‰í rodiny pﬁinesla hodnû lásky,
smíchu a nûhy. AÈ s nimi proÏijete mnoho radosti a ‰Èastn˘ch chvil.

OPUSTILI NÁS
âas jako by se zastavil, bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám zÛstane, je v na‰ich myslích skrytá.
Alena Sklenáﬁová ❦ Vladimír Kaláb ❦ Bohumil Trefilík ❦ Vûra Skﬁenková
Stanislav Smolka ❦ Zdenûk Jehláﬁ ❦ Miroslav Rossmann
Danu‰e Gregárková ❦ Franti‰ka âelechovská ❦ Franti‰ek H˘bner
âas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zÛstávají.
V‰em pozÛstal˘m projevujeme upﬁímnou soustrast nad bolestnou ztrátou blízkého ãlovûka.

Pro zajímavost
Pﬁed dvaceti lety k 1. 1. 1992 bylo v obci Troubky hlá‰eno 2066 obãanÛ.
Po dvaceti letech k 1. 1. 2012 bylo v Troubkách hlá‰eno obãanÛ 2083.
(Z toho 1035 muÏÛ a chlapcÛ a 1048 Ïen a dívek)
PrÛmûrn˘ vûk obãanÛ je 41 let.
ProtoÏe srovnávací informace z roku 1992 nebyly poãítaãovû zpracovány, pﬁedkládáme alespoÀ evidenci z roku 2001.
Pohyb osob v roce 2001
Pﬁistûhovaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 obãanÛ
Odstûhovaní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 obãanÛ
Pﬁestûhovaní v rámci obce . . . . . . 35 obãanÛ
Narození. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 obãanÛ
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 obãanÛ

Pohyb osob v roce 2011
Pﬁistûhovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 obãanÛ
Odstûhovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 obãanÛ
Pﬁestûhovaní v rámci obce . . . . . . .40 obãanÛ
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 obãanÛ
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 obãanÛ

Pﬁi povodni v roce 1997 spadlo nebo muselo b˘t zbouráno 337 domÛ.
Připravila Ilona Sychravová
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Blahopﬁejeme manÏelÛm Ra‰kov˘m
Fotografiemi miniatur důležitých staveb z naší obce, které postupně staví pan Arnošt Raška, připomínáme životní jubilea, která oslavil manželský pár Arnošta a Miluše Raškových ze Svárova.
Přejeme mu, ať jej tento druh tvorby stále udržuje v pevném zdraví a dobré mysli.
Foto Ing. J. Špalková

Knihovna
Malé ohlédnutí za loňským rokem
Naše knihovna úzce spolupracuje s Městskou
knihovnou v Kojetíně. Kromě nás patří do tohoto
regionu i Uhřičice, Křenovice, Polkovice, Popůvky, Měrovice, Kovalovice, Lobodice, Oplocany
a Stříbrnice.
Díky této spolupráci mezi knihovnami můžeme čtenářům zajistit i tituly, které momentálně
nemáme v Troubkách k dispozici. Jedná se především o odbornou literaturu pro studenty
a v minulém roce jsme takto vyřídili asi 60 těchto požadavků.
V rámci kulturní činnosti knihoven proběhlo
loni v Troubkách pět knihovnických lekcí pro první stupeň žáků základní školy, zapojili jsme se do
celostátní akce Týden knihoven a na podzim byla
vyhlášena amnestie pro čtenáře a možnost
registrace čtenářů do 31. 12. 2011 zdarma.

Zajímavosti ze statistiky
Během loňského roku navštívilo knihovnu
1274 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 7857
knih a časopisů. Kromě toho bylo při čtvrtletních

cirkulacích zpracováno 12 souborů, ve kterých
bylo 473 knih. K tomu bylo dalších 130 svazků
zařazeno do stálého knižního fondu nebo do tzv.
dlouhodobé výpůjčky regionálních fondů. Takže
dohromady bylo v knihovně různým způsobem
zpracováno 8640 knih.
V Troubkách jsme měli loni zaevidováno 209
registrovaných čtenářů (10 % z celkového počtu
obyvatel), z toho 65 dětí do 15 let. Ve skutečnosti
je počet aktivních čtenářů vyšší, protože v praxi
často využívá jednu registraci více rodinných příslušníků. Tato čísla jsou srovnatelná s minulými
lety a v dnešní době počítačů, internetu, elektronických knih a jiných konkurentů je tento počet
registrovaných čtenářů velmi potěšující.
Provoz knihovny by vůbec nebyl možný bez
podpory obce Troubky, která každoročně finančně přispívá na nákup nových knih a časopisů
a navíc podporuje kulturní činnost knihovny
materiálně i morálně. Díky tomuto zázemí můžeme pravidelně obnovovat knižní fond a máme
čtenářům stále co nabídnout.
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K dobrému pocitu návštěvníků přispívá příjemné vybavení interiéru knihovny a od loňského podzimu oceňují naši čtenáři nový bezbariérový vstup.
Děkujeme
Provozní doba v Troubkách
je pondělí a čtvrtek od 15.00–18.00 hod.
Hana Obrtelová

Velikonoční okénko
Pro někoho jsou Velikonoce symbolem svátků
jara, pro jiného jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, protože o Velikonocích slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Naši předkové si toto
období čekání na příchod slunečního tepla
a světla krátili za pomoci zvyků a obyčejů a většina z nich souvisela s blížící se prací v hospodářství.
Pro mnohé čtenáře budou následující informace úplná samozřejmost, ale pro ty ostatní by
snad mohly být zajímavé.
POSTNÍ DOBA je období, které vyplňuje
časovou mezeru mezi masopustem a Velikonocemi. Trvá 40 dní a začíná Popeleční středou.
POPELEČNÍ STŘEDA následuje po masopustním úterý a tento den se světí popel z kočiček, které byly posvěceny minulý rok na Květnou
neděli. Popelem dělá kněz věřícím na čele kříž
a říká při tom slova: „Pomni člověče, že prach jsi
a v prach se obrátíš.“ Tímto obřadem se připomíná věřícím pomíjivost života.
5. NEDĚLE POSTNÍ – SMRTNÁ
Lidé vynášeli ze vsi slaměnou smrt, Morenu,
slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a za vsí ji vhodili do vody a zpět se vraceli se
zeleným stromkem a hlasitě prozpěvovali.Všichni se radovali, že symbol zimy – smrtka, je již
pryč a blíží se skutečné jaro.
6. NEĎELE POSTNÍ – KVĚTNÁ
Tento den se slaví památka slavného vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu. Na
Květnou neděli lidé přinášeli do kostela posvětit jívové větvičky, kočičky, a doma je potom zastrkávali za
křížek nade dveřmi nebo za svatý obrázek.

ŠKAREDÁ STŘEDA před Zelený čtvrtkem se
říká proto, že Jidáš se škaredil na Krista. Staří
Čechové podle starých zvyků vymetali z komína
saze. Tento den by se nikdo neměl škaredit, protože by se pak škaredil každou středu v roce.
NA ZELENÝ ČTVRTEK umlkají všechny zvony, aby se znovu rozezněly až na Bílou sobotu.
Říká se, že „všechny zvony odletěly do Říma.“
V poledne a navečer se scházely děti, hoši i děvčata s řehtačkami a klapačkami a v zástupu procházeli vesnicí.
VELKÝ PÁTEK je připomínkou smrti Ježíše
Krista, a proto je prožíván ve znamení smutku,
ticha a rozjímání. Lidová tradice vypráví o otevírání pokladů ve skalách.
NA BÍLOU SOBOTU se neslavila mše svatá.
Před východem slunce bylo třeba čistě vymést
stavení. Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka.
VELIKONOCE – veliká noc ze soboty na
neděli, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Datum Velikonoc připadá na neděli po
prvním jarním úplňku.
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ je první neděle
velikonoční, kdy Kristus vstal z mrtvých. Tuto
neděli všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával doma, neboť tento den se v kostele světily velikonoční pokrmy – beránek, mazanec,
chléb, vejce a víno.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ. Tento den nastává tolik očekávaná pomlázka, kdy chodí chlapci
s pomlázkou vyšlehat děvčata, aby byla po celý
rok zdravá. Večer patříval mládeži trošku odrostlejší, která se veselila při muzice.
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PENTLIČKY A MAŠLIČKY skrývají tajné poselství. Pokud dívka naváže na tatar červenou stužku, má hocha ráda. Modrou mu
dává naději, zelená znamená, že je chlapec oblíbený. Ale ten,
kdo obdrží stužku žlutou, tomu dává dívka najevo nezájem.
Zdroj: Lidové obyčeje a nápady...
M. Bestajovský

Pranostiky:
Popeleãní stﬁeda, kdo nemá koÏí‰ek, promrzne aÏ bûda.
Studen˘ bﬁezen, mokr˘ máj, bude humno jako ráj.
Jestli bﬁezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.
Pr‰í-li na Velk˘ pátek, je k doufání úroda.
Pr‰í-li o velikonoãním hodu, bude v létû nouze o vodu.
Hana Obrtelová

Spoleãenské dûní
Troubeck˘ klub seniorÛ
Troubecký klub seniorů je organizační složka
obce, která umožňuje našim občanům v seniorském věku, aby se mohli po celý rok pravidelně
scházet v klubovně kulturního domu. Obec jej zřídila za účelem uspokojování zájmových, kulturních,
vzdělávacích a společenských potřeb seniorů.
Ve společenské místnosti klubu je k dispozici
přístup na internet a videoprojekci. Klub je otevřen po celý rok, a to každý druhý čtvrtek vždy od
14.00 hodin a navštěvuje ho v průměru 25 žen.
Jak klub vznikl? Na zájezdě v Rožnově, který
pořádala sociální komise v květnu 2011, se skupina žen rozhodla nastavit program klubu a uspokojovat tak potřeby a zájmy občanů seniorského věku
v oblasti využití volného času, kultury, pohybové
aktivity a péče o zdraví, neboť senioři mají mnoho
životních zkušeností, které mohou v klubu zúročit
a svými radami mohou být jeden druhému velmi
užitečným společníkem a kamarádem.
Prostřednictvím sociální komise jsme podaly
v srpnu podnět starostovi obce ke zřízení klubu.
Usnesením zastupitelstva obce č. 9 byla schválena zřizovací listina organizační složky obce –
Troubeckého klubu seniorů. Dle zřizovací listiny

se uskutečnila volba předsedy klubu, který byl
oficiálně jmenován radou obce.
Činnost klubu provozujeme každý druhý čtvrtek ve 14.00 hodin v klubové místnosti, kde nabízíme možnost příjemně strávit čas ve společnosti
vrstevníků, kteří mají zájem být spolu, společně
něco zažít, spřátelit se, dozvědět se něco nového, případně posedět a dát si kávu nebo čaj.
Obecně lze však říci, že v klubu seniorů panuje
dobrá nálada a u jednoho stolu se probírají nejnovější zprávy z obce, u dalších pak různá témata, např. jak zpracovat napěstovanou zeleninu
a ovoce, jak co upéci nebo uvařit, jak předejít
nemoci, zážitky z dovolených, s vnoučaty atd.
Pokud je příznivé počasí, vyjíždíme na kole za
poznáním proměny okolí a mikroregionu, případně na Obůrku k posezení, za občerstvením
a opékáním buřtů. Počátkem října jsme přispěli
k obohacení občerstvení pro návštěvníky dvoudenní výstavy výpěstků troubeckých zahrádkářů. Navštívily jsme podzimní Flóru v Olomouci
a vypomohly sociální komisi s přípravou občerstvení na setkání seniorů v listopadu v kulturním
domě.
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V listopadu jsme v Městském domě v Přerově
navštívili koncert bratrů Jana a Františka Nedvědových. Písněmi nás zpěváci pohladili po duši
a z mládí známé písně pak společně zpíval celý
sál. Ve spolupráci se žáky základní školy jsme
všichni zažili spoustu legrace na Mikulášském
posezení. Aby bylo mikulášské setkání slavnostnější, tak jsme si napekly a nazdobily perníčky
přímo v prostorách kulturního domu.
Rozloučení se starým rokem pak proběhlo za
doprovodu harmoniky a houslí, kde jsme prozpívali celé odpoledne a všichni jsme zapomněli na
neduhy, které občas trápí naše tělo. Přípravě činnosti a jednotlivým programům, besedám, zájez-

V˘sadba stromÛ v roce 2012
Ač je to k nevíře, už i letos jsme
sázeli stromy. Vzhledem k tomu,
že byla skoro až do konce ledna
zima mírná, využili jsme nabídky
ze zahradnictví v Záříčí, kde nám
darovali 110 zdravých, vzrostlých
stromů bez kořenového balu, které byly původně určené k likvidaci spálením.
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dům a výletům vždy věnujeme náležitou pozornost.
Hlavním cílem a přáním pro rok 2012 je, aby si
další senioři z Troubek našli cestu k nám do klubu. Dále navrhujeme a pomůžeme zřídit petanqueové hřiště – důchodiště, a to v areálu vedle
kulturního domu.
Závěrem chci poděkovat všem seniorkám za
jejich obětavou a záslužnou práci, kterou ve
svém volném čase odvádí pro klubovou činnost,
a také vedení obce a úřednicím obecního úřadu
za důležitou podporu, kterou našemu klubu
poskytují.
Ing. Jaroslava Špalková, předsedkyně
Troubeckého klubu seniorů
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Jedná se převážně o javory, třešeň ptačí, platan nebo bez černý. Jejich výsadba proběhla jako
akce kulový blesk. V sobotu 14. ledna 2012
začala hrstka zapálených nadšenců vysazovat
javorovou alej směrem od železného mostu do
Troubek a podél řeky Bečvy ke splavu. Počasí
nám přálo.
Se souhlasem a v souladu s vytyčením hranic
nám byl nápomocen Ing. Stanislav Mišák. Pan
Michal Dostál dodal za velmi dobrou cenu kůly
ke stromům a obec je uhradila. Honza Hajduk
z Tovačova kůly zdarma našpicoval a opálil, aby
delší dobu vydržely v zemi. Od Správy a údržby
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silnic nám pan Aleš Rusek dojednal dodávku
100 ks ochran proti okusu stromků zvěří zdarma.
Stromy se nám podařilo za jeden den všechny zasadit. Sobotu nato jsme vyrazili s palicemi
dokončit zarážení kůlů a ochrany proti okusu.
Dílo se zdařilo, teď si jen přejme, aby se stromky uchytily a začaly růst. Všichni, kdo přiložili
ruku k dílu, si zaslouží velké poděkování. Určitě
to není naše poslední akce se stromy. Každý, kdo
by se k nám chtěl v budoucnu připojit, je vítán.
Stromům zdar přeje za všechny
Jarmila Jehlářová

Soubor Hanák Troubky
Soubor Hanák má za sebou dalšího čtvrt roku
své činnosti. Vánoční posezení u cimbálu proběhlo ke spokojenosti naší a snad i diváků. Program byl bohatý a měl i vysokou kulturní úroveň,
a to i díky vystoupení souboru Dyleň z Karlových
Varů. Našim hostům se u nás moc líbilo, obdivovali v neděli při procházce, jak je naše vesnice
opravená a navštívili i kostel, kde jim náš farář
Radek Sedlák podal menší výklad o historii.
Odpoledne pak ještě tančili na náměstí v Přerově a pak se již vydali na dlouhou cestu domů.
Jen musíme dořešit, jak dosáhnout toho, aby se
do sálu vešlo víc lidí a současně zůstala zachována vánoční výzdoba. Naším cílem je, aby tam
byla vytvořena vánoční atmosféra i s ozdobenými stoly, ale ty pak zabírají místo pro návštěvníky. Také by nás moc potěšilo, kdyby diváci zůstali i po programu, kdy hraje cimbálovka a zapojují
se i ostatní muziky.
Po menším odpočinku přes svátky se naše
soubory opět rozjely na plné obrátky. V Kojetíně
byl Hanácké bál a my jsme tam měli tancovat
mimo jiné i Moravskou Besedu. Pro její nácvik
bylo nutné několikrát zajet do Kojetína, ale
výsledný efekt při bálu byl opravdu krásný. Plný
parket krojovaných tanečníků předvedl bezchybný výkon.
Ples pak pokračoval volnou zábavou, která
byla jako za starých časů. Dobré jídlo, pití, tři
muziky a na parketu byli všichni krojovaní tanečníci. A nikdo se nešel převléct do civilu. Tak nějak
by měla vypadat pravá sousedská zábava.

Sešli jsme se na výroční schůzi, kde jsme hodnotili minulý rok a hlavně jsme plánovali, co nás
čeká letos. Je pro nás moc povzbudivé, že malý
Hanáček pracuje na plné obrátky. Děti tam mají
jak dobrou zábavu, tak i možnost naučit se nové
písničky a tanečky a hlavně se v nich pomalu
vytváří láska k lidovým tradicím. Když dorostou,
tak mají možnost přejít do velkého souboru, jako
je tomu právě teď. Děvčata se pomalu zařazují
mezi dospěláky, a že jim to jde, radost pohledět.
Je na nich vidět obětavá a trpělivá práce Evičky
Vojtkové, která se Hanáčku věnuje s neutuchajícím zápalem a nadšením.
Pozvání na vystoupení máme již pomalu na
celý rok. Jen musíme vše skloubit, aby všichni
členové měli vždy volno, a to není někdy zrovna
lehké. Je třeba ale podotknout, že priority našich
členů jsou jasně dané a za to jim patří velký dík.
Děkujeme i našim souborovým přátelům, bez
jejichž obětavé pomoci bychom se neobešli při
větších akcích.
Zatím poslední naší akcí bylo vodění medvěda, které se v naší vesnici již stalo tradicí. Těší
nás, že v mnoha domech na nás již čekají a rádi
chodíme hlavně na penziony. Je až dojemné, jak
některé babičky hladí „medvěda“ a říkají mu, že
na něho budou čekat zase za rok. Jen musíme
ještě vyrobit pár pravých masopustních masek,
jako je kůň nebo husar... jak tomu velí tradice.
Nabídek na vystoupení do zahraničí je spousta. Všechny je probíráme a hodnotíme hlavně
z hlediska financí. Letos bychom rádi vyjeli
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s naším folklorem na Slovensko. Několikrát jsme
tam již byli a moc se nám tam líbilo. Řeč je
podobná, a proto snadno pochopíme, co která
písnička nebo tanec vyjadřuje. No, snad se nám
to podaří a příště vás budeme moci informovat
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o tom, jak jsme se u našich sousedů měli a jaké
jsme jim předvedli tance a zvyky z Hané
a z Troubek.
Za soubory Hanáček a Hanák Staňa Vojtek,
předseda

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Troubky
V sobotu 14. 12. 2012 jsme se sešli na výroční
valné hromadě sboru. Mezi našimi hosty jsme přivítali starostu obce, zástupce hasičského záchranného sboru územního odboru Přerov.
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 finančními prostředky.
Starosta obce ve svém příspěvku vyzvedl naši
aktivitu při brigádnické činnosti.Také nás ubezpečil, že v rozpočtu bude pamatováno na údržbu
hasičské techniky.
Zástupci kraje HZS nás pozdravili svými zdravicemi a seznámili nás se změnami, které ve sdružení jsou, anebo se připravují. Valná hromada
schválila usnesení z valné hromady sboru.
Pro zajímavost uvádím, že náš sbor měl k datu
konání valné hromady 59 členů. Z toho je 16 mladých hasičů a 43 starších – z nich je 7 žen, 24
mužů a 12 členů důchodového věku. V únoru
jsme v Bochoři hodnotili činnost našeho okrsku.
Období masopustu jsme zakončili hasičským
bálem. Výbor sboru vyslovuje poděkování všem

sponzorům a členům, kteří
přispěli jak finančně, tak svými dary do bohaté tomboly.
S příchozím novým rokem 2012 začal i nový
výcvikový rok pro naše aktivní členy a výjezdovou
jednotku obce Troubky. Po celou zimu měli členové a mladí hasiči možnost navštěvovat plavecký
bazén a tím zvyšovat svou kondici pro letošní rok.
Také byla zahájena příprava školení pro výjezdovou jednotku.
Soutěžní družstva se scházela pravidelně
jedenkrát za týden po celou zimu. V současné
době probíhá příprava dospělých na tradiční Radslavickou přilbu, která proběhne 31. 3. 2012. Po
loňských zkušenostech našeho družstva, které
soutěžilo na této náročné soutěži poprvé, se hoši
připravují v hasičské zbrojnici nebo na HZS územního odboru Přerov. Také přes zimní měsíce prováděli strojníci sboru a další členové údržbu techniky.
A nám nezbývá, než našim soutěžícím kolektivům popřát hodně úspěchů v letošní sezóně.
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 a také Den světla a to v termínu
13. 5. 2012. Tradiční soutěž o Pohár
Hané se uskuteční 17. 6. 2012 na
hřišti oddílu kopané a začátek soutěže je v 9.30 hod. Hodové oslavy se
uskuteční ve dnech 13.7 až 15. 7.
2012.
Výbor sboru SDH Troubky

Pozvánka na ostatkov˘ ples SDH
z roku 1938
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Myslivecké sdruÏení Mezivodí Troubky
Vláda paní zimy se chýlí ke konci. Svou pozici bude v přírodě hledat jaro. Nejen v honitbě bude
určitě veseleji. Vždyť i vy jistě netrpělivě čekáte, kdy už se konečně
sluníčko začne dotýkat svými
paprsky vaší zahrádky či dvorečku. Svými prvními květy se začnou
chlubit jarní byliny, keře a stromy.
Skřivánci, špačci a holubi hřivnáči jsou těmi prvními posly jara
v ptačí říši. Zaječí maminky pečlivě ukrývají svá mláďata ze svých
prvních vrhů. Zvěři bude k dispozici více zelené potravy, ale stále
neopovrhne návštěvou krmících
zařízení, kde je důležitý, zejména
pro srnčí zvěř, liz, což je zdroj
nezbytných minerálů a stopových
prvků.
Jaro a jeho klimatické podmínky rozhodují o stavech zvěře
v průběhu roku, doufejme že
budou příznivé.
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Troubečtí myslivci mají za sebou od počátku
roku první větší akci. Proběhlý lednový myslivecký ples v roce 2012 je minulostí. Děkujeme
těm z vás, kteří jste nás přišli podpořit a současně se pobavit. Věříme, že jste odcházeli spokojeni.
Bilancování na březnové výroční členské schůzi nám ukázalo, že jsme neusnuli na vavřínech.
Na nedělních brigádách na zvelebení revíru,
Konírny, při pořádání plesu, burzy, sportovních
střeleb a odchovu bažantů odpracovalo 24 členů spolku se dvěma mysliveckými hosty přes 3,5
tisíce hodin, nepočítaje pomoc rodinných příslušníků, příznivců a přátel, za což jim moc děkujeme. Myslím, že uvedené číslo hovoří za vše.
A co nás v nejbližší době čeká? Kam vás
můžeme pozvat?
Kromě myslivecké povinnosti, opravy a údržby mysliveckých zařízení – zásypů, krmelců, voli-
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ér a pročištění remízků, jsou na pořadu dopředu
plánované akce.
V neděli 13. března byla pro vás k dispozici
Konírna a burza mysliveckých a rybářských
potřeb, začínali jsme v 9.00 hodin. Sokolníci se
svými dravými miláčky a střelba ze vzduchovky
pro děti se sladkou odměnou opět tvořila doprovodný program. A také jsme se postarali o to,
abyste dostali něco na zub.
První neděle v červnu je vyhrazena střelbám
tříčlenných družstev. Od 9.00 hodin uslyšíte první výstřely na střelnici Na Vlažné. Je to určitě
i zajímavý námět na malý výlet. O občerstvení se
určitě postaráme.
V červnu – Měsíci myslivosti alespoň trochu
oplatíme přízeň našim manželkám, rodinným příslušníkům, přátelům, příznivcům a sponzorům na
večírku se živou hudbou. Prasátko na rožeň už
začíná nabírat kila.
Luděk Judas
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âesk˘ zahrádkáﬁsk˘ svaz
Tak nám konečně skončila zima, která letos
dosahovala maximálních minusových teplotních
rekordů, a sluníčko nám ukazuje vlídnější tvář.
Jistě jsme všichni s napětím sledovali jarní tání,
protože na horách bylo obrovské množství sněhu a očekávali jsme, co nám březnové počasí
ještě nadělí.
Jaro je časem úklidu zahrad a měli bychom si
nachystat pařeniště, vyčistit záhony od suchých
zbytků rostlin a přezimujících plevelů, ostříhat
suché stonky okrasných travin a trvalek. Začneme také přihnojovat kompostem. Můžeme zahájit řez živých plotů a okrasných keřů. Očistíme
a přihnojíme jahodník, abychom se dočkali bohaté úrody.
Když bude jaro v plném proudu, lze se pustit
do vysazování nových ovocných stromů a výsevu méně náročné zeleniny – ředkvičky, špenátu,
cibule, mrkve, petržele, pastináku či černého
kořene. Do nádob za oknem vyséváme teplomilnou zeleninu – papriky, rajčata, brokolici apod.

V dalších měsících
začneme s výsadbou
předpěstovaných rostlin, které pak obohatí
náš stůl.
Trávník ošetříme
hned, jakmile proschne. Rozhrneme krtiny, doplníme propadlá
místa kompostem. Vyhrabeme suchou trávu,
mech a případné zbytky listů, které nestačily
v zimě zetlít. Poprvé však trávu sekáme, až výška porostu dosáhne více než šesti centimetrů.
Posekanou trávu lze využít k mulčování pod keřové záhony a kolem růží. Je to výborné hnojivo
a zabraňuje vysychání půdy. Má to však jeden
háček – rádi se v ní usídlí nepopulární slimáci
a navíc mulč ze sekačky lze použít jen do doby,
než se vyvinou stvoly se semeny.
Takže si vyhrňme rukávy, namasírujme svaly
a s chutí do toho!

Bazalka

Bazalka je velmi bohatá na éterické oleje, silice, třísloviny, dále obsahuje flavonoidy, glykosidy a další látky. Ve formě nálevu se používá při
nachlazení, dýchacích obtížích, nechutenství
a zažívacích potížích. Šťáva z čerstvých listů se
používá na špatně se hojící rány a léčbu aftů.

Bylina mnoha tváří – taková je bazalka. Kromě nejběžnější bazalky pravé se pěstují i malolisté a velkolisté odrůdy, kultivary s červenými listy a další odrůdy lišící se vůní (citronová,
skořicová, anýzová aj.) i zemí původu.
Bazalka patří mezi teplomilné bylinky. Vyséváme ji od poloviny března za okno nebo do skleníku a přepíchané sazenice na venkovní stanoviště až po posledních mrazících. Ideální je
slunné stanoviště chráněné před větrem a poledním úpalem. Při pěstování za oknem vydrží až do
pozdního podzimu a zároveň přezimuje. Na venkovním stanovišti se pěstuje jako letnička.
Bazalku pro použití v kuchyni sklízíme těsně
před vykvetením, kdy má nejintenzivnější chuť,
a pro léčebné účinky až v době květu. Chuť
bazalky je velmi výrazná, podmanivá, spojovaná
se středomořskou kuchyní.
Čerstvé lístky se přidávají do salátů, pokrájené jako koření k masu (nejlépe kuřecímu), na pizzu, na grilovaná masa, do těstovin, omáček
a polévek. Nejlepší je v čerstvém stavu. Pokud
budeme bazalku sušit, pak při teplotě pouze do
40 °C, jinak ztrácí silice.

M. Franková
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âesk˘ svaz chovatelÛ
Milí přátelé chovatelů,
konečně už nám nastává období jara a s ním přicházejí i velikonoční svátky. Jedním z nejtypičtějších
symbolů Velikonoc je v našich zemích vejce. Pokud
vejce kupujete v obchodech, tak jste si jistě všimli,
že poslední dobou jejich ceny šplhají do neuvěřitelných výšin. Možná, že tato skutečnost ve vás
vyvolává otázky, co by obnášelo mít pár svých vlastních slepiček. V tomto čísle vám přinášíme malou
inspiraci, jak postupovat při zřizování chovu slepic.
Chov slepic je jedním z nejméně náročných chovů domácích zvířat vůbec. Samozřejmě s ohledem
na plemeno, ale obecně můžeme říct, že stačí kousek půdy na zahradě, ohrada a můžeme začít. Slepice kromě výběhu potřebují ještě místo, kde
mohou klidně a nerušeně snášet vajíčka – snášedlo, a také kurník, kde mohou přečkat noc.
Ráno, než odejdete do práce, postačí slepičkám
zrno (pšenice), případně krmná směs s přidanými
vitamíny a minerály a dostatek vody. Až se vrátíte,
doplníte slepičkám zrno a můžete sbírat vajíčka.
Velkou otázkou bývá, jaké plemeno by pro vás
bylo nejvhodnější. Celkově je známo několik set
plemen slepic. Většina plemen se vyskytuje ve dvou
velikostech, a to velké a zdrobnělé. Z velkých plemen je v Evropě nejoblíbenější vlaška. Je schopná
snést přibližně 200 vajec ročně, vejce váží
55 g a má bílou skořápku. Zdrobnělá vlaška snese
130 vajec ročně, váha vejce je 35 g, skořápka bílá.
Ze zakrslých plemen se u nás chová například
Velsumka zdrobnělá, která má snůšku okolo 150
vajec ročně (je to nejvíce ze všech zakrslých plemen), váha vejce je 40 g, barva skořápky světle
hnědá. Velká Velsumka snese ročně 170 vajec
o váze 60 g, barva skořápky je světle hnědá.
Na vejce i maso se chová plemeno Rodajlenka.
Kohout váží až 4 kg, slepice 3,4 kg a snáší ročně
190 vajec o váze 56 g se světle hnědou skořápkou.
Pro krásu se chovají Fenixky. Mají okrasný krční
a ocasní závěs, v barvě nejběžnější jsou žlutokrké
a zlatokrké. Původní okrasné plemeno jsou Jokohamky. Nejoblíbenější u chovatelů je Vlaška koroptví a Velsumka zdrobnělá.
Jaro je tou nejvhodnější dobou k rozhodnutí
o založení chovu. Je pravda, že slepici stěží koupíte ve zverimexu. Naštěstí je i dnes dost chovatelů, kteří vám budou schopni poradit, kde sehnat

vhodné slepičky. Ti zdatnější mohou pátrat na internetu, kde je dnes k sehnání prakticky cokoliv – takže i vhodné slepičky.
Mnoho úspěchů s chovem přejí troubečtí chovatelé
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Na‰i dopisovatelé
Vzpomínky
na novoroční výšlap
Člověk nevěří, jak ten čas letí,
ale bohužel je to tak. Říká se, jak
na Nový rok, tak po celý rok. I letos
se sešla parta nejen malých, mladých, ale i těch starších kamarádů
u čtyřech lip a po dobrém obědě se
vydali na novoroční výšlap. Každý
měl s sebou zápisné v podobě klobásky na opékání a pleskačku slivovičky na občerstvení. To, že
některý rok nám počasí nepřálo
a pršelo a my jsme se museli vrátit, a další rok zase hrozně mrzlo
a byl sníh, to nám vůbec nevadilo,
vždy to dobře dopadlo.
Výšlap začíná od čtyřech lip
směrem k lesu, kolem Bágru
k pásům, dále k soutoku Moravy
a Bečvy a k železnému mostu.
Všude bývají zastávky s občerstvením a focením. Podle počasí pokračujeme od
mostu buď po silnici, nebo dál kolem Bágru do
zahrady v Drásově, kde už se všichni těšíme na
to hlavní – opékání kabanosu a klobás. Některý
rok jsme opékali na trávě bez sněhu, jindy jsme
stavěli i sněhuláka, ale hlavně je to krásné zakončení novoročního výšlapu.

Rok 2003

Rozděláme si oheň, opečeme klobásky, popijeme slivovičku a všichni se spokojeně rozcházíme k domovu s připomínkou: „Tak za rok zase
ahoj!“
Kamarádi, víte, kolikrát jsme se sešli na výšlapu? Zavzpomínejte!
JG

Rok 2011
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Kam s vysloužilými elektrospotřebiči
Kde a jak se mohou obyvatelé Troubek
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla
vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu
základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních
systémů, které založili.

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso,
buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové
výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my
všichni!

Vyřazené spotřebiče ze svých domácností
můžete zdarma odevzdávat na sběrném místě Obce Troubky OLFIN.
otvírací doba ve sběrný den:
vždy 1. a 3. středu v měsíci od 14.00 hod. do 17.00 hod.
vždy 2. a 4. sobotu v měsíci od 9.30 hod. do 11.30 hod.
V ostatní pracovní dny je provozní doba dle dohody.
Kontaktní osoba v pracovní dny:
Jan Kaláb, mobil 731 153 808
Kontaktní osoba ve sběrný den:
Lubomír Dvořák, mobil 731 416 037
Více na www.elektrowin.cz nebo www.troubky.cz

Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne.
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud
vznikne, pak je třeba jej co nejlépe využít – ideálně
při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř soudobé odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských
zemí se prosadily zásluhou směrnic Evropské
komise, které jsou závazné pro všechny členské
státy EU.
V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno,
co domácnosti už nepotřebují, musí skončit
v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně.
Velký důraz se klade na opětovné použití
a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy
téměř tolik jako plastové obaly.
Devadesát procent materiálu lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují
zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze
vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny.

Jde především o kovy, v menší míře o plasty
a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 % hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše
životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné
povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm
milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom
rok od roku roste. Moderní recyklační zařízení by
na ně sama o sobě nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru, evidence a dopravy ke zpracovatelům.
A někdo jej musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto
zařízení. Ukládá jim to zákon o odpadech, který
do České republiky přenesl evropské směrnice
a v současné podobě platí od roku 2005. Zákon
ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak tyto
povinnosti plnit.
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Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému
modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které plnění jejich zákonných povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé
kolektivní systémy ekologické nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími tělesy.
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Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie
takzvané bílé techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a. s. byl založen 25. května
2005 a je tak jedním z nejstarších kolektivních
systémů působících v České republice. Dnes
zajišťuje – řečeno slovy zákona – zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
více než poloviny celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.
(Z podkladů firmy Elektrowin)

O větší polovinu vyřazených spotřebičů se
postará ELEKTROWIN
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Ze sportu
Zpráva o činnosti TJ Sokol Troubky
za rok 2011
Tělovýchovná jednota Sokol Troubky měla
k 31. 12. 2011 269 členů v oddílech asociace sportu pro všechny (ASPV), volejbalu, ledního hokeje
a jezdectví. Po loňských volbách na valné hromadě začal nově zvolený výbor pracovat v sedmičlenném složení, jmenovitě to byli Ludmila Němčáková, Alena Mišáková, Čestmír Stavinoha,
Miloslav Kratochvil, Radim Škvára (tito členové ve
výboru pracovali již v minulých letech) a nově zvoleni byli Martin Frgal a Marian Večeřa.
Všem bývalým členům výkonného výboru tímto
děkuji za jejich dlouholetou práci ve výboru TJ,
jmenovitě paní Miroslavě Brázdové, panu Jaroslavu Bouchalovi a panu Antonínu Ticháčkovi.
Na první schůzi výboru se rozhodla ukončit svoji činnost ve výboru paní Ludmila Němčáková
a v průběhu roku i pan Marian Večeřa. Také jim
patří poděkování za práci ve výboru a věřím, že
s námi budou spolupracovat i nadále.
Na této schůzi byla diskutována otázka platnosti
voleb. K tomuto bodu se všichni přítomní členové
výboru včetně předsedy revizní komise vyjádřili
a bylo konstatováno, že výsledky voleb budou
respektovat. Jelikož se postupně uvolnila dvě místa ve výboru, bylo na další valné hromadě rozhodnuto o volbě nových členů. Předsedou TJ byl zvolen Martin Frgal, tajemníkem Čestmír Stavinoha
a hospodářkou Alena Mišáková. Účetní TJ se po
oslovení stala Ilona Vojtášková.
Během jarních měsíců byla předána veškerá
agenda týkající se změn ve vedoucích funkcích
TJ, z tohoto důvodu byla také provedena mimořádná inventarizace a k 31. 12. 2011 ještě následovala inventarizace řádná. Byla odsouhlasena
komerční verze internetových stránek www.tjsokoltroubky.cz, která má sloužit k prezentaci TJ
a jejích jednotlivých oddílů na internetu. Základní informace jsou zde již zveřejněny. Osobně
bych si představoval větší aktivitu jednotlivých
oddílů při vkládání akcí, fotografií a informací
týkajících se jejich činnosti.
V průběhu roku řešil výbor úkoly uložené 20. valnou hromadou, například finanční vyrovnání a převod movitého i nemovitého majetku TJ na FK

Troubky. Finanční vyrovnání máme úspěšně za
sebou a zbývá dořešit převod majetku, který je
ovlivněn stále ještě nedokončenou akcí rekonstrukce střechy na objektu šaten FK. Bezúplatný
převod bude sepsán u notáře po proplacení finančních prostředků ze SZIF. Žádost o proplacení byla
podána 30. 12. 2011 a obvyklá lhůta je do 105 dní,
tj. do druhé poloviny dubna.
Z důvodů nedostatečných finančních prostředků, kterými TJ disponuje, byla již v minulosti přislíbena finanční výpomoc ze strany obce na výše
zmíněnou akci, kterou pak na svém jednání schválila rada obce. Tato finanční výpomoc bude po proplacení ze SZIFu převedena zpět na účet obce.
Dílčím úkolem bylo vyřešení zařazení členů po
bývalém fotbalovém oddíle. Výbor rozhodl o aktualizaci členů v jednotlivých oddílech z důvodu
zjištění duplicity ve členství TJ a FK. Následně
byl sepsán dopis pro bývalé členy TJ, kteří byli
vedeni pouze v oddíle kopané a vedení FK ho
doručila svým členům. Výbor také zpracoval nový
návrh stanov TJ, který bude představen na
začátku rozpravy.
Finančně se celý rok 2011 podařilo zajistit, a to
hlavně díky dotacím a finančním podporám z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Obecního úřadu
v Troubkách, regionálního a krajského sdružení
ČSTV v Přerově a Olomouci.
Další finanční prostředky jsou z příspěvků našich
členů a ze sportovních a kulturních akcí pořádaných během roku a v neposlední řadě i z příjmu
z pronájmů sportovní haly.
Otázkou zůstává možnost získávání dotací
z ČSTV jako v minulých letech, neboť již není možné žádat o dotaci na provoz a údržbu sportovních
zařízení právě ČSTV, jako tomu bylo doposud, ale
tuto žádost musela TJ podat na příslušný národní
svaz podle počtu členů v největším oddíle vedeném pod záštitou ČSTV, tedy v našem volejbalovém oddíle, vedeném u ČVS.
Byly podány žádosti o grant z RWE Gas storage na rozšíření sportovního zázemí za sportovní
halou. Tato žádost však byla zamítnuta. Také byla
podána žádost o dotaci z MŠMT na vybudování
multifunkčního hřiště v ulici Na Dolách a výsledek
bude znám v nejbližších dnech.
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Výbor v tomto období schválil podání žádosti na
převod pozemku p. č. 481 ve vlastnictví obce, ležícího mezi areálem volejbalu na Záhumení a sběrným místem OLFIN na TJ. Tento pozemek by byl
v budoucnu využit ke stavbě sociálního zázemí pro
volejbalové hřiště, pro veřejnost při pořádání hodových zábav a jiných kulturních nebo sportovních
akcí. K této záležitosti zbývá sepsat smlouvu s obcí
a provést vklad na katastr nemovitostí.
Do konce roku 2011 bylo dále nutné proinvestovat zbylou část financí z povodňového daru
obce, který byl poskytnut od hokejové reprezentace. Převážná část financí byla použita na rekonstrukci sportovní haly, dále pak na rekonstrukci
volejbalového areálu na Záhumení a rekonstrukci
osvětlení a elektroinstalaci na hokejovém hřišti.
Sportovní činností v jednotlivých oddílech se již
zabývala nebo bude zabývat, a to jistě velmi
podrobně, výroční schůze jednotlivých oddílů, nicméně si dovolím stručně VH informovat o sportovním dění v jednotlivých oddílech.
Nejpočetnější oddíl ASPV organizuje cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí, cvičení 1. – 4.
ročníku dětí ze ZŠ, cvičení pro ženy, aerobik a posilování, zdravotní cvičení na velkých míčích a cvičení pro starší dámy. Děti se v tomto oddíle zúčastňují
pohybových skladeb a soutěží v atletice.
Oddílu ASPV je k tomuto sportovnímu vyžití
k dispozici naše sportovní hala, kterou ke svým tréninkovým potřebám využívají také volejbalisté, konkrétně muži A, hrající krajský přebor OKr, ženy, hrající taktéž krajský přebor V Olk a muži B, kteří se
věnují rekreačnímu hraní.
Členové ledního hokeje hrají pravidelně záhorskou ligu. V právě probíhající sezoně bojují v 1. kole

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2012
play Off s družstvem HC Prostějov Blues. Aktuální stav je na zápasy 1:1, a také již proběhlo 3. rozhodující utkání našich hokejistů „na domácím ledě“
v Přerově. Skončilo vítězstvím našich hokejistů,
kteří pokračují v další části vyřazovacích bojů. Také
hokejoví žáci a dorostenci mají své okresní soutěže, které však letos nebyly odehrány.
Jezdecký oddíl v loňském roce uskutečnil dva
závody v červnu a v srpnu, které jsou vedeny ve
středomoravské jezdecké lize. Této soutěže se
účastníme s našimi koňmi a jezdci. Mezi největší
úspěchy patří 3. místo v kategorii žen Lence Vojtkové. V letošním roce jsou na programu dva závody, při kterých se uskuteční také mistrovství zlínské oblasti ve skoku žáků a juniorů.
Rok 2011 byl, jak jsem již zmínil, ve znamení
zvolení částečně obměněného výkonného výboru. Rád bych také připomněl 150. výročí založení
Sokola, kdy se nás oslavy přímo dotknou prostřednictvím oddílu ASPV.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
zachovávají přízeň a jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomáhat.
Děkujeme také obecnímu úřadu i všem ostatním za jejich finanční pomoc, bez které bychom už
v dnešní době mohli jen těžko existovat. Poděkování za spolupráci patří také ZŠ a MŠ, FK Troubky
a v neposlední řadě i všem členům výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci.
A i když je již část roku za námi, chci vám všem
popřát mnoho zdraví a štěstí a sportovních úspěchů v roce 2012.
Martin Frgal
předseda TJ Sokol Troubky
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Pro chvíle oddechu
Rozumíte cizím slovům?
MEZANIN, REMINISCENCE, POFIDERNÍ, INSISTOVAT, KOLIER, PRUDERIE, MAJORITA, EXTEMPORE, ŽERTVA, ZAMBO, SKRUPULE, RAPIDNÍ, STOIK, TONZURA, PARCIÁLNÍ
✏ nečekaná, nepřipravená, příležitostná poznámka
✏ naléhat na někoho
✏ náhrdelník
✏ mezipatro, patro mezi přízemím a prvním patrem
✏ většina
✏ částečný
✏ pochybný, podezřelý
✏ často předstíraný přehnaný stud
✏ prudký, náhlý, rychlý
✏ vzpomínka, ohlas
✏ rozpaky, ohledy, mravní zábrany
✏ klidný, vyrovnaný člověk, někdy až netečný
✏ vyholený kruh vlasů na temeni katolických kněží a mnichů
✏ potomek černocha a indiánky
✏ oběť (bohům i obecně)
Řešení:
EXTEMPORE, INSISTOVAT, KOLIER, MEZANIN, MAJORITA, PARCIÁLNÍ, POFIDERNÍ, PRUDERIE, RAPIDNÍ, REMINISCENCE, SKRUPULE, STOIK, TONZURA, ZAMBO, ŽERTVA

My‰lenky slavn˘ch
Za kolektivní zločiny není odpovědný nikdo.

NAPOLEON

Láska ženám oči otvírá a mužům je zavírá.

E. M. REMARQUE

Kde člověk upadne, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru.

M. AURELIUS

Falešný přítel je jako kočka: zepředu líže, zezadu škrábe.

SLOVINSKÉ PŘÍSLOVÍ

Po hýření se cítívá člověk vždy osamělejší a opuštěnější.

CH. BAUDELAIRE

Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.
Je očima neviditelné vše, co je v člověku krásné.
Být taktní znamená vědět, až kam můžeme dojít, než zajdeme příliš daleko.
Rodinný kruh často mívá podobu trojúhelníku.
Na světě nám nic nepatří, jen čas.

T. G. MASARYK
SANT-EXUPÉRY
J. COCTEAU
J. ŽÁČEK
KONFUCIUS
LK

46

TROUBECK¯ ZPRAVODAJ • 1/2012

Smích – nejlep‰í lék
V malém mûsteãku pﬁichází po nûjak˘ ãas vÏdy ve stejnou hodinu do holiãství zákazník a ptá se:
„Vidím, Ïe je tu plno, jak dlouho budu ãekat na holení?“
„Asi hodinu.“
„Pﬁijdu pozdûji,“ odpovûdûl vÏdycky a uÏ nepﬁi‰el.
Jednoho dne poslal zvûdav˘ holiã za odcházejícím zákazníkem pomocníka. „Tak co, kam ‰el?“
„Pﬁímo k vám domu, mistﬁe.“
V televizi probíhal konkurz na nového stﬁihaãe. Mimo jiné dostali uchazeãi i typicky
americkou otázku: „Proã myslíte, Ïe byste tento konkurz mûl vyhrát právû vy?“
A jeden úãastník odpovídá: „Zku‰enosti jsou na mé stranû, patnáct let jsem pracoval
v kadeﬁnictví.“
„Drahou‰ku, mÛÏe‰ mi ﬁíct, proã cel˘ veãer tanãíme doprava? VÏdyÈ ví‰, jak ráda tanãím doleva
a ty to také svede‰!“
„Doleva nesmíme, Marie, tohle je ples dopravákÛ!“
Volá maminka z kuchynû: „Pepíãku, co dûlá‰?“
„Zatloukám hﬁebík.“
„Tak se nebouchni do prstu!“
„Pﬁece nejsem hloupej. DrÏí mi ho Aniãka.“
Jak˘ je rozdíl mezi politikem a zlodûjem?
Jedin˘ rozdíl je, Ïe politika jsme si vybrali my, zatímco zlodûj si vybral nás.
Tﬁi motorkáﬁi vejdou do motorestu, kde sedí nûjak˘ star‰í chlapík. Mají rozvernou náladu, tak jeden chlapíkovi kopne do Ïidle, druh˘ mu rozlije kávu, tﬁetí shodí tác s obûdem.
Chlapík se bez slova odporu zvedne a odejde. Motorkáﬁ se podívá na servírku a povídá:
„Nic moc chlápek, Ïádná sranda, co?“
A servírka na to: „No a ﬁidiã taky slab˘, zrovna kamionem rozmaãkal tﬁi motorky.“
„Pane ‰éf, na vás je vidût, Ïe jste se oÏenil. UÏ nechodíte v roztrhan˘ch ponoÏkách,“ ﬁíká sekretáﬁka. ·éf se na ni podívá, k˘vne hlavou a prohlásí: „Spravování ponoÏek bylo to první, co mû
manÏelka nauãila.“
Uãitelka se rozhlíÏí po tﬁídû a chystá se nûkoho vyvolat: „Konopásku, proã se na mû tak
upﬁenû kouká‰?“
„ProtoÏe tatínek ﬁíkal, Ïe ne‰tûstí se máme dívat pﬁímo do oãí.“
„Madam, máte ráda léta?“ táÏe se postar‰í muÏ dámy v letech. „Ó, jistû, pane, a jak!“
„To je v˘borné, já vám jich mÛÏu nabídnout ‰edesát. Chcete?“
Pan Novák se v hospodû vytahuje: „Vãera se mi narodil syn a je cel˘ po mnû!“ „Jak to mÛÏe‰
tak brzy poznat?“ „No, pﬁi‰el ráno v pût hodin…“
LK
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Zadáno pro Ïeny
An˘zky
Potřeby: kolik váží 3 vejce, tolik krystalového cukru a tolik hladké mouky, 3 lžičky mletého anýzu.
Postup: vejce ušleháme s cukrem, přidáme mouku a mletý anýz. Pokud je těsto hodně řídké,
můžeme přidat trochu mouky. Těsto dáme do pytlíku s širokou špičkou a na vymazaném a moukou posypaném plechu tvoříme malé bochánky.
Pro ozdobu můžeme dát doprostřed mandli nebo
ořech. Pečeme v troubě do 200 °C.

Dvoubarevné spirálky
Světlé těsto: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g Hery, špetka soli,
citronová kůra a lžička citronové šťávy, 1 balíček
vanilkového cukru.
Tmavé těsto: tmavé těsto má stejné složení jako
světlé, jen se do něj přidá 1 lžíce kakaa.
Zdobení: bílek na potření těsta.
Postup: obě těsta vypracujeme, necháme odpočinout a pak z každého zvlášť vyválíme slabší obdélníkový plát. Spodní plát potřeme rozšlehaným bílkem, nahoru položíme druhý plát a válečkem
vytlačíme případné vzduchové bubliny. Horní plát
rovněž potřeme bílkem a svineme pevnou roládu,
kterou zatočíme do alobalu a necháme v chladničce ztuhnout. Potom ostrým nožem rovně nakrájíme asi 1 cm silné plátky, které položíme na plech
a pečeme v mírné troubě (170 °C 8 – 10 minut).
Dále už nezdobíme ani necukrujeme.

¤ez s meruÀkami
2 pláty piškotu ze šesti vajec. (Na jedno vejce
40 g cukru a 30 g hladké mouky). Plát potřeme
meruňkovou marmeládou, druhý plát rozdrobíme a přidáme sklenici zavařených meruněk i se
šťávou, těstem potřeme první plát. 1 máslo
vymícháme s cukrem, rumem, 1/4 l mléka
a 130 g kokosu uvaříme, zchladlé smícháme
s máslem, povrch posypeme nastrouhanou
čokoládou.
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Kakaové su‰enky se skoﬁicí
Potřeby: 125 g polohrubé mouky, 50 g solamylu,
1 lžíce kakaového prášku, špetka mleté skořice,
125 g čokolády, 50 g mletého cukru, 1 vanilkový
cukr, 2 bílky, 125 g másla.
Postup: mouku smícháme se skořicí, solamylem, přidáme cukr, vanilkový cukr, bílky, nastrouhanou čokoládu a nakrájené máslo. Vypracujeme těsto a uložíme na 30 minut do chladna. Na
vále tvarujeme z těsta kuličky velkosti ořechu,
pomoučenou vidličkou je stlačíme a na protilehlých koncích mírně stiskneme. Pečeme na
papíře asi při 180 °C.

Máslové su‰enky
Potřeby: 280 g másla, 100 g moučkového cukru,
2 žloutky, 300 g hladké mouky, 100 g rybízové
zavařeniny.
Postup: změklé máslo utřeme se žloutky
a cukrem, prosátou mouku nahřejeme v troubě na 40 °C a zapracujeme do máslové pěny.
Na pečící papír nastříkáme malé věnečky.
Pečeme při 180 °C, věneček můžeme zdobit
marmeládou.
JS
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Pozvánka
Divadelní soubor Obãanské besedy v Troubkách
vás srdeãnû zve
v sobotu 21. dubna 2012
na reprízu komedie Antonína Procházky

S TVOJÍ DCEROU NE
a
v nedûli 22. dubna 2012
na premiéru pohádky Josefa Hokra

O BREJLAT¯ PRINCEZNù
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Reklama

Děkuji za vaši přízeň a těším se na nové tváře. Jana
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Reklama
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KﬁíÏovka

Vyluštěnou tajenku můžete poslat do 8. 6. 2012 na Obecní úřad v Troubkách, Dědina 286/29, 75102 Troubky a vylosovaní
výherci dostanou malou odměnu.
TAJENKA ze Zpravodaje č. 1/2012..........................................................................................................................................
JMÉNO A ADRESA: …………………………………………………...…..............................................., třída:………….............
Správná odpověď z minulého čísla byla: MÁME PRÁCI, SNĚHULÁCI.
Odměnu za správnou odpověď z minulého čísla dostanou tito vylosovaní výherci: Petr Skopal, Jan Kamelandr, Kateřina
Dohnalová, Eliška Brožková, Eliška Malíková, Marie Musilová, Sára Vilkusová z Brodku, Karolína Lehká, Josef Soušek, Marie
Soušková, Yveta a Monika Malíkovy, Danielka a Deniska Lužné, Tereza Kamenská, Michaela Řezníčková, Martinka Orlová,
Vojtěch Hořín.

Dûtské ‰ibﬁinky

Autor fotografií: Jaroslav ¤iho‰ek
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